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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН  
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Головною рисою сучасного етапу розвитку вітчизняних підприємств є 

створення принципово нових інституціональних умов ринкових відносин і на їх основі – розробка нових 
моделей поведінки підприємств. Важливими в процесі трансформації економіки є інвестиційна 
активність, розвиток людських ресурсів та активне впровадження інновацій, адже економічне 
зростання промислового виробництва неможливе без прогресивних інноваційних змін. 

Незважаючи на досить високий рівень науки, відомі в світі наукові школи, наявність значної 
кількості фахівців із вищою освітою у народному господарстві, запас нереалізованих винаходів, в 
Україні спостерігається суттєва інноваційна криза виробництва. Питома вага продукції, що вироблена 
на основі нових технологій, у 2011 р. становила у машинобудуванні 26,5% (при цьому частка приросту 
прибутку в результаті впровадження інновацій у загальному зростанні прибутку дорівнювала лише 
11,3%). Не поліпшується ситуація у галузях металургії (відповідно 22% і 8,4%), хімічній промисловості 
(20% і 8,4%), на підприємствах харчової і легкої промисловості. 

Інноваційна діяльність підприємства забезпечує можливість сталого розвитку, є стратегічною 
здатністю підприємства до реалізації невикористаних можливостей виробничих, інтелектуальних та 
інформаційних ресурсів. Отже, суттєве значення для розвитку національної економіки має науково 
обґрунтоване управління інноваційною діяльністю, яке сприяє створенню привабливих економічних та 
адміністративно-правових умов для розробки, реалізації та підвищення ефективності продуктових, 
технологічних, економічних, соціальних інновацій, що спрямовані на підвищення 
конкурентоспроможності продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості інноваційних засад розвитку 
національної економіки та суб’єктів господарювання досліджено сучасними вітчизняними вченими, 
серед яких слід відзначити: В. Амітана, О. Амошу, С. Аптекаря, І. Булєєва, В. Василенка, 
В. Герасимчука, В. Геєця, В. Євтушевського, С. Захаріна, С. Ілляшенка, В. Хобту та інших [1-5]. Ця 
проблема постійно збагачується новими науковими доробками, проте теоретична цілісність її 
розробки ще досить недостатня. 

Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування інноваційних засад 
технологічних змін в економіці України та можливостей їх впровадження на промислових 
підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головним чинником стійкого економічного 
розвитку промислового виробництва можуть бути лише науково-технологічні інновації, тобто 
інноваційний розвиток, підвалинами якого мають бути структурна перебудова економіки та 
інноваційної політики, які є невіддільними одне від одного. 

Промисловим підприємствам України притаманний певний інтелектуальний та науково-
технічний потенціал, який в змозі забезпечувати не лише оновлення виробництва, а й подальший 
розвиток. У межах стратегії інноваційного розвитку особливої ваги набуває питання кінцевої орієнтації 
політики економічного зростання. Причому безперспективним слід вважати суто зовнішню 
спрямованість розвитку промислового виробництва, необхідним є використання об’єктивних 
передумов формування широкого внутрішнього ринку, які можна вважати однією з вітчизняних 
конкурентних переваг. Іншими словами, доцільним є реалізація комбінованої моделі, яка має як 
внутрішню, так і зовнішню спрямованість. 
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Реалізація такої моделі потребує здійснення системи стимулюючих заходів, які дозволяють 
забезпечувати випереджаюче зростання платоспроможного попиту, внутрішнього споживання, 
підвищення його частки в структурі ВВП. Саме такий підхід створює можливості промисловим 
підприємствам забезпечити успішну реалізацію стратегії економічного зростання на базі їх 
переорієнтації на потреби внутрішнього ринку. 

Одним з головних чинників, що стримують технологічне оновлення виробництва, є штучне 
зниження вартості робочої сили, а також низький рівень соціальних витрат. Тому 
конкурентоспроможність багатьох підприємств досягається не за рахунок інноваційного оновлення 
виробництва, а внаслідок штучного стримування розмірів платні, її невиплат. Але накопичений досвід 
таких постсоціалістичних країн, як Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія, Угорщина свідчить про те, 
що реальне зростання виробництва розпочалося лише за умови зростання середньомісячної оплати 
праці на рівні 300 дол. США. На відміну від них, нині в Україні 46,9% загальної кількості населення, у 
тому числі 18,5% працюючих, отримують грошовий дохід нижче межі малозабезпеченості (y 2012 р. 
встановлена мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня - 1073 грн. (на 7,4% менше 
фактичного розміру за грудень 2011 р.), з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня – 
1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.). За даними Держкомстату, на 1 квітня 2012 р. 45,8% найманих 
працівників отримували офіційну середньомісячну заробітну плату до 2000 грн. (~€189) і майже дві 
третини (68,2%) – до 3000 грн. (~€283) [6]. Це свідчить про втрату заробітною платнею стимулюючої 
функції, і, як наслідок, істотного зниження її впливу на стимулювання виробництва, розвиток науково-
технічного прогресу. Таке становище призводить до неможливості стимулювання процесу 
нагромадження, якісного відтворення робочої сили, створювання і розвитку соціальної сфери. 

Сучасному економічному зростанню притаманна нерівномірність, яка пов’язана з тим, що у будь-
який фіксований період часу виділяється комплекс галузей та виробництв, що технологічно домінують 
як носії економічного зростання та відіграють провідну роль у формуванні темпів економічного 
зростання. Як свідчить досвід найрозвинутіших економік світу, в матеріально-технічному розвитку 
домінують галузі, що характеризують п’ятий технологічний уклад у рамках індустріального 
технологічного способу виробництва. Водночас в економіці активно формуються елементи нового, 
шостого, технологічного укладу з рисами перехідного до постіндустріального (інформаційного) 
технологічного способу виробництва. Його основними характеристиками є гнучкий та 
індивідуалізований тип виробництва, знання та виробнича компетентність в якості об’єктів 
накопичення, розвинена демократія та вільний професіонал як середній громадянин країни. 

Економічне зростання, яке можна визнати за економічне зростання інноваційного типу, має 
глобальний характер і суттєво залежить від конкурентоспроможності промислових підприємств, від 
їхніх порівняльних переваг. В табл. 1 наведено динаміку інноваційної активності підприємств в Україні 
за 2002-2011 рр. [7]. 

Таблиця 1 
Інноваційна активність підприємств в Україні за 2002-2011 рр. 

 

Показник 
Рік 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Питома вага 
підприємств, 
що займалися 
інноваціями,% 

18,0 15,1 13,7 11,9 11,2 14,2 13,0 12,8 13,8 16,2 

Загальна сума 
витрат, 
млн. грн. 

3018,3 3059,8 4534,6 5751,6 6160,0 10850,9 11994,2 7949,9 8045,5 14333,9 

 
Підприємства, які розвиваються на базі найсучасніших досягнень НТП, мають і більший 

потенціал економічного зростання, спроможні реалізувати свої порівняльні інноваційні переваги, 
зокрема через привласнення науково-технічних (технологічних) досягнень. Підприємства, які не мають 
доступу до базових технологій домінуючого технологічного укладу, перебувають у залежному та 
економічно невигідному становищі. 

Як відомо, періодичні спади пов’язані з вичерпанням інноваційного потенціалу промислового 
виробництва та з накопиченням його структурних диспропорцій на попередньому етапі економічного 
зростання. Подолання цих диспропорцій може бути здійснено на основі модернізації існуючої 
інституціональної та технологічної структури економіки, в тому числі промислового виробництва, 
впровадження нововведень наступного технологічного укладу. Підприємства, що виявляються 
здатними уникнути їх взагалі або подолати раніше порівняно з іншими, мають додаткові конкурентні 
переваги для досягнення вищих темпів економічного зростання. 

Кожному технологічному укладу відповідають певні методи і форми організації виробництва, що 
забезпечують впровадження відповідних виробничо-технологічних систем провідним у сучасних 
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умовах, є п’ятий технологічний уклад, який характеризується: домінуванням глобальних фінансово-
промислових груп; широким використанням інструментів державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства та стимулювання НТП; розвинутою системою 
підтримки інноваційної активності; перевалюванням гнучких форм організації технологічного процесу; 
значним перерозподілом ресурсів приватного сектора у державний з метою інвестування розвитку 
людського капіталу; транспортної та інформаційної інфраструктури, наукових досліджень [8]. 

Таким чином, забезпечення економічного зростання інноваційного типу в умовах української 
економіки потребує узгодженого вирішення завдань формування технологічної, інституціональної та 
організаційної структур, що здатні об’єднати всі необхідні компоненти у загальний процес зростання 
нового технологічного укладу, створити передумови для модернізації та підвищення ефективності 
всієї вітчизняної економіки, у тому числі промислового виробництва. Це стосується, перш за все, 
формування виробничо-технологічних систем нового технологічного укладу, їх зростання у поєднанні 
з модернізацією суміжних виробництв, що сприяє: нагромадженню науково-виробничого потенціалу 
конкурентоспроможної на ринку виробничої продукції; імпорту необхідних технологій; стимулюванню 
швидкого поширення виробництв нового технологічного укладу; розгортанню системи підготовки 
кадрів необхідної кваліфікації; захисту ринків збуту вітчизняної продукції від іноземної експансії; 
забезпеченню сприятливих з точки зору розвитку нового технологічного укладу параметрів 
господарського механізму промислових підприємств. 

Такий господарський механізм повинен забезпечувати: перерозподіл ресурсів із застарілих, 
безперспективних виробництв у виробничо-технологічні системи нового технологічного укладу; 
концентрацією ресурсів у точках його зростання; підвищення ефективності виробництва та 
конкурентоспроможності продукції на основі впровадження нових технологій. 

Головною метою інноваційної політики держави є створення соціально-економічних, 
організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку та використання науково-
технічного потенціалу, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної 
продукції. Основні напрями інноваційної політики наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Основні напрями інноваційної політики держави 

 
Види Зміст 

Довгострокові 

Орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України. 
Створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного 
та інноваційного потенціалу. 
Забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку 
інноваційної діяльності. 

Середньострокові 

Формування нормативної правової бази у сфері інноваційної діяльності. 
Ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційної діяльності, 
підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері. 
Сприяння розвитку інноваційної інфраструктури. 

Короткострокові 

Визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку. 
Здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансфер 
технологій, захист вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на 
зовнішній ринок. 
Фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у 
сфері інноваційної діяльності. 
Інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності. 

Підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності. 

 
Інноваційна стратегія підприємств спрямована на освоєння різноманітних інновацій. Ці інновації 

можуть торкатися всіх сфер діяльності підприємства. Слід зазначити, що будь-які досить серйозні інновації 
в одній сфері діяльності, як правило, вимагають негайних змін у поєднаних ділянках, а іноді і загальної 
перебудови організаційних структур менеджменту. Отже, підприємства ризикують, впроваджуючи новітні 
досягнення науки, нову продукцію і технологію, організацію менеджменту та виробництва. 

Інновації на часткову модернізацію устаткування і технології виробництва, відновлення продукції, що 
випускається, зниження витрат і підвищення матеріальної зацікавленості в результатах праці, пов’язані з 
незначним ризиком і є обов’язковими умовами неухильного підвищення ефективності виробництва. Із 
значним ризиком пов’язане впровадження принципово нових досягнень науки і техніки, що істотно 
змінюють технічну базу виробництва та організацію менеджменту. До них відносяться не тільки 
фундаментальні розробки в галузі техніки і технології, але й нові організаційно-економічні рішення [9]. 
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У сучасній економічній науці всі технічні зміни розглядаються у формі нової продукції і більш 
ефективної технології. Впровадження нових товарів виступає як надійний засіб забезпечення переваг 
перед конкурентами, встановлення вигідних цін і зміни частки ринку на свою користь. Зростання маси 
прибутку на основі продуктових інновацій протидіє зниженню норми прибутку. У свою чергу, 
технологічні інновації впливають на економію витрат і збільшення прибутку, але не роблять прямого 
впливу, наприклад, на обсяг продажів, який може зрости при поєднанні технологічних інновацій із 
заходами в галузі маркетингу. 

Інноваційна діяльність повинна впливати на українську промислово-технологічну політику, 
приводячи її у відповідність вимогам екологічної досконалості та економічної ефективності. З 
конкретних напрямків інноваційної роботи в цьому плані варто виділити енергетичну галузь, сферу 
інформатизації і сукупність проблем, що стосуються планування та облаштованості території. В 
цілому, успіх інноваційної діяльності залежить від її сумісності з економічною політикою держави. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження показало, що існує широкий 
спектр економічних інструментів інноваційної політики, за допомогою яких можна управляти 
інноваційними процесами як на макро-, так і на мікрорівні. Проте їхнє застосування в повному обсязі 
зажадає значних фінансових ресурсів. Основна проблема полягає в тому, щоб використовувати 
найбільш ефективні в конкретних умовах інструменти управління і зосередити на них наявні в 
розпорядженні суспільства ресурси. Отже, регулювання інноваційної діяльності потребує розробки 
механізму управління інноваційним потенціалом, що є адекватним ринковим змінам. 
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Анотація 
У статті проведено наукове обґрунтування інноваційних засад технологічних змін в економіці 

України та можливостей їх впровадження на промислових підприємствах. Розглянуто економічні 
інструменти інноваційної політики. Запропоновано основні напрями інноваційної політики держави. 

Ключові слова: економічне зростання, інноваційна діяльність підприємства, інноваційні 
засади технологічних змін. 

Аннотация 
В статье проведено научное обоснование инновационных основ технологических изменений 

в экономике Украины и возможностей их внедрения на промышленных предприятиях. Рассмотрены 
экономические инструменты инновационной политики. Предложены основные направления  
инновационной политики государства. 

Ключевые слова: экономический рост, инновационная деятельность предприятия, 
инновационные основы технологических изменений. 

Annotation 
The article conducted scientific justification innovative principles of technological change in the 

economy of Ukraine and possibilities of their implementation in industry. Examined the economic instruments 
of innovation policy. The main directions of innovation policy. 

Key words:  economic growth, innovation enterprises, innovative principles of technological change. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 
УКРАИНЫ 

 
Постановка проблемы. Энергетический фактор выступает основной составляющей 

формирования уровня развития экономики каждой страны. Энергетические ресурсы являются ключевым 
инфраструктурным элементом жизнедеятельности населения, особенно проживающего в холодных 
климатических зонах. Поэтому не удивительно, что энергоресурсы выступают предметом активного 
интереса со стороны правительства, субъектов предпринимательства и общества в целом. Однако 
сложность функционирования энергетических рынков вызывает значительное количество проблем.  

Неэффективное развитие энергетического рынка Украины определяет актуальность данного 
исследования и основных причин возникновения вышеупомянутых проблем.  

Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад в формирование 
методологических основ анализа энергетического рынка Украины сделали такие ученые-экономисты, как: 
Аптекар С., Балан А., Биркович Т., Бусарев Д., Геец В., Дарнопих Г., Дикарев О., Дронова А., Кваснюк Б., 
Кендюхов О., Семиноженко В., Филиппова С., Чухно А., Чукаева И., Шевцов А. и др. [1–7]. В научных 
трудах ученых основное внимание сосредоточивается на проблемах формирования топливно-
энергетического комплекса, энергетической безопасности страны, энергоэффективности экономики. 
Однако динамическое развитие энергетического рынка Украины требует постоянного углубленного 
анализа, выявления ключевых тенденций и проблем, разработки предложений для усовершенствования 
развития данного рынка в условиях интеграции в мировое энергетическое сообщество. 

Постановка задания. Целью статьи есть разработка рекомендаций для усорвершентсвования 
структуры и организации процессов функционирования отчественного энергетического рынка. 

Изложение основного материала исследования. На данном этапе развития энергетическая 
отрасль Украины в большей мере зависит от политики и в меньшей – от экономики. Сложность также 
заключается и в толковании понятия энергетического рынка в Украине. Под энергорынком порой 
понимают Государственное предприятие «Энергорынок», которое согласно с его уставом, образовано 
для обеспечения функционирования оптового рынка электрической энергии, в соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Украины от 5 мая 2000 г. № 755 на базе отделенного 
подраздела «Энергорынок» государственного предприятия «Национальная энергетическая компания 
«Укрэнерго» [8]. Параллельно можно встретить определение энергорынка как энергетической 
отрасли, которая включает в себя такие комплексные составляющие [9]: 

− энергосбережение, как одну из основных целей функционирования энергетической отрасли; 
− электроэнергетика; 
− уголь; 
− нефть; 
− природный газ; 
− переработка газа и конденсата; 
− переработка нефти и конденсата; 
− транспортировка и распределение газа; 
− транспортировка и реализация нефтепродуктов. 
Именно данное определение является более точным. Однако в Украине пока еще так и не был 

принят чрезвычайно важный Закон «Об энергетическом рынке Украины», который необходим не 
только для внутригосударственного использования, но и является одним из основных требований со 
стороны европейского содружества в целях последующей интеграции Украины в энергетический 
рынок данного региона. 

В настоящее время в мировой экономике наблюдаются важные тенденции, касающиеся 
энергетического рынка. Прежде всего, это рост уровня энергопотребления при ограниченности мировых 
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энергетических ресурсов. Такая тенденция приводит к росту конкуренции в данном секторе 
международной экономики и, как следствие, к повышению цен на основные виды энергоресурсов. Рост 
цен на некоторые энергетические ресурсы  (напр. нефть) происходит стремительно. Ограниченность 
энергетических ресурсов значительно влияет и на международное энергетическое сотрудничество. 

Энергетический кризис 1973 года (вызванный военно-политическим конфликтом на Ближнем 
Востоке) способствовал повышению уровня важности энергетического фактора и уравновешиванию 
его с другими факторами, такими как политический, военный и др. Глобализация мировой энергетики 
способствовала развитию и совершенствованию институций мировой энергетической политики. В 
рамках созданного в этот период Международного энергетического агентства (МЭА) были 
сформированы основы энергетической политики промышленно развитых стран. Параллельно 
активизировалось международное энергетическое сотрудничество в регионах [5], которое привело 
также к созданию других международных организаций и объединений. К самым известным 
принадлежат следующие: Организация стран экспортеров нефти (ОПЭК), Международное агентство 
по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейское объединение угля и стали (ЕОВС), Европейское 
содружество по атомной энергии (ЕВРАТОМ) [6]. 

Другой тенденцией в настоящее время является низкий уровень привлечения инвестиционных 
ресурсов в развитие энергетической отрасли. Просматривается также четкая тенденция обеспечения 
энергетической безопасности путем диверсификации источников энергии, в частности, разработка и 
привлечение новых источников, таких как биоэнергетические продукты, энергия бактерий, ветровая и 
солнечная энергетика и т.п. Еще одной тенденцией выступает требование обеспечения высокого 
уровня экологичности при добыче, производстве, транспортировке и хранения энергетических 
продуктов, в сочетании с внедрением энергосберегающих технологий.  

В Украине чрезвычайно сложно учитывать каждую из вышеупомянутых тенденций, поскольку 
наша страна сталкивается, кроме общемировых, еще и с собственными, присущими лишь ей 
проблемами. Прежде всего, это касается топливно-энергетического баланса, который является 
далеким от оптимального. Структуры снабжения первичной энергии Украины, Европейского союза 
(ЕС) и мирового хозяйства по данным МЭА в 2010 году выглядят следующим образом (рис. 1) [2; 7]. 
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Рис. 1. Сравнительная схема энергетических балансов Украины, Европейского союза и 

мира в 2010 г.  
 
Что касается структуры снабжения энергетических ресурсов (рис. 1), то главной проблемой, на 

фоне новых мировых тенденций в сторону уменьшения доли атомной энергетики, является высокая 
ее доля в Украине (18 %) по сравнению с низким уровнем «других видов топлива и энергии», которые 
составляют только 1%. К примеру, в Европейском союзе и в мировом хозяйстве эти пропорции 
составляют: для ЕС – 14% и 10%, для мира – 6% и 13%, соответственно [7; 10]. Для наглядного 
отображения потребления энергетических ресурсов в Украине, Европейском союзе и в мире 
представим структуру конечного потребления топлива и энергии в 2010 г. (рис. 2) [7]. 

В то же время, чрезвычайно медленно происходит внедрение энергосберегающих технологий в 
отечественные производственные процессы. Важной также является проблема устаревшего 
оборудования, которое используется в топливно-энергетическом комплексе Украины (как при добыче, 
так и при  переработке, транспортировке и передаче) в сочетании с низким уровнем привлечения 
инвестиций в его модернизацию. Кроме того, проблематичной остается несовершенная 
инфраструктура в нашей стране (которая сдерживает развитие многих ее отраслей, в том числе и 
энергетической), чрезвычайно высокий уровень государственной зарегулированности, а также 
отсутствие единой государственной политики в этой области. К этому необходимо добавить высокий 
уровень коррупции и непрозрачность функционирования рынков энергетических продуктов. 
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Рис. 2. Структура конечного потребления топлива и энергии мирового хозяйства, 

Европейского союза и Украины в 2010 г.  
 
С целью выявления способов решения данных проблем необходимо тщательно 

проанализировать рынки каждого из этих продуктов. К важнейшим энергетическим продуктам, 
представленным сегодня на энергорынке Украины, принадлежат уголь, нефть, газ и уран. Детальнее 
остановимся на каждом из них, поскольку рынки энергетических продуктов являются 
взаимозависимыми. 

На отечественном рынке угля представлены два его основных вида – энергетичесий и 
коксовый. Объемы добычи угля в Украине за последние 20 лет значительно сократились. Так, в 
сравнении с 1991 годом темпы прироста в 2001 году и в 2011 году снизилися более чем на 37 % [3; 
11] (рис. 3). Для экономики более важным является энергетический уголь, поскольку кокс 
используется только как технологическое топливо. Динамика объемов добычи данного вида угля на 
протяжении 2000-2011 гг. выглядит лучше, чем угля в целом, поскольку в сравнении с 1999 г. темпы 
прироста в 2001 г. и в 2011 г. составляли соответственно (-4,54) % и 36,29 % [11]. 
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Рис. 3. Динамика объемов добычи угля в Украине в 2000-2011 гг. 

 
Принимая во внимание тот факт, что за счет собственной добычи Украина может полностью 

удовлетворить собственные потребности в угле, его часть в структуре топливно-энергетического 
баланса страны является неоправданно низкой (28,8 %) (рис. 1) [2]. Поэтому в энергетической 
политике страны следует обратить внимание именно на этот источник энергии, как на ведущий. 
Однак в угольной отрасли имеются свои проблемы, как например, дисбаланс цены угля и 
себестоимости его добычи. Постоянное субсидирование угольной отрасли не способствует 
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конкуренции на рынке данного энергетического продукта. Состоянием на 2012 г. свыше 120 
государственных шахт являются формально убыточными в связи со значительной изношенностью 
основных фондов, условий залегания угля и низкого качества данного энергетического сырья. 
Дотирование угольной промышленности Украины составляет свыше 7 млрд. грн. ежегодно [1]. Только 
в 2011 г. государственное финансирование угольной отрасли было увеличено в 6 раз. Такой подход – 
это серьезное препятствие на пути к развитию конкурентной среды. Диссонансом является также и 
тот факт, что в бюджете 2011 г. финансирование развития энергоотрасли Украины уменьшено в 5 раз 
(с 5 млрд. грн. до 1 млрд. грн.) [3]. 

Важным энергетическим продуктом является газ, который по сравнению с другими видами 
энергоресурсов характеризуется более низким уровнем загрязнения окружающей среды. Следует 
отметить, что объемы его добычи практически остались на уровне 1991 г., при чем до 2009 г. 
происходило их наращивание (рис. 4) [11]. 
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Рис. 4. Динамика объемов добычи газа в Украине в 2002-2011 гг. 

 
Однако газа из собственной добычи Украине недостаточно, поскольку потребности в этом ресурсе 

намного выше, а переход на уголь требует времени и инвестиций. Сегодня наша страна в значительной 
степени зависит от импорта данного и других энергетических продуктов. Именно поэтому проблема 
импорта энергоносителей занимает приоритетное место в политической повестке дня, в частности в 
периоды изменения ценовой политики, а для ее решения необходимо срочно провести реформы для 
привлечения инвестиций в этот сектор экономики. Следствием значительной зависимости от импорта 
газа его рынок в Украине является монополизированным. Главным субъектом выступает НАК «Нефтегаз 
Украина» (рис. 4). Данная организация прямо или опосредствовано контролирует добычу, 
транспортировку, снабжение и хранение природного газа. Недостатки монополизма общеизвестны: 
необоснованно высокая цена, низкое качество продукта и т.д. 

На рынке нефти и нефтепродуктов господствующее положение занимает сегодня группа 
«Приват», которая, имея большую долю в компании «Укрнефть», контролирует около 30% продажи 
топлива, 55% нефтеперерабатывающих мощностей, 85% мощностей из морской перевалки 
нефтеналивных грузов и более чем 90% нефтедобычи. С 2007 г. эта группа активно проникает в 
систему госуправления отраслью, влияя на важнейшие решения в этой сфере. 

Мировой рынок нефти является чрезвычайно динамическим. В отличие от отечественного 
газового рынка, он не настолько монополизирован, а значит и должен быть более конкурентным. С 
другой стороны это осложняет процесс государственной регуляции на данном рынке. Что касается 
ценообразования на нефть, то значительное влияние на него оказывает Россия, из которой Украина 
получает свыше 90% сырой нефти. В связи с этим необходимо диверсифицировать источники 
импортных поставок не только газа, но и нефти. Устаревшая технология нефтеперерабатывающих 
мощностей приводит к значительной потере прибыли после переработки нефти на нефтепродукты. 

Украина ежегодно добывает приблизительно 3-4 млн. т светлой, малосернистой сырой нефти и 
газового конденсата (рис. 5), причем 97% добычи приходится на «Нефтегаз Украины». Другой 
проблемой нефтяной отрасли есть то, что большая часть нефтяных запасов Украины уже освоена. 
Объемы добычи нефти в Украине за последние 20 лет значительно сократились. Так в сравнении с 
1991 г. темпы прироста в 2001 г. составляли (-17,59%), а в 2011 г. (-26,11%), что является негативной 
тенденцией [11]. 
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Рис. 5. Динамика объемов добычи нефти в Украине в 2000-2011 гг. 

 
Общеизвестно, что электроэнергию в Украине в основном производят тепловые и атомные 

электростанции, на которые приходилось 91,7% производства (44,1% и 47,6% соответственно). 
Структура практически не испытала изменений с 2001 г. [11]. За последние 20 лет объемы 
производства электрической энергии в Украине испытали существенные изменения. Так, в сравнении 
с 1991 годом, темпы прироста производства в 2001 году и в 2011 году составляли соответственно (-
31,85%) и (-23,24%) (рис. 6) [11]. Как и по другим энергетическим продуктам наблюдалось резкое 
падение объемов в 2009 году, что было связано с финансовым кризисом. 
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Рис. 6. Динамика объемов производства электрической энергии в 2000-2011 гг. 

 
На этом рынке, как и на предыдущих, главная проблема – отсутствие конкурентной среды. Сети 

находятся в собственности облэнерго, что предоставляет им преимущества в конкурентной борьбе 
при розничном электроснабжении. Как следствие, низкое качество энергоснабжения, поскольку 
нельзя выбрать поставщика. Недостаточный уровень тарифов и не полное получение компаниями, 
которые генерируют электроэнергию, средств за ее производство не позволяет производить 
капвложения в модернизацию морально и физически изношенных мощностей [12]. 

Отдельно целесообразно выделить атомную энергетику. Она является одной из самых дешевых, 
уступая только гидроэнергетике. Однако существует общепринятое мнение о ее сомнительной 
экономической эффективности, обоснованное прежде всего большими капвложения и расходами на 
безопасность. Ведь известно, что данная энергетика несет значительную техногенную и экологическую 
опасность для населения. Как отмечают ученые, основной проблемой атомной энергетики являются 
огромные финансовые ресурсы, которые тратятся на ее поддержку и развитие [4]. Украинский – 
Чернобыльский и японский – Фокусимский примеры ярко свидетельствуют об этом. Именно поэтому 
правительства некоторых стран приняли решение о выведении атомной энергетики из собственных 
энергетических балансов. Так, к примеру, в сентябре 2012 г. к Германии и Швейцарии присоединилось и 
правительство Японии. Что касается энергетического сырья урановых руд, из которых получают и 
обогащают уран, на котором работают АЭС, то в Украине не запланировано добычи и использования 
урана, поскольку в Энергетической стратегии до 2030 г. абсолютно не представлено, сколько имеется 
запасов этого сырья, как, в каких объемах и откуда он будет добываться. Этот ресурс, по объемам 
запасов которого Украина входит в десятку стран мира, не отображается в энергетическом балансе 
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государства [13]. Это нужно обязательно исправить, принимая во внимание значительную долю атомной 
энергетики в энергобалансе страны, а также исчерпаемость этого ресурса.  

Результаты комплексного исследования энергетического рынка Украины показывают, что на 
протяжении последних двадцати лет (1991-2011 гг.) по добычи и производству практически ни одного 
из основных энергетических продуктов Украина не достигла значения 1991 г. Исключение составляет 
только добыча газа. Однако даже такая тенденция не позволяет обеспечить потребности экономики 
государства, в частности в этом энергетическом продукте более чем на 45%. Поэтому актуальной 
остается проблема энергозависимости от России, следствием которой является проблема 
энергетической безопасности Украины.  

Проведенный анализ рынков основных энергоресурсов, выявление ключевых тенденций и 
проблем, дает возможность разработать и предложить некоторые пути усовершенствования 
функционирования и развития энергетического рынка страны. Прежде всего необходимо 
либерализовать рынки всех энергетических продуктов Украины, деполитизировать их и 
минимизировать коррупцию. Это позволит потребителям реализовать свое демократическое право 
выбора энергогенерирующей и транспортирующей компаний, что в свою очередь будет 
содействовать развитию конкурентной среды и улучшит качество энергоресурсов. Возможным путем 
решения проблем ограниченности и высокой цены на энергетические продукты выступает 
осуществление структурных изменений в производстве и потреблении данных продуктов, в сочетании 
с уменьшением доли энергоемких производств в экономике страны.  

Нужно также оптимизировать топливно-энергетический баланс страны путем диверсификации: 
внутреннего энергопотребления; энергетических продуктов и источников их снабжения. Такой подход 
позволит: сделать Украину менее уязвимой к повышению цен на импортированные энергоносители; 
создаст дополнительные рабочие места (к примеру, в ЕС ожидается до 2020 г. создание 3,4 млн. 
рабочих мест в «зеленой» энергетике) [14]. 

Еще одним направлением на пути к совершенствованию энергетического рынка Украины 
должно стать более широкое использование возобновляемых источников энергии. С 1990 г. страны 
ЕС начали реализацию своих планов относительно перестройки возобновляемой энергетики. При 
этом за последние 15 лет стоимость этих источников энергии уменьшилась в два раза, а сам рынок 
достиг 15 миллиардов евро. Возобновляемые источники энергии конкурируют по цене с 
традиционными. В некоторых странах они стали третьим источником энергии (уступая только углю и 
газу). Данный вид энергетических ресурсов имеет мощный потенциал и экономические 
преимущества, является безопасным для окружающей среды [14]. Что касается рынка 
электроэнергии, то реальное внедрение полномасштабного конкурентного рынка даст возможность 
расширить экономическую свободу не только участникам оптового рынка, но и потребителям [12]. 

Выводы из проведенного исследования. Проведенный анализ позволил констатировать, что 
энергетический рынок Украины выделяется своей уникальностью и важностью для экономики страны. 
Именно поэтому чрезвычайно важной является эффективная регуляция этого рынка, содействие его 
последующему развитию и усовершенствованию, а также взаимодействию между поставщиками и 
потребителями. Возможным направлением решения существующих проблем развития 
энергетического рынка Украины выступает наращивание собственного производства энергетических 
ресурсов, повышение качества топлива и уменьшение выбросов. 

Еще одним из направлений усовершенствования энергетического рынка может выступать 
диверсификация источников топлива и энергии, в частности более широкое использование угля 
собственной добычи, в сочетании с развитием и стимулированием возобновляемой энергетики, 
которая улучшит экологическую ситуацию в стране. 

Отдельным направлением должна выступать оптимизация топливно-энергетического баланса 
Украины. На уровне государства необходимо: разработать и внедрить механизмы стимулирования 
энергосбережения (применяя как стимулирующие средства, так и санкции в случаях неэффективного 
потребления энергетических ресурсов); отказаться от субсидирования и значительных ценовых 
диспропорций, в частности в угольной промышленности и производстве электроэнергии тепловыми 
электростанциями. Развитие энергетического рынка Украины позволит достичь высшего уровня 
энергетической безопасности. Интеграция в мировое экономическое пространство путем 
использования ценного опыта и имплементация его в энергетическом секторе страны тоже будет 
содействовать развитию рынка энергетических продуктов в Украине. 
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Анотація 

У статті проведено комплексний аналіз сучасного стану розвитку енергетичного ринку 
України. Досліджено динаміку видобування основних енергетичних ресурсів. Проаналізовано 
структуру паливно-енергетичного балансу України і здійснено порівняння з балансами світового 
господарства та Європейського Союзу. В результаті проведених досліджень виявлено основні 
тенденції та запропоновано шляхи удосконалення цього ринку. 

Ключові слова: енергетичний ринок, енергетичний продукт, диверсифікація, паливно-
енергетичний баланс. 

Аннотация 
В статье проведен комплексный анализ современного состояния развития энергетического 

рынка Украины. Исследована динамика добычи основных энергетических ресурсов. Проанализирована 
структура топливно-энергетического баланса Украины и проведено сравнение с балансами мирового 
хозяйства и Европейского союза. В результате проведенных исследований выявлены основные 
тенденции и предложены пути усовершенствования этого рынка. 

Ключевые слова: энергетический рынок, энергетический продукт, диверсификация, 
топливно-энергетический баланс. 

Annotation 
The article conducted comprehensive analysis of the present state development of energy market of 

Ukraine. Dynamics of extraction of the basic power resources is investigated. The structure of fuel and 
energy balance of Ukraine is analyzed and comparison with balances of the world economy and the 
European union is spent. As a result of the conducted researches the basic tendencies are revealed and 
ways of improvement of this market are offered. 

Key words:  power market, power product, diversification, fuel and energy balance 
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ФРЕЙМ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЙСНОСТІ:  
«СТРАТЕГІЧНА ЕКОНОМІКА» 

 
Постановка завдання. Середовище функціонування сучасних підприємств характеризується 

складністю, невизначеністю та турбулентністю внаслідок залучення у соціально-економічні процеси 
значної кількості суб’єктів з різними можливостями впливу на ринок. Стабільність функціонування в 
такому середовищі вимагає від підприємств мобільності та гнучкості поведінки, що можуть бути 
забезпечені  лише за умови якісної та вчасної ідентифікації змін та прогнозування майбутнього. 
Зазначене обумовлює актуальність оформлення характеристик поточного економічного середовища 
та прогнозів у вигляді шаблонів сприйняття реальності, фреймів, що дозволяло б структурувати 
інформацію та стандартизувати використання розробок на практиці. 

Сучасні інтеграційні процеси у світовому господарстві мають характер синергії, що призводить 
до переплетення та взаємного впливу соціальних, економічних, культурних, політичних чинників, 
ускладнюючи ідентифікацію джерела змін і можливості прогнозування. Наявні наукові концепції, що 
описують стан економічної сучасності, не охоплюють усього спектру характерних рис, акцентуючи 
увагу лише на окремих аспектах. Відповідно, постає необхідність у створенні цілісної багатогранної 
картини економічної дійсності, на основі якої можна адекватно досліджувати діяльність економічних 
суб’єктів, та оформлення її у вигляді фрейму, що забезпечить цілісність сприйняття через поєднання 
образного та знакового типів мислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом економічна дійсність аналізується згідно 
формаційного чи цивілізаційного підходів. В сучасних економічних дослідженнях домінуючою стала 
теорія постіндустріального суспільства, основні положення якої відображені в роботах К. Кларка [1], 
Ж. Фурастьє [2] та ін., що поділяє основні принципи формаційного підходу. В межах цього напряму 
сформована низка економічних концепцій, що базуються на відповідних суспільних концепціях, в яких 
акцентується увага на окремих ознаках сучасного суспільного буття. Серед цих концепцій 
найпоширенішими можна вважати: «інформаційну економіку» (М. Порат [3], Ю. Масуда [4]), 
«технетронну економіку» (З. Бзежинські [5]), «економіку знань» (П. Дракер [6], Т. Сакайя [7]), 
«інноваційну економіку» [8-9], «мережеву економіку» [10-11], «нову економіку» [12-13]. Зазначені 
економічні явища розглядаються як характерні риси сучасного етапу розвитку економіки, суспільних 
відносин, які виступають поточними проявами глобалізації суспільних процесів як фундаментальної 
світової тенденції. Основні риси та наслідки глобалізації досить широко охоплені в роботах [14-15]. 
Проте, в економічній науці напрацювання авторів щодо визначення основних рис і тенденцій 
економічної дійсності не оформлюються у вигляді фреймів. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення та систематизація окремих проявів, 
формування цілісної картини – фрейму сучасної економічної дійсності з виділенням відповідної 
специфіки діяльності економічних суб’єктів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В науковій літературі відсутній структурований 
опис зазначених економічних концепцій, а також критерії структурування інформації при формуванні 
відповідних економічних фреймів. Тому знаходження взаємозв’язку між концепціями буде 
здійснюватися нами за допомогою горизонтальної та вертикальної структуризації економічних явищ, 
які вони відображають. Вирішення цієї задачі потребує виділення основних рис кожного явища із 
зазначенням рушійної сили, яка ці риси обумовлює. 

В табл. 1 надана структурована характеристика концепцій економічної дійсності, окрім концепції 
нової економіки, оскільки вживання поняття «нова економіка» для визначення певних характерних 
змін економічної сучасності нами вважається недоцільним через відсутність відображення у назві 
контексту змін, на яких акцентується увага при розгляді економічних проявів – практично кожне 
десятиліття засвідчує відмітні зміни (новітнє) у функціонуванні економіки. Крім того, поняття «нова 
економіка» часто вживається як синонім поняття «мережева економіка» чи як характеристика сучасної 
економічної дійсності у вигляді набору окремих характерних рис, що не демонструють 
цілеспрямованість і кореляцію відповідних змін у суспільстві та в економіці [12-13; 17]. 

Як видно з табл. 1, неможливо чітко визначити межі розглянутих концепцій, оскільки між ними 
спостерігається тісний зв’язок. Відповідно, одні й ті самі економічні явища можна одночасно 
досліджувати з позицій різних концепцій. Тому проаналізуємо ключові поняття, що виступають 
базисом розглянутих концепцій – рушійною силою змін: «інформація», «знання», «технологія» і 
«інновація». 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика концепцій економічної дійсності 

 
Найменування 

фрейму Рушійна сила змін Ідентифікатори: макрорівень Ідентифікатори: мікрорівень 

Інформаційна 
економіка [3-4; 16] Інформація 

Превалювання в технологічному 
секторі – інформаційно-

комунікаційних технологій 

Здійснення підприємницьких 
операцій з використанням 
глобальної інформаційної 

мережі, комунікаційних 
технологій 

Економіка знань 
 [6-7] Знання Зростання ролі освіти в 

суспільстві 
Зростання обсягів інвестицій в 

людський капітал 

Інноваційна 
економіка [8-9; 17] 

Інновації як 
похідна від знань і 

інформаційних 
технологій 

Розвиток в структурі економіки 
наукомістких, 

високотехнологічних виробництв 

Підвищення рівня витрат на 
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Спорідненість понять «інформація» і «знання» призводить до плутанини в їх використанні, а 
абстрактність явищ, що описують відповідні поняття, обумовлює наявність варіації дефініцій, які все ж 
таки чітко не розмежовують їх [18]. Задля уникнення перебору дефініцій пропонуємо трактувати 
поняття інформації та знань через вираження логічного співвідношення між ними, яке, на нашу думку, 
має характер співвідношення філософських категорій «сутність» і «явище». Оскільки усі дані про буття 
можна поділи на дві частини – ті, що відображають змістовну, й ті, що відображають поточну 
характеристику буття у співвіднесенні, як зображено на рис. 1, то, відповідно, пропонуємо такі 
визначення: 

− інформація – дані (відомості) про явища, процеси буття як результат фіксації людиною 
проявів буття; 

− знання – сутнісна абстрактна інформація про явища, процеси буття як результат обробки 
інформації мислячою системою людини. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.Співвідношення понять «інформація» і «знання» (круги Ейлера) 
 
Враховуючи етимологію слова «технологія» (technē – майстерність, уміння + -logia – слово, 

наука), можна говорити про його спорідненість з поняттям «спосіб». Значення слова «спосіб» [19] 
можна виразити таким чином: структуровані знання у вигляді опису шляху  можливого 
перетворення буття. Відповідно технологія – більш комплексне поняття у порівнянні з поняттям 
«спосіб», оскільки під технологією розуміється сукупність способів та умов досягнення певної мети 
(враховуючи визначення в [19-20]). Це дозволяє нам виокремити логічний зв’язок між поняттями 
«знання» і «технологія», що відображений на рис. 2. 

Поняття «інновація» в економіці використовується в якості характеристики продукту як 
результату людської діяльності (оскільки розрізняють інновації в політиці, підприємництві, науці, 
культурі тощо), що має нові властивості (повна чи часткова відсутність аналогів) чи характеристики 
такої людської діяльності, що спричиняє появу нового продукту [21]. 

 

 

знання інформація 
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Рис. 2. Логічний зв’язок між поняттями «знання» і «технологія» 
 
Враховуючи таку різну спрямованість визначень інновації, варто зауважити на наступних 

моментах: 
1. Якщо під інноваціями розуміється процес, спрямований на модифікацію продукту діяльності, в 

такому випадку мова йде про інше поняття – «розвиток»: оновлення способу функціонування свідчить про 
зміну властивостей суб’єкту функціонування, що спричиняє відповідні зміни у продукті його діяльності. 

2. Якщо під інновацією розуміти конкретні зміни в людській діяльності, що спричиняють появу 
продукту з новими властивостями, то ці зміни можна ідентифікувати як інновації не в момент їх 
запровадження, а лише при отриманні необхідного результату – нового продукту. Крім того, тоді 
відповідним чином треба позначити зміни, спрямовані на підвищення ефективності діяльності 
підприємства, на підвищення конкурентоспроможності тощо. 

Тому, враховуючи те, що актуальними є не просто зміни, а лише ті зміни, наслідком яких є 
випуск продукту з новими властивостями, в межах цього дослідження ми вживаємо поняття інновація 
для позначення уречевленого змісту процесу розвитку об’єкту дійсності – продукту його 
діяльності, що має нові відмітні властивості у порівнянні з аналогами. 

Отже, враховуючи зміст понять «інформація», «знання», «технологія» та «інновація», можна 
вважати джерелом змін в економічному середовищі лише інформацію, знання і технологію, а інновація 
виступає результатом змін. Але логічний взаємозв’язок між поняттями «інформація», «знання» і 
«технологія» свідчить про можливість одночасного існування двох сил розвитку – інформації і знань. 
Однак інформація і знання є універсальними проявами пізнання людиною буття незалежно від часу. 

Звідси можна зробити висновок, що концепції «інформаційної економіки», «економіки знань», 
«інноваційної економіки», «технетронної економіки», «мережевої економіки» частково з різною 
повнотою відображають одні й ті ж зміни, що відбуваються у сучасній економічній реальності та 
відносяться до постіндустріальному етапу розвитку суспільства, не надаючи повної картини змін. Тому 
використання відповідної типології економіки недоцільно, оскільки засмічує економічну термінологію. 
Принципово зміст постіндустріальних змін в економіці  виражається через змінювання секторальної 
структури економіки на користь зайнятості населення у сфері послуг [1-2] з відповідним зростанням 
значущості ролі «інтелектуальної технології, що базується на інформації» [22, с. 224] в діяльності 
економічних суб’єктів, що супроводжується глобалізацією соціально-економічних процесів. Базис 
постіндустріальної економіки складають науково місткі галузі промисловості, стратифікація 
здійснюється на основі різниці у здібностях і вміннях, основним економічним ресурсом виступає 
людський капітал, визначальними інститутами є університети, дослідні організації тощо. 

Дійсно, можна засвідчити зростання ролі інформації протягом ХХ ст. у суспільному житті в цілому та 
економіці зокрема. На нашу думку, асиметрія та неповнота розповсюдження інформації як характерна 
риса суспільного життя вже на початку століття спонукає формування відповідного напряму як 
теоретичних досліджень, так і втілення їх у прикладні розробки – інформаційно-комунікаційні технології – з 
відповідним впливом на діяльність будь-яких організацій та на суспільне життя. Однак, викликає сумнівніви 
можливість розгляду постіндустріальної структури економіки в якості універсальної моделі економіки будь-
якої країни, що як раз спостерігається в науковому просторі. З нашої точки зору, достовірність 
інтерпретації наявних даних про структуру країн з розвинутою економікою вимагає врахування світової 
тенденції глобального розміщення виробничих сил, що приводить до розмивання меж національних 
ринків. В результаті у світовій економіці спостерігається концентрація організацій сфери послуг в одних 
національних економіках, а виробничих організацій – в інших. 

Неможливо заперечувати базисну роль матеріального виробництва в структурі економіки, адже усі 
технологічні ідеї повинні матеріалізуватися в кінцеві продукти, при цьому інформація немає самостійного 
значення та використовується для створення відповідних умов функціонування суб’єктами економіки. 

Можемо констатувати, що поки не сформований єдиний цілісний комплексний погляд на поточні 
зміни у суспільстві та в економіці в контексті їх розвитку. Тому пропонуємо власний фрейм сучасності, 
в якому опис проявів структурується за чотирма аспектами поведінки об’єктів дійсності будь-якої 
природи, що дозволяє комплексно охопити зміни в їх діяльності: спосіб функціонування, спосіб 

 

спосіб 

технологія інформація знання 
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взаємодії, спосіб адаптації та спосіб організації. 
Сучасний період – це частина процесу, який бере початок з середини XVII ст., в ході якого 

спостерігається поступовий розвиток, розквіт економічної сфери суспільного життя з подальшою її 
інтеграцією в інші сфери. Цей процес, в свою чергу, можна розглядати як частину іншого більш 
масштабного процесу глобалізації, в якому, уточнюючи прогнози Белла [22], Фурастьє [2], Тоффлера 
[23] та ін., можна виділити поки що три такі етапи: перший – природничий (безпосередня взаємодія 
людини з природою), другий – технічний (безпосередньо-опосередкована взаємодія з природою за 
допомогою технічних засобів, створених людиною), третій – управлінський (опосередкована взаємодія 
через управління об’єктами, створеними людиною). Наголошуємо на принциповій різниці між другим 
та третім етапом: використання технічних засобів передбачає пряму участь людини у виконанні 
певних дій, натомість управління передбачає дії суб’єкта управління лише у вигляді управлінських 
рішень, безпосереднє виконання яких – це задача об’єкта управління. Відповідно, ще зарано 
констатувати перехід до третього етапу розвитку. 

Поточний характер міжнародних інтеграційних процесів можна визначити як перехід від набуття 
певних специфічних рис національними економіками, створення міжнародних економіко-політичних 
кластерів (мереж) до функціональної означеності цих кластерів на фоні їх подальшого розширення. 
Визначення і обґрунтування меж міжнародних кластерів – задача окремого дослідження, однак наперед 
можна зазначити, що подібна політика реалізується шляхом утворення постійних тісних 
зовнішньоекономічних зв’язків між певними країнами, що приводить до їх взаємозалежності не лише в 
економічній, але й інших сферах життя. Тому об’єктивне здійснення аналізу національних економік та 
окремих організацій можливе лише при розгляді їх як частин відповідного кластеру, до якого вони входять. 

Принципово організацію управління як на рівні національних господарств і міжнародних 
кластерів, так і великих організацій на кінець ХХ ст. можна охарактеризувати як поліархію на відміну 
від попередніх п’ятдесяти років панування олігархії. При цьому під олігархією нами розуміється 
концентрація управлінських важелів в руках групи людей, об’єднаних спільними інтересами 
(реалізація на практиці принципу взаємодії – сприяння реалізації можливостей через спорідненість 
потреб), що проводять більш-менш взаємоузгоджену політику; а під поліархією – наявність декількох 
груп людей з різними інтересами з можливістю здійснювати управлінський вплив (не обов’язково 
рівнозначний, але суттєвий), які формуються за принципом єдності мотивації. 

Наявність у світовому господарстві декількох функціональних центрів, що мають вагомий 
управлінський вплив та проводять власну політику, обумовлює існування декількох паралельних 
соціально-політичних тенденцій, що визначають розвиток світового господарства. Ці тенденції 
виникають внаслідок загальної політики, що реалізується наднаціональними інститутами на фоні 
політики, що проводять міжнародні кластери та транснаціональні корпорації, та призводять до 
багатовекторності розвитку. На мікрорівні це відбивається у наявності в організаціях 
багатоваріантної стратегії розвитку.  

Масштабність соціально-економічних процесів і нерівномірність (час на розповсюдження 
тенденції зростає внаслідок кількості суб’єктів залучених в процес; різна функціональна роль суб’єктів 
у світовому господарстві) обумовлюють інформаційну перенасиченість, невизначеність суспільного 
буття. Від намагання реагувати з випередженням на зміни у середовищі функціонування усі суб’єкти 
залежно від вагомості свого впливу приміряють на себе роль активного ініціатора змін 
(самоактивація). Відбувається поступове розширення змісту функціонального призначення 
економічних організацій, які на світовому (у випадку ТНК) чи національному рівнях мають вагомий 
політичний вплив – інтеграція влади та бізнесу. Така трансформація є наслідком попереднього злиття 
інформаційного та підприємницького капіталів та розвитку комунікаційних технологій, що дало змогу 
економічним організаціям активно реалізувати власну зовнішню політику. 

Пасивне використання інформації трансформується в активне й приймає декілька форм: не 
лише збір інформації, а й розповсюдження інформації про себе, створення міфів і дезінформація. 
Віртуалізація стає характерною рисою суспільних явищ. 

Функціонування організацій в такому середовищі вимагає від них мобільності та гнучкості. Як 
наслідок, відбувається усвідомлення ролі персоналу в діяльності організацій: можливість 
удосконалення діяльності організацій криється насамперед у здібностях людей, які до неї входять. У 
суспільстві актуалізується роль освіти, формується концепція корпоративної освіти. 

На соціальному рівні масштабність інтеграційних процесів обумовлює тісну взаємодію індивідів, 
що належать різним культурам. Тому ідеологія як інструмент інтеграції, що передбачає принципову 
єдність поглядів індивідів на дійсність, змінилася більш універсальним інструментом – культурою – 
сукупністю моральних цінностей.  

Різноманіття у поведінці людей обумовлюється такою комплексною  характеристикою як 
специфіка організації їх публічного та особистого життя, тому соціальна стратифікація базується на 
стилі життя індивідів. Індивідуалізація як характерна риса сучасності та полікультурність організацій 
(різного рівня ієрархії) обумовлюють сприйняття картини сучасного соціуму як мозаїки. В економіці 
це проявляється у сегментації ринкового простору.  
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Визнання ірраціональності поведінки людей стимулює застосування, окрім раціонально-
економічних засобів, технологій маніпулювання поведінкою людини. Країни, різноманітні організації, 
індивіди активно формують свій образ. Виникають «держави, наділені почуттям «Я»» [24, с. 198], що 
мають унікальну ідентичність, персоналії – бренди, організації – бренди. Тому бренд (образ) можна 
вважати універсальним соціальним ідентифікатором.  

Кооперація організацій будь-якого рівня ієрархії, індивідів на сучасному етапі здійснюється не 
лише за принципом взаємовигоди обміну, але й передбачає наявність донорсько-акцепторних 
зв’язків. При цьому більш тісна взаємодія на фоні організації у вигляді поліархії призводить до більш 
жорсткої взаємодоповнюваності. Аналіз утворення міждержавних союзів, економічних організацій [25-
26] свідчить про переважну форму кооперації – поглинання диверсифікованого характеру при 
збереженні ідентичності. Міжнародна спеціалізація країн та відповідно зворотний бік цього процесу – 
міжнародна інтеграція – базуються на стратегічно-коопераційних умовах здійснення господарської 
діяльності: кооперація як взаємовигідна й обов’язкова співпраця, що проявляється у формуванні 
сукупної корисності на принципах жорсткої доповнюваності, приймає характер стратегічної взаємодії 
на основі створення сукупних можливостей. 

Структурований опис економічної дійсності виглядатиме наступним чином:  

− спосіб організації – поліархія на основі координаційних механізмів, що базуються на єдності 
мотивації; 

− спосіб функціонування – багатовекторність розвитку через самовираження, що проявляється 
в культурі; 

− спосіб адаптації – ініціація трансформаційних змін (проактивність) з продукуванням новацій 
задля забезпечення лідирування; 

− форма взаємодії – багатофункціональні комплекси з жорсткою взаємодоповнюваністю, 
побудовані не лише за принципом взаємовигоди, але за наявності донорсько-акцепторних зв’язків. 

Такі сучасні загальносвітові тенденції зумовлюють відповідні характерні риси сучасних 
підприємств, а саме: 

− організаційна форма діяльності – конгломерат як комплекс з’єднаних підприємств, що 
зберігаються при цьому власні відмітні риси та властивості (не розчиняються в загальному утворенні); 

− організаційна структура управління – поліпроектна мережева; 
− диверсифікована діяльність; 
− проактивний характер адаптації: передбачення з ініціацією змін і продукуванням новацій;  
− форма розширення діяльності – поглинання; 
− розподіл діяльності на стратегічну та оперативну: стратегічні рішення – ірраціональні 

управлінські рішення, спрямовані на майбутнє, що спираються на інтуїцію, а оперативні – раціональні 
поточні управлінські рішення, що спираються на розрахунок; 

− акцентація уваги на нематеріальних чинниках підприємницької діяльності (репутація, бренд, 
корпоративна культура та ін.); 

− основні функції: виробництво та наукові розробки, збут, економіка, фінанси, постачання, 
маркетинг, стратегія; 

Отже, характер сучасного етапу розвитку економіки й суспільства в цілому, який бере початок 
приблизно з початку 1990-х років, можна назвати стратегічним, оскільки, на нашу думку, рушійною 
силою на цьому етапі розвитку економіки виступає стратегічна проактивна поведінка суб’єктів різного 
рівня ієрархії. Відповідно фрейм сучасної економічної дійсності можна назвати стратегічною 
економікою. До основних соціально-економічні протиріч, що виникають на тлі описаних явищ, можна 
віднести, насамперед: 

− ускладнення ідентифікації об’єктів і процесів через міфологізацію і віртуалізацію суспільного 
життя, що проявляється у виникненні так званих «мильних бульбашок» – зовнішніх образів, що не 
мають відповідного внутрішнього змісту, створюються на певний час (короткостроковий) для різного 
роду махінацій та маніпуляцій і «лопаються»; 

− комерціалізація ціннісно-морального аспекту буття як наслідок формування культури за 
допомоги електронних засобів масової інформації, спрямованих на максимізацію прибутку [27];  

− протиріччя різних стратегій, що одночасно реалізуються декількома управлінськими центрами, 
що дістало популярну назву багатовекторної політики, які провокують дисбаланс використання 
ресурсів; 

− «роздмухування» величини нематеріальних активів та загальної вартості організацій внаслідок 
зростання ролі нематеріальних активів та ринкового механізму формування ціни; 

− утворення значного розриву між об’єктивною та суб’єктивною споживчою цінністю благ. 
Подолання зазначених протиріч, на нашу думку, можливе шляхом реалізації інтеграційних 

суспільних процесів за принципом цілісності (фрейм «синтетична економіка» чи більш загальний – 
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«синтетичне суспільство»): ідея як початок, що об’єднує окремі елементи в ціле на основі єдності їх 
бачення. Інструментом інтеграції замість культури стане світогляд як загальне бачення світу, що 
дозволяє здійснювати інтеграцію людей при збереженні їх індивідуальності. Відповідно поліархія зміниться 
гетерархією, що означає наявність у світовому господарстві скоріш за все двох паритетних управлінських 
центрів з перехресними зв’язками, що узгоджують свою політику. Відбудеться завершальна інтеграція 
різних сфер життя у цілісну картину, оскільки окремий розгляд різних проявів людського буття від самої 
людини та окремо один від одного – по суті хибний підхід. Характер інтеграційних процесів буде 
базуватися на взаємному (реципрокному) альтруїзмі як життєво необхідній співпраці, що проявляється у 
рівноцінності власної корисності та корисності інших. Окреслиться потреба у збалансованості складу 
економічних секторів у межах національних економік та на рівні світового господарства з визнанням їх 
функціональної взаємозалежності. Відповідно зміниться критерій здійснення міжнародної спеціалізації – 
стратегічно-цільові умови функціонування.  

В таких умовах соціальним ідентифікатором стане ідейна спільнота, оскільки, на відміну від 
територіального громадянства, належність до неї визначається не обставинами життя, а волею 
індивіда. Відповідним чином трансформуватиметься характер функціонування держави через 
спрямування зусиль на формування органічної соціальної солідарності: єдність світогляду при 
збереженні різноманіття культури, стилів життя тощо.  

Відбудеться завершальна стадія інтеграції освіти та підприємницької діяльності. «Людина, яка 
вкладає зміст у все, що пізнає» – як єдність суб’єктивного та об’єктивного – гасло, що відображає зміст 
трансформації розуміння категорії «знання»: не лише запам’ятовування та відтворення інформації, не 
лише використання інформації в призначених ситуаціях, а й аналіз інформації з подальшим синтезом, 
коли змінюється мотивація та світогляд людини – крізь призму знань вона розглядає світ.  

Характерна економічна організація буде виглядати як територіальне об’єднання 
підприємств замкненого циклу діяльності з виробництвом на замовлення. Підприємства в межах 
такого утворення не втрачають індивідуальні ознаки, зберігаючи особливості корпоративної структури, 
культури тощо; мають чітке функціональне призначення (втрачає сенс конкуренція) та повну 
взаємозалежність у функціонуванні. Таке складне утворення має політичні, економічні, соціальні та 
культурні функції й перетворюється на суспільний інститут. 

Висновки з проведеного дослідження. Однобічність і неструктурованість проявів в наявних 
концепціях економічного середовища не дають змогу сформувати комплекс взаємопов’язаних вимог 
до сучасних підприємств, національних економік, міжнародних кластерів та розуміння майбутніх 
тенденцій розвитку світового господарства. Саме цим пояснюється необхідність формування фрейму 
економічної дійсності як інтегрованої складової цілісної картини суспільного життя, що сприятиме 
організованості розрізнених уявлень з поєднанням образної та знакової форм сприйняття інформації. 
Комплексність опису дійсності може бути досягнута при структуризації проявів за чотирма напрямами, 
що мають взаємну обумовленість: спосіб функціонування об’єктів дійсності, спосіб взаємодії, спосіб 
адаптації та спосіб організації.  

В результаті структурування проявів сучасності з виділенням відповідної специфіки економічної 
дійсності був сформований фрейм «стратегічна економіка», оскільки рушійної силою поточних змін 
можна вважати проактивну поведінку економічних суб’єктів, що має характер трансформаційних змін. 
Виявлені особливості функціонування сучасної економіки обумовлюють наступні вимоги до 
проведення економічного аналізу: сучасний стан інтеграційних процесів вимагає застосування 
кластерного підходу до аналізу національних економік та використання концепцій суспільного 
розвитку для аналізу діяльності будь-яких економічних суб’єктів.  

Майбутній стан економічної дійсності, що виступає закономірним етапом розвитку економіки як 
реакція, спрямована на подолання недоліків, пов’язаних з функціонуванням «стратегічної економіки», 
описаний нами у вигляді фрейму «синтетична економіка», що засвідчує наскрізну інтеграцію 
економічних, політичних і культурних процесів. 

Використання зазначеного критерію структурування для опису дійсності дозволяє 
продемонструвати принциповий характер змін у суспільстві незалежно від рівня ієрархії суб’єктів і 
специфіки діяльності, що обумовлює широкий спектр застосування такого підходу. Продовженням 
цього дослідження виступає обґрунтування довгострокової тенденції розвитку економіки з виділенням 
відповідної специфіки на кожному етапі розвитку, що дозволило б продемонструвати логіку еволюції. 
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Анотація 
В статті обґрунтована доцільність створення багатогранної картини сучасної економічної 

дійсності у вигляді фрейму. Задля забезпечення комплексності опису запропоновано 
структурування економічних проявів за чотирма напрямами: спосіб функціонування, спосіб 
організації, спосіб адаптації, спосіб взаємодії. За допомогою каузального методу та синтезу на 
основі типізації з подальшою аглютинацією та акцентуванням сформований фрейм «стратегічна 
економіка». Виділені характерні риси сучасної економічної організації. Здійснено прогноз 
майбутнього стану економічної дійсності у вигляді фрейму «синтетична економіка». 

Ключові слова: економічна дійсність, постіндустріальна економіка, фрейм, стратегічна 
економіка, поліархія, самоактивація, синтетична економіка. 

 
Аннотация 

В статье обоснована целесообразность создания многогранной картины современной 
экономической действительности в виде фрейма. С целью обеспечения комплексности описания 
предложено структурировать экономические проявления по четырем направления: способ 
функционирования, способ организации, способ адаптации, способ взаимодействия. С помощью 
каузального метода и синтеза на основе типизации с дальнейшей агглютинацией и 
акцентированием сформирован фрейм «стратегическая экономика». Выделены характерные 
черты современной экономической организации. Осуществлен прогноз будущего состояния 
экономической действительности в виде фрейма «синтетическая экономика». 

Ключевые слова: экономическая действительность, постиндустриальная экономика, 
фрейм, стратегическая экономика, полиархия, самоактивация, синтетическая экономика. 

 
Annotation 

The expediency of creating all-round picture of modern economic reality in the form of a frame was 
justified in the article. It was proposed to structure the economic manifestations of the four directions to 
provide a comprehensive description: operating mode, way of organizing, way to adapt and form of the 
interaction. With the causal method and synthesis based on typing and agglutination with further emphasis 
was formed frame «strategic economy». The features of modern economic organization were identified. The 
forecast the future state of the economic reality in the form of a frame «synthetic economy» was performed. 

Key words : economic reality, post-industrial economy, frame, strategic economy, polyarchy, auto 
activation, synthetic economy. 
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ІНСТИТУЦІЙНА ПРИРОДА МИТНОЇ СЛУЖБИ 
 
Постановка проблеми. Ефективне функціонування державних інститутів досліджується у 

багатьох наукових роботах, не виключенням є й інститут митної служби. Однак більшість дослідників 
доволі вузько характеризують інституціоналізм, не акцентуючи увагу на історичному аспекті його 
розвитку. На нашу думку, для розробки будь-якої концепції або практичних рекомендацій необхідно 
ґрунтовно дослідити еволюцію базових понять та теорій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інституціоналізму цікавлять таких відомих 
науковців, як Р. М. Нурєєв, В. В. Дементьєв, Я. І. Кузьминов, І. В. Ховрах, Г. В. Козаченко, Т. Гайдай 
[1-8]. Однак конкретизація вищезазначеної проблематики у митній сфері недостатня, тому тема 
дослідження є актуальною. 

Постановка завдання. Метою написання статті є аналіз розвитку інституціоналізму та 
визначення поняття «інститут митної служби». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інституціоналізм як течія економічної думки 
виник в кінці XIX - початку XX століття. Цей напрям був тісно пов’язаний з історичним напрямком в 
економічній теорії, який зародився в другій половині XIX століття як форма протесту постулатам 
класичної та неокласичної теоріям ринкової економіки неокласичному напряму. У розвитку історичної 
школи виділяють два етапи [9]: 
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– «стара» історична школа (40-ві роки XIX століття): її ідеологами були Фрідріх Ліст, 
Вільгельм Рошер, Бруно Гільдебранд; 

– «нова» історична школа (80-ті роки XIX століття): її представниками були Густав Шмоллер, 
Карл Бюхер, Луйо Брентано. 

Основоположником інституціоналізму, на думку більшості економістів, є видатний економіст 
Торстейн Веблен. Однак, деякі дослідники зараховують до основоположників нарівні з Т. Вебленом, 
таких найвідоміших економістів як Джона Коммонс і Уеслі Мітчел [1; 2]. 

Ми приєднуємося до думки більшості науковців, що вважають засновником інституціоналізму 
американського вченого Торстейна Веблена, а умовною датою зародження інституціоналізму можна 
вважати 1898 р., коли Т. Веблен (1857-1929 рр.) виступив з критикою німецької історичної школи 
(особливо, Г. Шмоллера) за надмірний емпіризм [3, с. 9], пізніше, у 1899 році Т. Веблен видав 
монографію «Теорія бездіяльного класу. Економічне вивчення інститутів».  

Інституціоналізм, як напрям економічної теорії сформувався в 20-30-х роках ХХ ст. (поява пізніх 
публікацій Т. Веблена, У. Мітчелла, Дж. Коммонса). Праці цих вчених об’єднують спільність 
методологічних позицій, антимонополістична спрямованість, обґрунтування ідеї впливу на економічне 
зростання всієї сукупності суспільних відносин і необхідності державного впливу на економіку, 
особливо у формі «демократичного контролю суспільства над бізнесом» [4, с. 54]. 

Поняття «інституціоналізм» з’явилося у 1918 році. Його ввів Уілтон Гамільтон у своєму виступі на 
зборах Американської економічної асоціації. У. Гамільтон вважав, що інституціоналізм допоможе об’єднати 
економічну науку в єдине ціле, оскільки показує, як її окремі частини пов’язані з цілим [5, с. 69]. 

Значна кількість науковців відмічає, що термін «інституціоналізм» (лат. institutio – образ дії, 
звичайно напрям) був прийнятий для визначення системи поглядів на суспільство і економіку, в основі 
якої лежить категорія інституту. 

Однак до тепер немає єдиної думки стосовно того, що таке інститут. Ще в 1934 р. Д. Коммонс 
вказував на існування різних підходів до визначення поняття «інститут», що породжують складності у 
взаєморозумінні і, відповідно, в подальшому розвитку інституційної теорії. Він писав: «при визначенні 
сфери застосування так званої інституційної економіки складність полягає у невизначеності значення 
слова «інститут». Іноді здається, що інститут подібний будівлі, каркас якого зроблений із законів і правил, а 
індивіди є мешканцями цього будинку. А іноді здається, що інститут – сама поведінка мешканців» [10]. 

На нашу думку, доцільно виділити наступні підходи до трактування інституту: 
1. Поняття інституту визначається через категорію «звичай». Найбільш притаманне таке 

визначення «старій» історичній школі, де інститути розглядаються як соціально-психологічні 
феномени, засновані на звичках, звичаях, інстинктах. Подібні визначення зустрічалися у трактуванні 
інституту такими вченими, як: Т. Веблен (інститути – це встановлені звичаї мислення, загальні для 
даної спільноти людей [11, с. 40]), У. Мітчелл, У. Гамільтон; 

2. Інститут – це система або набір правил, норм, стандартів поведінки, поданих у тій або іншій 
формі. Підхід до інститутів як до правил ґрунтується на ідеях В. Хофелда (1913 р.) та на пізніх ідеях 
Дж. Коммонса (1968 р.). Дане визначення зустрічається у роботах В. Вольчіка, Д. Норта, Е. Остром, 
Т. Парсонса, Д. Ролза, А. Тарушкіна та у словнику іншомовних слів і українському радянському 
енциклопедичному словнику [10-16] тощо.  

Сутність цього підходу така: в більшості своїй інститути існують окремо від конкретних індивідів, 
являючи собою правила гри, а не конкретних гравців. Д. Норт включає в зміст поняття інституту набір 
формальних та неформальних правил [16]. 

3. Інститут – це контракти або угоди. Під контрактами в широкому інституційному сенсі 
розуміється явний або неявний договір, що організовує здійснення трансакцій. Згідно класифікації 
Д. Норта [16], контракти є різновидом правил. Однак, в неоінституційній теорії правила і контракти 
виступають як дві автономних сфери дослідження. 

4. Інститут – це те, що створює певний механізм взаємодії між індивідами. Таке визначення 
зустрічається у трактуваннях: Дж. Найта, Д. Норта, Т. Парсонса [11; 15; 16]. 

Розглядаючи таке поняття як інститут слід зауважити, що найчастіше їх класифікують за 
наступними ознаками [6; 7; 17; 18]: 

1) в залежності від способу їх затвердження та швидкості зміни: 
– неформальні інститути – існуючі неофіційні, неправові обмеження; 
– формальні інститути – це офіційні, правові обмеження, які є результатом встановлення 

правових рамок інституційним нормам суспільства, тобто їх юридичним закріпленням та відповідним 
організаційним втіленням; 

2) за рівнем економічної системи: 
– макроекономічні інститути – діють на рівні всієї економіки; 
– мікроекономічні інститути – діють на рівні окремого господарюючого субєкта; 
3) в залежності від сфери впливу: 
– економічні інститути; 
– політичні інститути; 
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– соціальні інститути. 
Зважаючи на вищенаведені класифікаційні ознаки інституту, можна стверджувати, що митна 

служба є формальним соціально-економічним інститутом макрорівня, який регулює переміщення 
товарів через кордон, створює сприятливі умови для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 
забезпечує безпеку суспільства та реалізує захист митних інтересів України. 

Відповідно до Указу Президента України, державна митна служба України є центральним 
органом виконавчої влади в галузі митної справи, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Держмитслужба України входить до 
системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері 
державної митної справи [19]. 

При достатньо розвиненій законодавчій базі, інститут митної служби залишається одним з 
найменш досліджених, хоча таку ситуацію у деякій мірі можна пояснити певною «закритістю» митної 
системи. Інституційний аналіз митниці найбільш розвинений в юриспруденції, проте слід визнати, що 
інститутами тут позначається надмірно широке коло хоча і пов'язаних з митницею, але слабо 
структурованих явищ різного порядку [20]. 

Необхідно відзначити, що немає єдиного підходу до визначення митниці: її вважають як інститутом, 
так і державним органом, а іноді і тим, і іншим одночасно [21; 22]. Так, митна служба визначається як 
митний інститут: «Виділення в якості пріоритетної сервісної функції митної служби та її реалізація є в 
сучасних умовах найважливішим напрямком інституціоналізації митного інституту» [23, с. 60]. 

Враховуючи вищенаведені визначення, при екстраполяції поняття інституту у середовище 
державної митної справи України, виникає декілька проблемних аспектів, а саме: 

Що розуміти під інститутом – митницю, митну службу, митні органи? Для детального аналізу цих 
понять звернемося до їх законодавчого трактування. Так, згідно зі статтею 543 Митного кодексу 
України, безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на митну службу України. 

Митна служба України є складовою частиною системи органів виконавчої влади України і 
складається з митних органів, митних організацій, а також спеціалізованих навчальних закладів та 
науково-дослідної установи митної служби України. 

Митними органами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері державної митної справи, спеціалізовані митні органи, митниці та митні пости [24]. 

Таким чином, найбільш розповсюджений у іноземних дослідженнях термін «митниця» асоціюється у 
вітчизняному законодавчому полі з митним органом, а не з системним всеохоплюючим поняттям. 

Згідно з статтею 546 Митного кодексу України, митниця є митним органом, який у зоні своєї 
діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України [24]. Тому у контексті 
інституційної теорії більш доцільно використовувати термін «митна служба». 

Висновки з проведеного дослідження. Митна служба України як соціально-економічний 
інститут займає одне з центральних місць в системі держави, оскільки регулює соціально-економічні, 
політико-правові, інформаційні та інші комунікації у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тому 
детальна характеристика інструментів та основних складових такого інституту потребує подальших 
ґрунтовних досліджень. 

Бібліографічний список 
 

1. Нуреев Р. Институционализм: прошлое, настоящее, будущее / Р. Нуреев // Вопросы 
экономики. – 1999. – № 1. – С. 125-131. 

2. Васильева Е. Э. Институционализм как альтернатива неоклассической и марксистской 
экономической теории / Е. Э. Васильева // Квартальный бюллетень клуба экономистов. - 2004. - Вып. 
4. - С. 166-180 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lukyanenko.at.ua/_ld/3/313___.pdf 

3. Постсоветский институционализм : [монография] / [под ред. Р. М. Нуреева, 
В. В. Дементьева]. – Донецк : «Каштан», 2005. – 480 с. 

4. Гайдай Т. Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу / Т. Гайдай // 
Економічна теорія. – 2006. - № 2. – С. 53-64. 

5. Нуреев Р. М. Очерки по истории институционализма / Р. М. Нуреев. - Ростов н/Д : 
Содействие - XXI век : Гуманитарные перспективы, 2010. - 415 с. [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу : http://institutional.narod.ru /nureev/nureev2010.htm 

6. Кузьминов Я. И. Курс институциональной экономики: Институты, сети, трансакционные 
издержки и контракты / Я. И. Кузьминов, К. А. Бендукидзе, М. М. Юдкевич [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу : http:// www. econline.edu.ru/textbook/map 

7. Ховрах І. В. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення / І. В. Ховрах, А. А. Пономаренко 
// Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 11/12. - С. 23-28 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Efp/2011_11-12/Hovrak_Ponomarenko.pdf 

8. Козаченко Г. В. Інституційна теорія: зміст, еволюція та сучасне застосування / 
Г. О. Козаченко, В. О. Пантюхін // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : [зб. наук. праць]. – 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 24 

Луганськ, 2008. - № 20 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum 
/Emp/ 2008_20/kozachenko.pdf 

9. Лекции по экономической теории [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// ie.boom.ru 
/Rozmainsky /Ch3.tm 

10. Commons J. Institutional Economics: Its Place in Political Economy / J. Commons. - N.Y. : 
McMillan, 1934. - P. 69. 

11. Ходжсон Дж. М. Жизнеспособность институциональной экономики. В сб. Эволюционная 
экономика на пороге XXI века / Дж. М. Ходжсон. – М. : Япония сегодня, 1997. - С. 29-75. 

12. Вольчик В. В. Курс лекций по институциональной экономике / В. В. Вольчик. - Ростов -н/Д. : 
Изд-во Рост. Ун-та, 2000. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
ftp://77.47.178.227/pub/books/Economics/Economics.doc 

13. Словник іншомовних слів / [уклад. : Л. О. Пустовіт та ін.]. - Київ : Довіра, 2000. - 1018 с. 
14. Український радянський енциклопедичний словник : у 3-х т. [уклад. : А. В. Кудрицький та ін]. 

– [2-ге вид.]. - Київ : Голов, ред. УРЕ, 1987. - Т. 3. -735 с. 
15. Knight J. Institutions and Social Conflict / J. Knight. – NY. : Cambridge University Press, 1992. - 

234 p. 
16. Норт Д. С. Институты и экономический рост: историческое введение / Д. С. Норт // THESIS. - 

1993. - Вып. 2. - Т. 1. - С. 69-91. 
17. Плетнев Д. А. Природа и эволюция взглядов на институт как категорию экономической науки 

/ Д. А. Плетнев // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 10 (264). – С. 5-
13 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lib.csu.ru/vch/264/001.pdf 

18. Гульбина Н. И. Теория институциональных изменений Д. Норта / Д. И. Гульбина / Вестник 
Томского государственного университета. – 2004. – № 283. – С. 123-128 [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу : http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/283/image/283-123.pdf 

19. Про положення про Державну митну службу України : Указ Президента України від 
12.05.2011 № 582/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/582/2011 

20. Фролов Д. П. Базовые категории институционального анализа таможенного дела / 
Д. П. Фролов, О. В. Анютина // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010 р. – № 9(9). – С. 
17-25 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
http://econ.vsu.ru/downloads/pub/seconomic/9/FrolovInyutina.pdf 

21. Алексеев С. И. Таможенная служба как институт развития и обеспечения безопасности 
экономики страны : дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 05.13.10 / С. И. Алексеев. 
– М., 2005. – 173 с. 

22. Щетинин А. А. Институт таможни как регулирующий орган функционирования 
многоукладной экономики России / А. А. Щетинин // Современное состояние, проблемы и 
перспективы таможенного дела на Дальнем Востоке России : [сб. науч. тр.] / [под общ. ред. 
В. И. Дьякова]. – Владивосток : ВФ РТА, 2004. – С. 9-12. 

23. Макрусев В. В. Управление развитием таможенных органов России на основе 
институционального подхода / В. В. Макрусев, В. Ю. Дианова, О. В. Маркина // Гуманитарные и 
социальные науки. – 2008. – № 2. – С. 59-66. 

24. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

Анотація 
У статті досліджено поняття «інститут» та «інститут митної служби». Проведено аналіз 

даних понять у контексті інституційної теорії. Наведено трактування терміну «інститут» 
провідними науковцями. Запропоновано власне трактування терміну «інститут митної служби». 

Ключові слова: інститут, інститут митної служби, інституційна теорія. 
 

Аннотация 
В статье исследованы понятия «институт» и «институт таможенной службы». Проведён 

анализ данных понятий в контексте институциональной теории. Приведена трактовка термина 
«институт» ведущими учеными. Предложено собственное трактование термина «институт 
таможенной службы». 

Ключевые слова: институт, институт таможенной службы, институциональная теория. 
 

Annotation 
The article investigates concept of «institution» and «institution of the customs service». The analysis 

of these concepts in the context of institutional theory. See interpretation of the term «institution» leading 
scientists. Offer their own interpretation of the term «institution of customs». 

Key words : institute, institute of customs, institutional theory. 
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БАГАТОВИМІРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ 
 

Постановка проблеми. Дослідження системи соціальної безпеки в умовах трансформаційних 
змін економіки України не лише набуває пріоритетного значення, а й стає предметом детальнішого 
наукового обговорення та аналізу, особливо при реалізації внутрішньодержавних перетворень. Окрім того, 
перехід до суспільства зі стійкою соціальною структурою і конструктивними відносинами можливий лише 
за умови, що його безпека матиме визначальний і загальносоціальний характер. Відтак, методологія 
проведеного теоретико-економічного аналізу передбачає не лише конкретне пізнання соціальної безпеки, 
визначення її поняття, властивостей, змістовних характеристик, а й необхідність врахування динамічних 
змін системи в часі та просторі з метою визначення напрямів державного регулювання.  

Зауважимо, що низка регіонів та міст України мають низькі показники відтворення населення та 
безпеки соціальної сфери. Високі показники смертності та інвалідизації населення, що 
спостерігаються в окремих регіонах, мають надзвичайно важкі соціально-економічні наслідки та 
створюють загрози соціальній безпеці держави, що потребує ґрунтовного багатовимірного її 
дослідження. Інструментом для дослідження системи соціальної безпеки у регіональному напрямі 
обрано кластерний аналіз.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спектр сфери наукових досліджень на основі 
застосування методів кластерного аналізу дуже широкий. Так, за результатами проведеного аналізу 
спеціальних літературних джерел було з’ясовано, що науковці приділяють велику увагу дослідженню 
теоретичних та практичних проблем застосування методів кластерного аналізу. В економіці методи 
кластерного аналізу використовуються як інструментарій для: визначення пріоритетних напрямів 
розвитку регіонів, прогнозування соціально-економічних явищ тощо. Результати таких досліджень 
знайшли своє відображення у працях Н. А. Волкової [1], А. В. Вороніна [2], С. С. Гаркавенко, 
А. Ю. Геворкяна, Г. М. Квіти [7; 8], Н. В. Котелевської, М. В. Рети та ін. Загалом стає очевидним, що 
кластерний аналіз насамперед виступає як важливий інструмент регіонального розвитку країни.  

Разом з тим, науковці ще недостатньо уваги приділяють застосуванню методів кластерного 
аналізу для вирішення конкретних практичних проблем державного регулювання, зокрема у сфері 
соціальної безпеки. Так, лише окремі аспекти забезпечення макроекономічної рівноваги у сфері 
соціальної політики, інтитуціалізації ринку праці та зайнятості населення, стійкого соціально-
економічного зростання та соціальної безпеки на державному та регіональному рівнях присвячені 
праці таких відомих вітчизняних науковців, як В. Геєця [3], Б. Данилишина, О. Дзьобаня [4], Я. Жаліла 
[5], Т. Заяць [6], Л. Ільчук, В. Куценко [9], Е. Лібанової, В. Новікової [10], О. Пищуліної [9], О. Позняка, 
Ю. Порохнявого, Г. Пастернак-Таранушенко [11] та ін.  

Зважаючи на викладене вище, вважаємо, що невирішеною частиною проблеми у розглянутих 
роботах залишається визначення напрямів ефективного застосування кластеризації регіонів України під 
час дослідження тих чи інших проблем державного регулювання системи соціальної безпеки на мікрорівні 
та надання відповідних рекомендацій на основі узагальнення практичного досвіду у цій сфері дослідження. 

Постановка завдання. Метою роботи є узагальнення існуючого практичного досвіду 
застосування методів кластерного аналізу під час виявлення існуючих загроз системі соціальної 
безпеки та пошук додаткових можливостей державного регулювання безпеки регіонів України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Характеризуючи стан соціальної безпеки на 
регіональному рівні, варто зазначити, що Україна - це сукупність дуже неоднорідних територій, кожна з 
яких має неповторний народногосподарський профіль та притаманні тільки їй властивості. Регіони 
України значно диференційовані за факторними умовами, рівнем ефективності функціонування 
соціальної сфери, демографічними характеристиками, розвитком ринку праці та міграційною 
політикою. Нерівномірний розвиток системи соціальної безпеки за регіонами обумовлений значними 
відмінностями в рівнях їх соціально-економічного розвитку, а також поглибленням міжрегіональних 
диспропорцій у рівнях та якості життя населення.  
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З метою проведення багатовимірного дослідження обраної проблеми нами обрано 27 
спостережень за регіонами України, у тому числі м. Київ та м. Севастополь, кожне з яких 
характеризується 30 показниками. Для аналізу визначено 4 складові елементи соціальної безпеки, які 
можна звести до чотирьох груп. 

Перша група описує безпеку відтворення населення та трудового потенціалу і містить 11 
показників: х1 - умовний коефіцієнт депопуляції; х2 - сумарний коефіцієнт народжуваності; х3 - 
коефіцієнт смертності немовлят; х4 - коефіцієнт старіння населення; х5 - рівень захворюваності 
населення; х6 - рівень інвалідизації; х7 - рівень розповсюдженості ВІЛ/СНІД серед дорослого 
населення; х8 - рівень бідності населення; х9 - частка населення із середньодушовими грошовими 
доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму; х10 - співвідношення середнього розміру пенсії до 
прожиткового мінімуму; х11 - рівень демографічного навантаження. 

Друга група характеризує безпеку соціальної сфери і складається з п’яти показників: х12 - 
наявність житлового фонду (в середньому на одну особу); х13 - індекс освіти; х14 - рівень охоплення 
дітей ДЗО; х15 - забезпеченість населення лікарняними ліжками; х16 - індекс соціального середовища. 

Третя група (10 показників) описує безпеку ринку праці та зайнятості населення: х17 - 
співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати; х18 - співвідношення середнього розміру 
допомоги з безробіття та прожиткового мінімуму; х19 - рівень безробіття; х20 - рівень прихованої 
(тіньової) зайнятості; х21 - навантаження на одне вільне робоче місце; х22 - рівень вимушеної 
неповної зайнятості; х23 - рівень працевлаштування незайнятих громадян; х24 - рівень зайнятості 
населення осіб працездатного віку; х25 - частка працівників, що підвищили кваліфікацію; х26 - рівень 
охоплення працівників колективно-договірним регулюванням. 

Четверта група містить чотири показники міграційної безпеки: х27 - коефіцієнт міграційного 
приросту (скорочення) населення; х28 - коефіцієнт інтенсивності міжрегіональних міграційних 
переміщень населення; х29 - коефіцієнт інтенсивності міждержавної імміграції населення; х30 - 
коефіцієнт інтенсивності міждержавної еміграції населення. 

Зауважимо, що завдання кластерного аналізу полягає в тому, щоб на основі даних, які містяться 
в матриці розбити сукупність об’єктів на 5 кластерів так, аби кожний об’єкт належав одному і лише 
одному кластеру, а також щоби об’єкти в межах одного кластера були схожими за всіма ознаками (у 
той час як об’єкти з різних кластерів були несхожими між собою). 

На горизонтальній дендрограмі відображено результати кластеризації 27 регіонів України за 30 
показниками у 2000-2010 рр. На цьому кроці, як бачимо з рис. 1, перегрупувавши кластери, можемо 
об’єднати регіони України у п’ять кластерів: 1 кластер - Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та 
Херсонська області; 2 кластер - Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Хмельницька та 
Чернігівська області; 3 кластер - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 
Тернопільська та Чернівецька області; 4 кластер - м. Київ; 5 кластер - м. Севастополь. 
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Рис. 1. Дендрограма результатів кластерного аналізу соціальної безпеки регіонів України 

у 2000-2010 рр.  
(з використанням методу евклідової відстані) 

Джерело : розроблено авторами 
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Для перевірки отриманих результатів використаємо ще один метод кластерного аналізу - метод 
K-середніх. Дослідження проведене за допомогою методу K-середніх для п’яти кластерів з 
мінімізацією змінності всередині кластерів. Результати були отримані з використанням програмного 
пакету StatSoft Statistica 8.0 (рис. 1-10). 

Розглянемо більш детально характерні зміни в системі соціальної безпеки регіонів України за 
досліджуваний період на основі проведеної кластеризації методом К-середніх. Перший етап 
кластеризації регіонів України у 2000 р. (рис. 2-3) призвів до виокремлення протилежних груп регіонів, 
для яких характерним є вищий середнього рівень позитивних показників і нижчий середнього рівень 
негативних показників. 

 
Рис. 2. Картосхема результатів кластеризації регіонів України за показниками соціальної 

безпеки регіонів у 2000 р. (з використанням методу K-середніх) 
Джерело : розроблено авторами 

 
Рис. 3. Середні значення стандартизованих показників для кожного кластера у 2000 р. (з 

використанням методу K-середніх) 
Джерело : розроблено авторами 
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Таким чином, до першого кластера увійшли густонаселені регіони із високим коефіцієнтом 
старіння населення, доволі високим рівнем інвалідизації населення, значним рівнем демографічного 
навантаження непрацездатних осіб, недостатнім рівнем співвідношення середньої та мінімальної 
заробітної плати, низьким рівнем охоплення працівників колективно-договірним регулюванням. 
Одночасно для регіонів першої групи характерними є достатня забезпеченість населення житловим 
фондом, зниження смертності немовлят та розповсюдженості ВІЛ/СНІД серед дорослого населення, 
невисока інтенсивність міждержавної еміграції населення. До цієї групи належать: Вінницька, 
Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька та Чернігівська області.  

Другий кластер сформувався у м. Києві, якому притаманні ризики зростання захворюваності 
населення, низький рівень охоплення працівників колективно-договірним регулюванням. Водночас 
позитивний вплив на систему соціальної безпеки чинить низький рівень безробіття та вимушеної 
неповної зайнятості, рівень сповільнення тенденцій старіння населення, збільшення частки населення 
із середньодушовими грошовими доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму, високий індекс 
освіти та високий рівень заробітної плати.  

Третій кластер охоплює Автономну Республіку Крим, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, 
Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську області. Для цих регіонів характерний 
високий рівень розповсюдженості ВІЛ/СНІД серед дорослого населення та високі темпи інтенсивності 
міждержавної еміграції населення і разом з тим низький індекс соціального середовища. При цьому 
спостерігається зростання середньої заробітної плати та професійний розвиток найманих працівників, 
посилюється безпека відтворення населення внаслідок зниження рівня інвалідизації, знижується 
навантаження на одне вільне робоче місце, що засвідчує активізацію розвитку ринку праці та 
працевлаштування незайнятих громадян. 

Четвертий кластер утворився у м. Севастополі, для якого характерні високий рівень 
розповсюдженості ВІЛ/СНІД серед дорослого населення, значна інтенсивність міждержавних та 
міжрегіональних переміщень населення та низький рівень забезпеченості населення лікарняними 
ліжками. Водночас рівень соціальної безпеки міста зростає завдяки високому індексу освіти та 
належному рівню охоплення дітей ДЗО. Підвищується безпека ринку праці внаслідок зростання рівня 
працевлаштування незайнятих громадян та зниження рівня вимушеної неповної зайнятості 
населення; знижується рівень бідності населення. 

Завершує дослідження п’ятий кластер, який охоплює Волинську, Закарпатську, Івано-
Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області. Їм притаманні високий 
рівень народжуваності, а, відтак, зниження депопуляції населення, та високий індекс соціального 
середовища. Однак незначний рівень безпеки ринку праці та соціальної сфери зумовлений високими 
показниками навантаження на одне вільне робоче місце та низьким рівнем працевлаштування 
незайнятих громадян, а також охоплення дітей ДЗО тощо.  

Результати кластеризації регіонів України за показниками соціальної безпеки у 2005, 2008, 2010 
рр. дали змогу визначити такі стійкі об’єднання регіонів: 

– О2.1 (1-15) - Автономна Республіка Крим та Одеська область; 
– О2.2 (2-6-10-22-25) - Вінницька, Житомирська, Київська, Хмельницька та Чернігівська області; 
– О2.3 (4-5-8-12-14-20-21) - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, 

Харківська та Херсонська області; 
– О2.4 (9-13-19-24) - Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області; 
– O2.5 (11-16-18) - Кіровоградська, Полтавська та Сумська області; 
– O2.6 (3-7-17) - Волинська, Закарпатська та Рівненська області. 
Поза межами об’єднань залишилися м. Київ та м. Севастополь, які неодноразово утворювали 

кластери з одного об’єкта - регіону, що підтверджує доцільність розгляду цих міст як окремих регіонів. 
Також у порівнянні з результатами ієрархічного аналізу регіони, що сформували об’єднання О1.4, 
утворили два об’єднання - О2.4 та O2.6. Передумовою цього, насамперед, були суттєві відмінності між 
регіонами цих об’єднань за показником x2 («Сумарний коефіцієнт народжуваності»), зокрема, у 2005, 
2008 рр. (рис. 5, 7). Найчастіше у 2000, 2002, 2010 рр. та загалом за 2000-2010 рр. об’єднання О2.4 та 
O2.6. утворювали один кластер (рис. 2-3; 8-10). Також об’єднання О2.5 найчастіше (за винятком 2008 
р.) утворювало один кластер з об’єднанням O2.2. Тому вибір п’яти кластерів для аналізу, на нашу 
думку, є досить обґрунтованим. Решта стійких об’єднань, отриманих двома методами, переважно 
збігаються за складом, що засвідчує високу достовірність отриманих результатів та високий рівень 
соціальної безпеки регіонів України. 

На наступному етапі, при кластеризації регіонів у 2005 р., виокремлюються два регіони із 
максимально високим рівнем соціальної безпеки за усіма функціональними складовими: м. Київ та 
м. Севастополь (див. рис. 4-5). Ці регіони формують доволі сталий кластер, який зберігається під час 
кластеризації у 2008 та 2010 рр. 
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Рис. 4. Картосхема результатів кластеризації регіонів України за показниками соціальної 

безпеки регіонів у 2005 р. (з використанням методу K-середніх) 
Джерело : розроблено авторами 

 
Рис. 5. Середні значення стандартизованих показників для кожного кластера у 2005 р. (з 

використанням методу K-середніх) 
Джерело : розроблено авторами 
 
Під час подальшої кластерізації у кризовому 2008 р. відбувається певне перегрупування регіонів 

за рівнем соціальної безпеки. Так, для кластера 4 (Одеська, Харківська області, Автономна Республіка 
Крим, м. Київ та м. Севастополь) характерними є максимальні показники безпеки відтворення 
населення, безпеки соціальної сфери та ринку праці. Найнижчим рівнем соціальної безпеки 
характеризується кластер 1 (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, 
Миколаївська, Полтавська, Сумська та Херсонська області) та кластер 5 (Волинська, Закарпатська та 
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Рівненська області), у яких мінімальні показники популяції та здоров’я населення (кластер 1), високий 
рівень бідності й низькі доходи населення (кластер 5) (див. рис. 6-7). 

 
Рис. 6. Картосхема результатів кластеризації регіонів України за показниками соціальної 

безпеки регіонів у 2008 р. (з використанням методу K-середніх) 
Джерело : розроблено авторами 

 
Рис. 7. Середні значення стандартизованих показників для кожного кластера у 2008 р. (з 

використанням методу K-середніх) 
Джерело : розроблено авторами 
 
У процесі кластеризації регіонів у 2010 р. кластери 3 та 4 - найкращий та найгірший - 

зберігаються, і між ними формується три середніх за рівнем соціальної безпеки кластера. Кластер 3 
(м. Київ) та кластер 4 залишаються майже в тому ж складі (Одеська область, Автономна Республіка 
Крим та м. Севастополь). Лише Харківська область поєднується із частиною регіонів кластера 5, і 
формується стійкий кластер у східному регіоні України. Але таке розташування Харківської області 
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швидше випадкове у 2008 р., ніж закономірне. Адже під час кластеризації у 2000, 2005 та 2010 рр. 
Харківська область повертається до кластера, де має стале розташування при кластеризації у 
досліджуваному періоді. Кластер 3, як і кластер 4, має достатньо високі показники розвитку системи 
соціальної безпеки (див. рис. 8-9).  

 
Рис. 8. Картосхема результатів кластеризації регіонів України за показниками соціальної 

безпеки регіонів у 2010 р. (з використанням методу К-середніх) 
Джерело : розроблено авторами 

 

 
 

Рис. 9. Середні значення стандартизованих показників для кожного кластера у 2010 р. (з 
використанням методу K-середніх) 

Джерело : розроблено авторами 
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Рис. 10. Картосхема результатів кластеризації регіонів України за показниками соціальної 

безпеки регіонів у 2000-2010 рр. (з використанням методу K-середніх) 
Джерело : розроблено авторами 
 
Таким чином, можна виокремити п’ять груп регіонів за рівнем соціальної безпеки (див. рис. 10): 
1. Регіони з високим рівнем соціальної безпеки - Автономна Республіка Крим, Одеська область, 

м. Київ та м. Севастополь. Для кластера характерні найвищий рівень співвідношення 
середньодушових грошових доходів у місяць та середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму, 
високий рівень пенсійного забезпечення, високі показники освітнього розвитку населення, достатній 
рівень медичного забезпечення населення. Окрім того, цей кластер вирізняється активною політикою 
зайнятості населення на ринку праці, що засвідчують високі показники працевлаштування незайнятих 
громадян та рівня зайнятості населення. Підтверджують високий рівень безпеки і найвищі показники 
інтенсивності міжрегіональних переміщень та міграційний приріст населення. Кластер є недостатньо 
територіально цілісним. 

2. Регіони з рівнем соціальної безпеки вище середнього - Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області. Характеризуються достатнім 
рівнем пенсійного забезпечення, позитивними зрушеннями у напрямі демографічного навантаження 
на осіб працездатного віку, високим рівнем розвитку соціального середовища. Це об’єднання 
областей визначається високим рівнем професійного розвитку працездатного населення та високими 
гарантіями зайнятості, що засвідчує доволі високий рівень охоплення працівників колективно-
договірним регулюванням.  Кластер є територіально цілісним.  

3. Регіони зі середнім рівнем соціальної безпеки - Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, 
Чернівецька, Волинська, Закарпатська, Рівненська області. Для кластера характерні наближені до 
середніх показники рівня відтворення населення, зокрема: зростання рівня народжуваності, зниження 
рівня старіння населення, поступове зниження рівня захворюваності населення тощо.  

Разом з тим, відносно нижчі рівні безпеки соціальної сфери та безпеки ринку праці чинять 
значний вплив на соціальну безпеку цих регіонів загалом. Відтак, недостатніми залишаються 
показники охоплення дітей ДЗО, безпека ринку праці знижується внаслідок повільного зниження рівня 
безробіття та прихованої зайнятості. Дещо нижчими середнього рівня є показники рівня зайнятості 
населення та мотивації до професійного розвитку. Кластер не є територіально цілісним (виняток - 
Закарпатська область). 

4. Регіони з рівнем соціальної безпеки нижче середнього - Вінницька, Житомирська, Київська, 
Хмельницька, Чернігівська області. Це регіони із високим рівнем смертності та старіння населення. 
Динаміка зниження безробіття є негативною. Кластер характеризується максимальним рівнем еміграції 
населення. Високим є й рівень демографічного навантаження. Кластер територіально цілісний. 

5. Регіони з низьким рівнем соціальної безпеки - Кіровоградська, Полтавська, Сумська області. 
Кластер характеризується найнижчим рівнем безпеки відтворення населення та трудового потенціалу 
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(найвищий рівень депопуляції населення, низька народжуваність та високий показник смертності 
немовлят, високий рівень демографічного навантаження). Внаслідок низького рівня зайнятості значно 
вищим за середній рівень є рівень безробіття, критичною - забезпеченість населення житловим 
фондом. Крім того, кластер характеризує високий рівень вимушеної неповної зайнятості населення. 
Кластер є територіально цілісним. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного багатовимірного аналізу 
системи соціальної безпеки регіонів України можна зазначити, що кластерний аналіз як ефективний спосіб 
класифікації регіонів за індикаторами безпеки виступає передумовою управління соціальною сферою; 
відкривається реальна можливість застосування сучасних методів кластерного аналізу не тільки для 
виявлення ризиків та загроз, але й для оцінювання безпеки функціональних складових системи соціальної 
безпеки держави, що, в цілому, забезпечить синергетичність очікуваних результатів регулювання. 

Окрім того, проведене дослідження соціальної безпеки засвідчує, що однією з проблем 
кластеризації є визначення кількості кластерів. Основним результатом кластеризації має бути 
класифікація об’єктів, яку можна інтерпретувати залежно від мети дослідження. При цьому, значну увагу 
варто приділити методам кластеризації, які відрізняються за способами визначення близькості між 
кластерами та між об’єктами, а також способами поєднання в кластери. Результати, отримані з 
використанням різних методів кластеризації, можуть мати суттєві відмінності. Залежність результатів від 
обраного методу тим сильніша, чим менш явно об’єкти розподіляються на однорідні групи. Тому для 
підвищення достовірності результатів необхідно використати декілька методів кластерного аналізу.  

У результаті проведеного ієрархічного кластерного аналізу визначено такі стійкі об’єднання: 1-15 - 
Автономна Республіка Крим, Одеська область; 2-6-22-25 - Вінницька, Житомирська, Хмельницька, 
Чернігівська області; 4-5-8-12-14 - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська 
області; 7-9-13-17-19-24 - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, 
Чернівецька області; 11-18 - Кіровоградська, Сумська області. Решту зв’язків не можна визнати суттєвими, 
адже вони змінюються з часом. Стійкість виокремлених кластерів переважно підтверджується і за умови 
використання методу K-середніх. Виняток становить лише кластер 9-13-17-19-24, для регіонів якого з 
використанням методу K-середніх утворено два об’єднання: 9-13-19-24 - Івано-Франківська, Львівська, 
Тернопільська, Чернівецька області та 3-7-17 - Волинська, Закарпатська, Рівненська області. 

Вагомим результатом кластеризації є формування територіально цілісного найбільш стійкого 
кластера, стійкість якого визначається за умови використання як ієрархічного методу, так і методу К-
середніх. Цей кластер (Кіровоградська, Полтавська, Сумська області) необхідно визнати депресивним 
і надати першочергову допомогу щодо формування стратегії зміцнення його соціальної безпеки. 
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Анотація 
Проведено багатовимірне дослідження розвитку системи соціальної безпеки на основі 

кластерного аналізу. Визначено територіально цілісні найбільш стійкі кластери регіонів України. 
Виявлено депресивні регіони, які потребують першочергового формування стратегії зміцнення їх 
соціальної безпеки. 

Ключові слова: система соціальної безпеки, кластерний аналіз, кластер, кластеризація 
регіонів, державне регулювання. 

Аннотация 
Проведено многомерное исследование развития системы социальной безопасности на 

основе кластерного анализа. Определены территориально целостные наиболее устойчивые 
кластеры регионов Украины. Выявлены депрессивные регионы, которые требуют 
первоочередного формирования стратегии укрепления их социальной безопасности. 

Ключевые слова: система социальной безопасности, кластерный анализ, кластер, 
кластеризация регионов, государственное регулирование. 

 
Annotation 

A multidimensional research of the development of social security system based on cluster analysis is 
conducted. The most stable and territorially integral clusters of Ukrainian regions are defined. Depressed 
regions requiring prior development of strategy that would strengthen their social security are determined. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Розвиток національної економіки визначається функціонуванням ряду 

базових галузей. Історично склалося, що домінуюче положення в господарському комплексі України 
належить гірничо-металургійному комплексу, функціонування і розвиток якого органічно пов'язані з 
розвитком як інших галузей промисловості, так і національної економіки в цілому. Тому дослідження 
розвитку національного гірничо-металургійного комплексу, його особливостей, тенденцій та проблем є 
важливими для розуміння подальших процесів в ньому в контексті підйому економіки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Можна назвати чимало імен науковців та практиків, 
які внесли значний вклад у дослідження різноманітних проблем гірничо-металургійного комплексу. 
Так, Аптекарь С. С., Амоша О. І. [1] досліджують різні питання економічної діяльності підприємств 
гірничо-металургійного комплексу України, їх промисловий розвиток. Макогон Ю. В., Шпундра М. Г. 
розглядають проблеми металургійної галузі Україні і стратегію її розвитку в контексті економічного 
зростання України [2]. Єлісєєва О. К. [3] досліджує проблеми моделювання зовнішньоекономічної 
діяльності металургійної галузі країни. Волков В. П., Горошкова Л. А. розглядають розвиток 
металургійної галузі України в контексті забезпечення її економічної безпеки, з урахуванням 
глобалізаційних процесів [4].  

Отже, питання розвитку національного гірничо-металургійного комплексу завжди перебуває у 
центрі уваги, а тому потребує постійного дослідження. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати мету дослідження, яка 
полягає в аналізі траєкторії розвитку гірничо-металургійного комплексу України, його основних 
тенденцій і проблем у 1991-2012 рр.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті розпаду СРСР в 1991 р. Україна 
успадкувала потужний гірничо-металургійний комплекс (ГМК), який на той час за масштабами 
становив більше 35% колишнього загальносоюзного ГМК. Даний комплекс охоплює підприємства 
всього технологічного циклу – від видобутку і переробки сировини до виробництва і переробки металу 
[5], внаслідок чого включає значну кількість різноманітних підприємств добувної і переробної 
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промисловості. Основою ГМК України завжди була і є чорна металургія, до складу якої входять 
наступні виробництва: 

1. видобуток, збагачення, агломерація і грудкування залізних, марганцевих руд; 
2. виробництво чавуну, стали, прокату, сталевих і чавунних труб і виробів подальшого переділу; 
3. виробництво феросплавів; 
4. вторинна переробка чорних і кольорових металів; 
5. коксохімічне виробництво; 
6. виробництво вогнетривів; 
7. видобуток нерудної сировини – вапняків, вогнетривких глин, доломітів, кварцитів, 

формувальних пісків і др.; 
8. виробництво метизів промислового призначення. 
Провідне місце в гірничо-металургійному комплексі України належить саме металургійному 

виробництву – виплавці чавуну і сталі, виробництву прокату, труб, виробів подальшого переділу.  
У даний час до складу ГМК України входять близько 400 підприємств та організацій. Основу 

комплексу складають великі підприємства чорної металургії з повним циклом, які належать до 
найбільших підприємств світу. За даними [6], гірничо-металургійний комплекс України включає 15 
металургійних комбінатів і заводів; 3 феросплавних заводи; 14 гірничодобувних підприємств; 12 
коксохімічних заводів; 13 заводів з виробництва вогнетривів; 20 заводів металевих виробів (метизів); 8 
підприємств з виробництва труб і 134 підприємства, що організували виробництво труб. 

Розвиток гірничо-металургійного комплексу України в останні двадцять років переважно відбувався 
в досить складних умовах, з двома значними кризами – в середині 90-х рр. ХХ ст. і в 2008 р.  

У перший половині 90-х рр. ХХ ст. першочерговими задачами для ГМК України стало одночасне 
вирішення поточних виробничих проблем і адаптація підприємств для роботи в нових умовах 
становлення ринкової економіки. Перед підприємствами комплексу повсталі такі завдання, досвіду 
вирішення яких у них ще не було. 

На самому початку 90-х рр. ХХ століття в управлінні підприємствами національного гірничо-
металургійного комплексу ще переважало жорстке державне регулювання, а основною формою 
власності була державна. Але в цей же час вже був узятий курс на прискорену приватизацію 
металургійної галузі з пріоритетом отримання максимального прибутку в короткостроковий період. 
При цьому не ставилися завдання залучення в галузь значних інвестицій від нових приватних 
власників для її модернізації і технічного переозброєння. Це, в свою чергу, призвело «до згортання 
серйозних науково-технічних дослідницьких програм, які в доперебудовний період забезпечували 
конкурентоспроможність вітчизняної металургії на світовому ринку» [7].  

Зазначимо, що у 90-х рр. ХХ ст. практично не велися роботи з реконструкції і модернізації 
металургійних підприємств, їх виробничі потужності практично не оновлювалися. Внаслідок цього знос 
їх основних фондів у 2000 р. склав 60-70%, при цьому найбільша його величина – в 
сталеплавильному виробництві. За мировими стандартами такий розмір зносу промислових агрегатів і 
устаткування є критичним.  

За оцінками [8], «у 1992 році 88,6% підприємств галузі були у державній власності, у 1995 році – 
навпаки, 53,3% були у приватній власності. До 2000 року частка приватної власності збільшилась до 
93%. В той час, як залізорудна та коксохімічна галузі залишалися у державній власності». 

Наявність надмірного потенціалу металургійної галузі і кризові процесі в економіці країни у 90-х 
рр. ХХ ст. обумовили експортну направленість діяльності металургійних підприємств України. При 
цьому, протягом останнього десятиріччя Україна стабільно належить до великих виробників та 
експортерів металопродукції у світі та найближчим часом альтернативи металургії у даній сфері 
немає. Однак, за часи незалежності України відбулося суттєве скорочення її металургійними 
підприємствами марочного та розмірного сортаментного ряду і суттєве зменшення виробництва 
високотехнологічної продукції, а для розширення експорту – збільшення виготовлення 
напівфабрикатів [9]. Дані процеси почались саме на початку – всередині 90-х рр. ХХ ст.  

З 1993 р. почалося різке падіння виробництва на підприємствах гірничо-металургійного 
комплексу, яке було викликане цілим низкою різноманітних причин (рис. 1).  

Але можна повністю погодитися з думкою Гурова В. [12], що глибинні причини кризи 90-х рр. ХХ 
ст. в гірничо-металургійному комплексі України з'явилися раніше, ще в 80-х рр., а розпад СРСР в 1991 
р. лише прискорив і підсилив їх, але не став причиною. За [12], основними причинами попереднього 
спаду в 80-х рр. і на початку 90-х рр. стали: виснаження наявних сировинних ресурсів і відсутність 
капіталовкладень в розробку нових родовищ в Україні. 

В середині 90-х рр. ХХ ст. основними завданнями як для гірничо-металургійного комплексу, так і 
для держави стали приватизація металургійних підприємств і виведення їх на позитивну 
рентабельність.  
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Рис. 1. Виробництво основних видів металопродукції в Україні  

в 1990-2011 рр. (млн. т) 
Джерело : розроблено автором за даними [10; 11]  
 
З 1998 р. на світовому і внутрішньому ринках спостерігалося стійке зростання споживання 

металопродукції (з незначним спадом у 2005 р.) до самої кризи в другій половині 2008 р. Завдяки 
цьому, в першу чергу, металургія України вступила у фазу стабільної роботи, поступово нарощувала 
обсяги виробництва основних видів продукції і не знала їх падіння практично ціле десятиліття – 1998-
2008 рр. 

Завдяки економічному експерименту з його пільговим режимом господарювання (з жовтня 
1999 р.) і сприятливій кон'юнктурі світового ринку були створені сприятливі умови діяльності для 
металургійних підприємств, що дозволило їм активізувати в 2003-2004 рр. реконструкцію і 
модернізацію своїх основних фондів і реалізувати цілий ряд проектів з підвищення технічного рівня 
виробництва. Так, за даними ВГО «Металургпром» [13], інвестиції на дані заходи в 2003 р. склали 2,1 
млрд. грн., в 2004 р. – 3 млрд. грн., що майже в два рази перевищують аналогічні інвестиції в 90-х рр. 
ХХ ст. З розрахунку на одну тонну виплавленої сталі інвестиції в модернізацію чорної металургії 
України в 2003-2005 рр. складали 7-9 дол., що є досить низькими. Наприклад, в Росії в цей же час 
даний показник складав 15 дол., в ЄС – 25 дол.  

Після дворічного стійкого підйому в 2005 р. відбулося погіршення кон'юнктури на світовому 
ринку металопродукції та зниження попиту і цін на кінцеву металопродукцію. Серед найбільш 
значимих чинників даних процесів можна відзначити тимчасове закриття китайського ринку внаслідок 
надвиробництва і уповільнення економічного зростання українських торгівельних партнерів. 
Одночасно усередині країни сталося ускладнення умов діяльності металургійних підприємств, яке 
було викликано підвищенням залізничних тарифів і вартості енергоносіїв, перебоями у забезпеченні 
сировиною тощо. Також свій негативний вплив на діяльність підприємств зробила реприватизація 
ряду підприємств комплексу («Криворіжсталь», Нікопольський завод феросплавів та ін.). При цьому 
позитивну дію на обсяги виробництва вітчизняних металургійних підприємств в цей час надали 
проведені в 2003-2004 рр. роботи з підвищення технічного рівня виробництва, які дозволили зупинити 
даний спад і завантажити потужності провідних металургійних підприємств практично на 100%. 

Спад виробництва в 2005 р. можна визначити як передвісник глобальної фінансово-економічної 
кризи 2008 р., яка торкнулась всіх світових виробників металопродукції, але при цьому за масштабами 
дії і наслідками найбільш постраждав саме гірничо-металургійний комплекс України.  

Вже в перший половині 2008 р. спостерігалися наступні насторожуючі процеси, основними з 
яких були:  

– різке зростання світових цін і попиту на металургійну продукцію;  
– збільшення негативного сальдо зовнішньоекономічного торгівельного балансу України при 

одночасно нестабільному курсі національної валюти; 
– нарощування на вітчизняних підприємствах дебіторської заборгованості внаслідок кредитних 

проблем у споживачів металопродукції;  
– вибіркова стагнація випуску окремих позицій сортаменту, пов'язаних в першу чергу зі 

споживанням на внутрішньому ринку. 
Фінансово-економічна криза почала здійснювати негативний вплив на діяльність підприємств 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 37 

комплексу з другої половини 2008 р. Безпосередньо про початок масштабної кризи в металургійній 
галузі було проголошено Міністерством промислової політики України 3 жовтня 2008 р. Пік кризи в 
металургії припав на листопад 2008 р., який суттєво погіршив результати діяльності всіх 
металургійних підприємств. При цьому найсильніше постраждали ті, які не мали власної сировинної і 
енергетичної бази (Алчевський металургійний комбінат, комбінат ім. Дзержинського, Маріупольський 
металургійний комбінат ім. Ілліча, «Запоріжсталь»). Сильніші позиції виявилися у вертикально-
інтегрованих компаній металургійного сектора (Метінвест, ІСД та ін.) завдяки наявній можливості 
максимально знизити сировинну складову в собівартості своєї продукції. 

Незважаючи на заходи, що приймалися, ситуація продовжувала погіршуватися, більше 
половини споживачів відмовилася від замовлень, що призвело до зупинки устаткування і виробництв. 
Так, станом на листопад 2008 р. (пік кризи), в Україні працювало лише 18 доменних печей, 20 
сталеплавильних агрегатів, 48 прокатних станів. Падіння середньодобових обсягів виробництва 
склало: чавун – 58,2 %, сталь – 56,6 %, прокат – 54 % (табл. 1).  

Таблиця 1 
Середньодобове виробництво основних видів продукції  

в 2008-2009 рр. (тис. т) 
 

Продукція 1 півріччя 
2008 р. 

2 півріччя 2008 р. 
(листопад) 

2 півріччя 
2009 р. 

Чавун 101,8 42,6 75,2 

Сталь 122,7 53,2 88,3 

Прокат 109,6 50,4 82,2 

Джерело : складено автором за даними [14] 
 
В середині 2009 р. спад у вітчизняній металургії був зупинений. Завантаження вітчизняних 

сталеплавильних потужностей склало близько 60% (для порівняння: в цей же час в США – 43%, ЄС – 
49%, Японія – 55%). А за оцінками експертів [15], позитивну рентабельність діяльності металургійних 
підприємств повного циклу забезпечує завантаження потужностей на рівні не нижче 60%. В Україні 
лідери галузі мають повний цикл (всього з 15 основних металургійних підприємств 10 є комбінатами), 
відповідно, більшість з них у той час працювало на рівні нульової рентабельності. 

Після фінансово-економічної кризи 2008 р. сталися наступні зміни в гірничо-металургійному 
комплексі України: посилення експортної складової; зростання сировинної і напівфабрикатної частки у 
структурі збуту; різке падіння внутрішнього споживання металопродукції у всіх основних галузей-
споживачів. 

Ці процеси відбувалися на фоні загострення конкуренції на світовому ринку металопродукції, що 
було в основному пов'язане з введенням в період кризи 80 млн. т потужностей з виробництва сталі. В 
той же час у вітчизняних металовиробників залишилися всього дві конкурентні переваги – доступ до 
сировини і наявність дешевої робочої сили – що дозволяло тримати низькими ціни на свою продукцію. 
Але після кризи вимоги до якості металопродукція зросли. За даними Німецького суспільства 
технічного нагляду, в даний час значущість якості, як чинника для оцінки товаровиробника в 
зіставленні з його конкурентами, складає 31%, а ціни – лише 12% [16]. 

Таким чином, після кризи основними завданнями для підприємств ГМК України стали вихід на 
позитивну рентабельність, забезпечення конкурентоспроможності продукції комплексу в 
довгостроковому періоді і активізація внутрішнього споживання, що дозволить знизити високу 
залежність комплексу і країни в цілому від зовнішніх тенденцій.  

Для забезпечення конкурентоспроможності української металопродукції в довгостроковому 
періоді необхідна, в першу чергу, кардинальна модернізація основних фондів металургійних 
підприємств і оптимізація виробничих процесів. Низька якість і вузький сортамент продукції 
вітчизняних металовиробників звужують їх потенційні ринки збуту.  

Основними передумовами активізації внутрішнього ринку металопродукції визначити наступні: 
зниження залежності від зовнішніх чинників; посилення конкуренції на основних для українських 
металовиробників сегментах зовнішнього ринку. При цьому потенціал внутрішнього ринку 
металопродукції досить високий. Так, в 80-х рр. ХХ ст. в Україні щорік споживалося близько 20 млн. т 
прокату (для порівняння, в 2007 р. – 9,4 млн. т, 2008 р. – 5,8 млн. т).   

У 2010-2011 рр. вітчизняні металургійні підприємства в більшості працювали зі збитком. За 
даними «Металургпрому» [17], сукупний збиток до оподаткування вітчизняних сталеливарних компаній 
за 2011 р. склав 375 млн. дол. (практично на рівні 2010 р.). Хоча протягом перших трьох кварталів 
2011 р. світові ціни на сталеву продукцію зростали, обіцяючи підвищення прибутковості роботи 
вітчизняних підприємств. Проте в IV-й кварталі 2011 р. стався різкий спад цін і обсягів постачань. За 
приблизними оцінками [17], з 6,5 млрд. грн. сукупних збитків підприємств «Металургрпрому» за 2011 р. 
майже 3 млрд. припадає на IV-й кварталі.  
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Показники сировинного сектора ГМК України виявилися кращими, ніж металургійного, а у 
гірничорудних підприємств – найкращі за всі двадцять років, завдяки зростанню в 2011 р. цін на 
залізорудну сировину на 50-55% [16]. 

У 2012 р. стан українського ГМК, особливо його чорній металургії, продовжує залишатися 
стабільно важким при подальшому погіршенні економічної ситуації. В даний час, як і раніше, 
основними чинниками, що визначають діяльність всього гірничо-металургійного комплексу України 
залишаються: технічна і технологічна відсталість основних фондів; високі матеріало- і енергоємність; 
невисока якість; вузький сортамент. 

Тому закономірно, що вітчизняні металургійні підприємства здійснюють заходи з підвищення 
конкурентоспроможності своєї продукції і ефективності діяльності. Про це свідчить зростання 
інвестицій в 2011-2012 рр: за даними [17], в перерахунку на 1 тонну виробленої сталі, питомі інвестиції 
в I півріччі 2012 р. виросли до 23,8 дол. в порівнянні з 14,9 дол. в I півріччі 2011 р. і 22,5 дол. в цілому 
за 2011 р. Найбільші кошти у технічне переозброєння в цей період направляли: «АрселорМіттал 
Кривой Ріг» – 736,8 млн. грн., Алчевський металургійний комбінат – 371,2 млн. грн., металургійний 
комбінат ім. Ілліча – 487,1 млн. грн., «Енергомашспецсталь» – 330,4 млн. грн.  

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки: 
1. Розвиток гірничо-металургійного комплексу України в останні двадцять років переважно 

відбувався в досить складних умовах, з двома значними кризами – в середині 90-х рр. ХХ ст. і в 2008 
р. Однак Україна стабільно належить до великих виробників та експортерів металопродукції у світі.   

2. Провідне місце в гірничо-металургійному комплексі України завжди належало й належить 
чорної металургії. Наявність надмірного потенціалу металургійної галузі і кризові процесі в економіці 
країни у 90-х рр. ХХ ст. обумовили саме експортну направленість діяльності металургійних 
підприємств України.  

3. Після фінансово-економічної кризи 2008 р. і донині основними завданнями для підприємств 
ГМК України є: забезпечення позитивної рентабельності, забезпечення конкурентоспроможності 
продукції комплексу в довгостроковому періоді, активізація внутрішнього споживання.  

4. Для забезпечення стійкого розвитку ГМК України і конкурентоспроможності його продукції на 
довгострокову перспективу необхідні, у першу чергу, кардинальна модернізація основних засобів 
підприємств комплексу, оптимізація виробничих процесів і розширення асортименту продукції. Це 
дозволить докорінно змінити чинники, що визначають положення ГМК України на світовому ринку. 
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Анотація 

В статті досліджується розвиток гірничо-металургійного комплексу України, його основні 
тенденції і проблеми протягом 1991-2012 рр. При цьому особлива увага приділяється кризовим 
процесам в галузі. 
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Аннотация 

В статье исследуется развитие горно-металлургического комплекса Украины, его 
основные тенденции и проблемы в 1992-2012 гг. При этом особое внимание уделяется кризисным 
процессам в отрасли.  
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The article presents the research of mining and metallurgical complex of Ukraine, its development, 
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in the industry. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
НА ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ОСНОВІ 

 
Постановка проблеми. Індикатором розвитку будь-якої країни є підвищення ступеня її 

інвестиційної активності, що досягається шляхом зростання обсягів реалізованих інвестицій та 
ефективним їх використанням у пріоритетних секторах національної економіки. У цьому напрямі 
одним з головних завдань для України є управління розвитком національною економікою через 
формування сприятливих умов для залучення та використання інвестиційних ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу інвестицій на економічний розвиток 
висвітлені в роботах всесвітньовідомих вчених, таких як Дж. Даннінг, М. Портер, С. Хаймер, С. Вінтер, 
Х. Персон та ін. Дослідженню зв’язку між інвестиційною активністю та економічним розвитком 
присвячено й праці вітчизняних та іноземних науковців сучасності, зокрема Є. Балацького, 
Р. Павліченка [1], В. Беседіна, А. Музиченка [2], Н. Ковтун [3], О. Носової [4], М. Трохименка [5], 
В. Федоренка [6], Г. Харламової [7; 8]. Проте залишається недостатньо розробленим питання щодо 
однозначного впливу пожвавлення інвестиційної активності на економічне зростання країни з огляду 
на сформований рівень її економічного розвитку, а також у регіональному розрізі. Їх вирішення 
викликає необхідність подальших досліджень у даному напрямі. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка рекомендацій щодо управління розвитком 
національної економіки з урахуванням впливу на даний процес пожвавлення інвестиційної активності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність дослідження впливу на економічне 
зростання країни пожвавлення інвестиційної активності перш за все стосується іноземного 
інвестування, що одночасно може бути як фактором, так і дестабілізатором економічного розвитку. 
Для досягнення збалансованого розвитку національної економіки як цілісної системи важливим є 
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досягнення ефективності на кожному організаційному рівні. Прийняття будь-яких рішень повинно 
відбуватися з врахуванням необхідності стимулювання іноземної інвестиційної діяльності з точки зору 
можливості забезпечення економічного зростання за рахунок даного процесу, адже необґрунтоване 
збільшення частки іноземних інвестицій призводить до неефективності процесів перерозподілу. Тобто, 
доцільність стимулювання іноземного інвестування може визначатися на основі виявлення того, чи 
забезпечує збільшення його обсягу зростання національної економіки. 

Як зазначено у праці [1], серед методів визначення впливу іноземних інвестицій на економічне 
зростання найбільш пристосованою до використання є модель акселератора-мультиплікатора, так як 
вона характеризується відносною простотою, мінімальним інформаційним наповненням та 
прийнятною для вітчизняних умов кількістю параметрів.  

Основою моделі є використання принципів мультиплікатора sYI =  та акселератора ∆ klY = , 

де I  - сукупний обсяг інвестицій в основний капітал у році t ; Y  - сукупний обсяг випуску у році t ; s  - 

середня схильність до інвестування (мультиплікатор); k  - прирістна капіталоємність інвестицій 
(акселератор). Комбінуючи дані принципи, можна отримати рівняння:  

 

                                                                
( ) tt YskY +=+ 11 ,                                                         (1) 

де tY
, 1+tY

 – сукупний обсяг випуску у поточному та наступному роках. 
 
Рішенням даного рівняння є проста степенева похідна функція: 
 

                                                                   
( )t

t skYY += 10                                                        (2) 
 

Якщо темп приросту сукупного обсягу випуску позначити через λ , то sk=λ , що можна 
представити у наступному вигляді: 

                                                                    ( )[ ]*1 ρκκρλ +−= s ,                                            (3) 

де 
*/ II=ρ  – частка прямих іноземних інвестицій (

*I ) у сукупному обсязі капіталовкладень 

( I ); 

=κ ∆ ( )*/ IIX − , =*κ ∆
** / IX  – акселератор інвестицій відповідно внутрішнього та іноземного 

секторів; 

X , 
*X  – обсяг випуску відповідно за рахунок внутрішнього та іноземного секторів 

( YXX =+ *
). 

 
Як видно з формули (3), модель передбачає визначення залежності темпів економічного 

зростання ( λ ) від інвестиційної активності ( s ), частки іноземного сектору ( ρ ), а також віддачі від 

інвестицій в обох секторах (κ  та 
*κ ). Модель також фіксує вплив іноземного інвестування на 

розвиток національної економіки через активізацію внутрішнього інвестування.  
Перетворюючи формулу (3), отримуємо остаточне рівняння впливу частки іноземного 

інвестування на темпи економічного зростання: 
 

                                                    
( )( )

пкпк
s ρρκκλλ −−=− *

,                                                  (4) 

де к
λ , п

λ
, к

ρ , п
ρ

 – кінцеві та початкові значення відповідних параметрів. 
 
З огляду на важливе значення економічного зростання в окремому регіоні для забезпечення 

збалансованого розвитку, даний метод доцільно застосовувати для визначення оптимальної величини 
іноземних інвестицій на рівні регіонів. На практиці це здійснюється шляхом розрахунку коефіцієнта 
еластичності темпів економічного зростання за часткою іноземних інвестицій у випуску: 

 

                                                             ( )κκ −= *sE ,                                                              (5) 

де =E ∆ /λ ∆ ρ  – еластичність темпів економічного зростання за часткою іноземних інвестицій 
у національній економіці. 
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Коефіцієнт еластичності показує, як змінюється темп економічного зростання при збільшенні 
частки іноземних інвестицій у сукупному обсязі капіталовкладень на 1%. Якщо він має позитивне 

значення ( 0>E ) та є достатньо вагомим за абсолютною величиною, це свідчить про необхідність 

стимулювання іноземного інвестування, у протилежному разі ( 0<E ) – навпаки. При цьому 
визначення реального впливу частки іноземних інвестицій на темпи економічного зростання вимагає, 
щоб інвестування та випуск вимірювалися у порівняних цінах, що потребує очищення вихідних даних 
від інфляції.  

Не дивлячись на відносну простоту, використання методу містить труднощі, пов’язані з 
особливостями розвитку національної економіки. Достовірність отриманих даних тим вища, чим більш 
тривалий період береться за базу для розрахунків. Однак, нестійкість всіх економічних процесів в 
Україні робить неможливим застосування методики для тривалих ретроспективних рядів. Оскільки 
іншої, більш об’єктивної альтернативи немає, а останні роки вимірювання (2010-2011 рр.) несуть 
найбільш достовірну інформацію, розрахунки можуть бути проведені на їх основі. З огляду на це, 
отримані дані слугуватимуть орієнтиром для формування інвестиційної політики держави.  

Для обґрунтування доцільності стимулювання іноземних інвестицій, перш за все, слід дослідити 
функціонування внутрішнього та іноземного секторів в національній економіці (табл. 1). 

Таблиця 1 
Функціонування секторів в національній економіці у 2010-2011 рр. 

 

Регіони 

Темп приросту випуску 
2011/2010 рр., % Відношення 

темпів приросту 
випуску секторів 

Частка іноземного 
інвестування у сукупному 

обсязі вкладень у 2010 р., % внутрішній 
сектор 

іноземний 
сектор 

Україна 11,56 28,13 2,4 3,50 

АР Крим 1,63 7,18 4,4 3,39 

Вінницький 1,38 11,29 8,2 1,09 

Волинський 4,41 18,07 4,1 3,75 

Дніпропетровський 12,48 24,96 2,0 6,73 

Донецький 1,84 12,72 6,9 2,19 

Житомирський 2,79 18,96 6,8 2,01 

Закарпатський 1,06 2,55 2,4 4,32 

Запорізький 4,95 23,77 4,8 3,86 

Івано-Франківський 1,43 14,87 10,4 1,75 

Київський 2,27 13,15 5,8 2,83 

Кіровоградський 1,69 17,42 10,3 0,82 

Луганський 0,93 7,31 7,9 1,25 

Львівський 3,06 18,05 5,9 2,41 

Миколаївський 0,27 2,08 7,8 1,26 

Одеський 5,68 32,39 5,7 2,80 

Полтавський 0,66 4,01 6,1 2,03 

Рівненський 2,25 16,89 7,5 1,55 

Сумський 0,39 2,20 5,6 2,69 

Тернопільський 2,14 21,64 10,1 0,93 

Харківський 6,14 28,25 4,6 3,42 

Херсонський 4,88 36,63 7,5 1,91 

Хмельницький 1,71 13,48 7,9 1,19 

Черкаський 2,75 21,99 8,0 1,14 

Чернівецький 1,15 12,34 10,7 0,64 

Чернігівський 0,49 3,52 7,2 1,36 

м. Київ 54,60 27,30 0,5 6,43 

м. Севастополь 5,37 13,95 2,6 4,83 
Джерело : [9] 
 
З даних табл. 1 можна помітити, що між часткою іноземного інвестування та відношенням темпів 

приросту випуску секторів існує лінійна залежність: із збільшенням частки іноземних інвестицій у 
регіоні знижується ефективність діяльності іноземного сектору порівняно з внутрішнім. Це можна 
виразити наступним рівнянням: 
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                                                                      ρbaT += ,                                                                   (6) 

де T  – відношенням темпів приросту випуску секторів; 
ρ  – частка іноземного інвестування у сукупному обсязі капіталовкладень; 

ba, – параметри моделі, які потрібно оцінити. 
Проведення кореляційно-регресійного аналізу дає можливість отримати наступні результати: 
19,10=a , 54,1−=b ; 9192,0=r ; 62,141=F , що свідчить про існування тісного зв’язку між 

факторами та адекватність моделі. Отже, існує певна точка біфуркації, з перетинанням якої 
концентрація іноземного капіталу починає негативно впливати на економічне зростання в регіоні. 
Враховуючи, що при вирівнюванню темпів приросту випуску внутрішнього та іноземного сектору 

1=T , частка іноземного інвестування, що забезпечить таке вирівнювання (
*ρ ), може бути 

розрахована за наступною формулою: 

                                                              ( ) ba /1* −=ρ                                                            (7) 
 

Розрахунки відповідно до формули (7) дозволяють отримати значення 
*ρ  на рівні 5,95%. Саме 

така частка іноземних інвестицій у сукупному обсязі капіталовкладень повинна забезпечити 
економічний розвиток. Якщо вона буде нижчою цієї позначки, будь-який притік іноземних інвестицій 
забезпечуватиме позитивний результат від їх засвоєння, в протилежному разі – навпаки. Це потребує 
відстеження масштабів участі іноземних інвесторів у національній економіці та розробку заходів 
регулювання активності іноземних інвесторів.  

Порівнюючи часку іноземного інвестування у сукупному обсязі капіталовкладень за регіонами з 
їх критичним обсягом, можна константувати, що у всіх регіонах, за виключенням Дніпропетровського 
регіону та м. Київ, частка іноземного капіталу є нижчою критичного рівня. На перший погляд це 
свідчить про необхідність стимулювання іноземного інвестування у більшості регіонів України. Однак, 
для формулювання об’єктивних висновків необхідно перевірити збільшення частки іноземного 
інвестування в окремих регіонах на предмет доцільності. Для цього розрахуємо коефіцієнт 
еластичності темпів економічного зростання регіону за часткою іноземного інвестування (табл. 2).  

Дані, відображені в табл. 2, підтверджують, що підвищення частки іноземних інвестицій у 
сукупному обсязі капіталовкладень до критичного рівня не обов’язково сприятиме стрімкому 
економічному зростанню у кожному регіоні. Так, коефіцієнт еластичності темпів економічного 
зростання за часткою іноземного інвестування у м. Севастополь, який практично дорівнює нулю, 
свідчить, що будь-яке підвищення частки іноземного інвестування в регіоні, яка тут значно менша 
критичного рівня, буде приводити до зниження темпів економічного зростання, тому не може бути 
віднесеним до пріоритетних напрямів диференційованої інвестиційної політики держави. 

Схожою є ситуація і в АР Крим, Закарпатському, Київському, Сумському та Харківському 
регіонах. Розрахований для даних регіонів коефіцієнт еластичності є досить низьким за абсолютним 
значенням. Отже, підвищення частки іноземного інвестування до критичної позначки у цих регіонах 
зможе підвищити темпи економічного зростання лише на 0,2%, 0,05%, 0,29%, 0,18% та 0,21% 
відповідно. Тому стимулювання іноземного інвестування в них також не може бути віднесеним до 
пріоритетних напрямів інвестиційної політики держави, а має скоріше носити нейтральний характер.  

Іншою є ситуація у Кіровоградському, Одеському, Тернопільському, Черкаському та 
Чернівецькому регіонах. Досягнення критичного рівня частки іноземних інвестицій в цих регіонах з 
врахуванням досить вагомого значення коефіцієнтів еластичності спричинить додаткове підвищенням 
темпів приросту випуску відповідно на 2,3%, 1,72%, 5,8%, 2,87% та 3,91%. Такі темпи представляють 
собою серйозну макроекономічну величину. Отже, у зазначених регіонах повинні бути створені 
максимально сприятливі умови для іноземного інвестування, що має стати пріоритетним напрямом 
інвестиційної політики. 

З меншою продуктивністю, але також до вагомого ефекту призведе стимулювання іноземного 
інвестування у Вінницькому, Донецькому, Житомирському, Львівському, Рівненському, 
Хмельницькому, Чернігівському регіонах. Підвищення частки іноземного інвестування до критичної 
позначки в них зможе підвищити темпи економічного зростання відповідно на 1,29%, 0,96%, 1,01%, 
0,72%, 1,26%, 0,91% та 0,74%. Отже, його стимулювання в даних регіонах також слід віднести до 
пріоритетних напрямів інвестиційної політики. 

Стимулювання іноземного інвестування у Волинському, Запорізькому, Івано-Франківському, 
Луганському, Миколаївському, Полтавському та Херсонському регіонах може бути диференційоване 
за рівнем пріоритетності (носити або слабкий, або нейтральний характер), адже можливість 
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підвищення темпів економічного зростання завдяки цьому в даних регіонах становить лише 0,39%, 
0,54%, 0,51%, 0,52%, 0,43%, 0,45% та 0,45% відповідно. 

Таблиця 2 
Інвестиційно-виробничі особливості внутрішнього та іноземного секторів національної 

економіки у 2010-2011 рр. 
 

Регіони 

Акселератор інвестицій Різниця між 
акселера- 
торами 

інвестицій 
секторів 

Частка 
капітало-
вкладень 
регіону у 
випуску в 
2010 р., % 

Коефіцієнт 
еластичності темпів 
зростання регіону 

за часткою 
іноземних 
інвестицій 

внутрішній 
сектор 

іноземний 
сектор 

Україна 0,98 2,27 1,29 11,64 0,15 

АР Крим 0,11 0,63 0,53 14,84 0,08 

Вінницький 0,11 2,35 2,24 11,89 0,27 

Волинський 0,37 1,76 1,40 12,58 0,18 

Дніпропетровський 1,38 1,89 0,51 9,24 0,05 

Донецький 0,23 3,39 3,16 8,11 0,26 

Житомирський 0,26 2,89 2,63 9,70 0,25 

Закарпатський 0,09 0,36 0,27 11,11 0,03 

Запорізький 0,64 3,66 3,01 8,54 0,26 

Івано-Франківський 0,10 1,06 0,96 12,72 0,12 

Київський 0,10 0,53 0,43 21,34 0,09 

Кіровоградський 0,16 4,24 4,08 10,98 0,45 

Луганський 0,06 0,89 0,83 13,36 0,11 

Львівський 0,22 1,78 1,56 13,09 0,20 

Миколаївський 0,02 0,86 0,83 11,07 0,09 

Одеський 0,48 4,38 3,90 14,01 0,55 

Полтавський 0,05 1,16 1,11 10,40 0,12 

Рівненський 0,19 2,68 2,48 11,56 0,29 

Сумський 0,04 0,69 0,65 8,72 0,06 

Тернопільський 0,22 11,14 10,93 10,57 1,16 

Харківський 0,69 1,36 0,67 12,14 0,08 

Херсонський 0,49 1,46 0,97 11,36 0,11 

Хмельницький 0,14 1,84 1,70 11,23 0,19 

Черкаський 0,22 4,57 4,34 13,71 0,60 

Чернівецький 0,07 4,85 4,77 15,45 0,74 

Чернігівський 0,05 1,77 1,73 9,28 0,16 

м. Київ 3,58 0,58 -3,00 12,43 -0,37 

м. Севастополь 0,55 0,45 -0,10 9,79 -0,01 
Джерело : [9] 
 
В Дніпропетровському регіоні частка іноземних інвестицій перевищує критичний рівень 

(приблизно на 1%) та, на перший погляд, повинна бути зниженою. Однак, відповідно до значення 
коефіцієнта еластичності, її зниження може привести до несуттєвої зміни темпів економічного 
зростання (0,04%). Тому політика щодо збільшення частки іноземних інвестицій у даному регіоні може 
бути або націленою на її зменшення, або носити нейтральний характер, не перешкоджаючи 
природному протіканню інвестиційних процесів. 

Іншою є ситуація у м. Київ. Так, хоча частку іноземних інвестицій тут потрібно скоротити удвічі 
менше, ніж у Дніпропетровському регіоні (десь на 0,5%), однак коефіцієнт еластичності для цього 
регіону (-0,37) не лише значно вагоміший за абсолютною величиною, а й має від’ємне значення. 
Зменшення частки іноземних інвестицій тут до критичного рівня може привести до підвищення темпів 
економічного зростання на 0,18%, а її збільшення на 1% – до їх зниження на 0,37%. Отже, в даному 
регіоні слід провадити політику у напрямі скорочення частки іноземного капіталу. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, встановлення доцільності стимулювання 
іноземного інвестування повинно ґрунтуватися на визначенні сприймаючої здатності національної 
економіки. Отримані результати дозволили окреслити напрями інвестиційної політики держави з 
врахуванням територіальної диференціації, що в перспективі сприятиме забезпеченню 
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збалансованого розвитку національної економіки. Подальші дослідження мають бути направлені на 
розробку заходів підвищення сприймаючої здатності національної економіки. Перш за все, на 
створення передумов активізації внутрішнього інвестування та, відповідно, зміщення порога для 
іноземного інвестування у розрізі структурної ефективності інвестиційних потоків.   
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Анотація 
Досліджено вплив інвестицій на економічне зростання. Наголошено на необхідності 

структурної оптимізації інвестиційних потоків. Розроблено рекомендації щодо управління 
розвитком національної економіки на інвестиційній основі. Приділено значну увагу регіональному 
аспекту. 

Ключові слова: економічне зростання, інвестиційні потоки, збалансований розвиток, 
регулювання інвестиційної діяльності. 

Аннотация 
Исследовано влияние инвестиций на экономический рост. Подчеркнута необходимость 

структурной оптимизации инвестиционных потоков. Разработаны рекомендации по управлению 
развитием национальной экономики на инвестиционной основе. Уделено значительное внимание 
региональному аспекту.  

Ключевые слова: экономический рост, инвестиционные потоки, сбалансированное 
развитие, регулирование инвестиционной деятельности. 

Annotation 
The influence of investment on the economic growth is investigated. The necessity of the structural 

optimization of the investment streams is stressed. The recommendations related to the governance of the 
national economy development on the investment basis are developed. The great attention is given to the 
regional aspect.  

Key words:  economic growth, investment streams, balanced development, regulation of the 
investment activity. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФАКТОРНОГО ПІДХОДУ ДО 

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
 

Постановка проблеми. Важливість розгляду питань використання факторів виробництва для 
забезпечення якісного економічного зростання економіки України пояснюється тим, що сучасний стан 
розвитку національного господарства зумовлює необхідність дослідження цілого ряду проблем, які 
пов’язані з ефективністю функціонування окремих його складових. Неефективне використання 
факторів виробництва і зумовлені ним структурні диспропорції є одними з основних причин сучасного 
стану економіки України, тому розроблення механізму управління ресурсним забезпеченням 
національної економіки одне із головних завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню теоретичних та практичних проблем, 
пов’язаних з факторами виробництва та управлінням національною економікою, присвячені праці 
таких вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Базилевича, С. Білої, С. Брю, А. Гальчинського, В. Гейця, 
Дж. К. Гелбрейта, А. Даниленка, П. Єщенка, Я. Жаліла, Б. Кваснюка, Дж. М. Кейнса, С. Кірєєва, 
І. Крючкової, К. Макконнелла, Б. Панасюка, А. Савченка, П. Самуельсона, В. Хомякова, Л. Шинкарук, 
Й. Шумпетера, Б. Щукіна, М. Якубовського та ін. Роботи згаданих та інших авторів збагачують теорію 
факторів виробництва, проте використання ресурсно-факторного підходу до управління національною 
економікою потребує належного удосконалення теоретичних та методичних розробок щодо оцінки 
динаміки, структури і особливостей дії окремих факторів виробництва та визначення можливостей 
управління з використання ресурсів в національній економіці. 

Сьогодні національна економіка характеризується незбалансованим використанням факторів 
виробництва, негативним наслідком якого є зменшення економічного потенціалу країни, що служить 
основою необхідності поглибити теоретичні засади факторного підходу до управління національною 
економікою. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд теоретичних аспектів використання факторного 
підходу до управління національною економікою, дослідження впливу енергоефективності на 
економічний розвиток промислових підприємств, обґрунтування необхідності виділення паливно-
енергетичних ресурсів в окремий фактор виробництва.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес виробництва за своєю економічною 
сутністю є процесом створення різноманітних економічних благ на основі ефективного використанні 
факторів. За визначенням Базилевича В. Д. та Попова В. М., фактори виробництва – це всі необхідні 
елементи, які використовуються для виробництва матеріальних і духовних благ [1, с. 120]. 

Як частину виробничих ресурсів, які беруть участь у даному циклі виробництва і певний 
проміжок часу визначають фактори виробництва і автори праці [2, с. 32]. В даній роботі зазначається, 
що лише у випадку, коли ресурси, які знаходяться в органічній єдності, здатні забезпечити 
виробництво продукції, виробничий потенціал виступає як фактор виробництва.  

Мамалуй О. О. визначає фактори виробництва як рушійну силу виробництва, основну умову його 
здійснення, складову виробничого потенціалу, параметри, що визначають його результативність [3]. 

Таким чином, виробничі фактори виступають як частина виробничих ресурсів, здатні до 
виробництва певного продукту. 

Виробничий фактор може складатися з декількох елементів, які більш детально характеризують 
його вплив і виступають як самостійні фактори з більшим або меншим ступенем впливу на 
результативний показник.  

Виробництво можливе тільки за умови введення у виробничий процес всіх факторів 
виробництва. 

Факторна теорія виробництва бере свій початок з першої половини ХІХ ст. Еволюція поглядів на 
чинники розвитку, зумовила появу великої кількості підходів до визначення того, які саме ресурси стають 
факторами виробництва. У сучасній вітчизняній та зарубіжній економічній науці виділяють сім факторів 
виробництва: праця, капітал, земля, наука, інформація, екологія, підприємницькі здібності [1, с. 122]. 

Виходячи з положень маржиналізму в аналізі граничних показників, визначають показники 
граничної продуктивності факторів виробництва, які характеризують обсяг приросту національного 
доходу залежно від приросту використання відповідного фактора. На сьогодні не існує доскональної 
методики оцінки таких показників, але на думку західних економістів частки факторів у величині 
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національного доходу наступні [4]: заробітної плати - 75-80%; прибутку і процента - 15-18%; природних 
ресурсів - 5-7%. 

Узагальнюючи вищевикладене, варто зазначити, що у практичному житті економічне зростання 
залежить від сукупної дії багатьох факторів. Наведена класифікація факторів виробництва не є 
незмінною і остаточною.  

На нашу думку, в сучасних умовах господарювання усе більшу роль відіграє енергетичний 
фактор. Рівень розвитку та впливу на процес виробництва цього ресурсу стає настільки високим та 
значним, що його слід виділити в окремий фактор виробництва (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Фактори виробництва [5, с. 17] 

Джерело : складено автором 
 
Вищезазначене зумовило формулювання дефініції «енергетичні ресурси як фактор 

виробництва», під якою слід розуміти спожиті у процесі виробництва певних економічних благ 
паливно-енергетичні ресурси. 

Структурні диспропорції енергетичного балансу України та коливання цін на енергоносії на 
світових ринках посилюють енергозалежність національної економіки та роблять ціни на 
енергоресурси одним із вагомих факторів зовнішнього середовища. 

Проблема енергоефективності на сьогодні є актуальною не лише для вітчизняних умов, ця 
проблема є загальносвітовою. Зростаюча залежність світової економіки від кон’юнктури нафтового 
ринку робить рівень світових цін на паливно-енергетичні ресурси одним з найбільш вагомих факторів, 
що значно впливає на пріоритетність розвитку в тому чи іншому напрямку. 

При зниженні світових цін на ПЕР їх експортери несуть збитки (зменшення доходів), а імпортери 
- додаткові вигоди, і навпаки. Іншими словами, при зростанні нафтових цін США, Україна та інші 
імпортери нафти, збільшують витрати на імпорт, а Росія (і інші експортери) - доходи від експорту. 

Практика США [6] свідчить про те, що зростання ціни на нафту на 10 дол. за барель зменшує 
рівень приросту реального ВВП на 0,4% після чотирьох кварталів. 

Для Росії, як країни-експортера енергоносіїв, характерним є прямий зв’язок між зростанням 
світових цін на нафту та приростом ВВП: чим вищі ціни, тим більший приріст ВВП. За даними роботи 
[7], зростання ціни нафти на 1 дол. за барель для російських умов приводить до збільшення доходів 
держбюджету на 1-1,5 млрд. дол. 

Проведення економічної політики в країнах-експортерах нафти і інших невідновлювальних 
ресурсів, ускладнюється рядом принципових проблем [8]. По-перше, в цих країнах виникають ефекти, 
пов'язані з так званою «голландською хворобою». Великий профіцит на рахунку поточних операцій 
платіжного балансу має своїм наслідком підвищення номінального курсу національних валют, в 
результаті чого знижується конкурентоспроможність економіки. По-друге, в періоди високих цін на 
сировинні товари значні надходження в бюджет часто стимулюють зростання неефективних витрат. 
По-третє, крім коливання доходів і надмірної грошової пропозиції в країнах-експортерах сировини 
існує проблема обмеженості і невідтворення природних ресурсів. Це вимагає раціонального 
використання отримуваних доходів в довгостроковій перспективі. 
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Перед Україною стоять інші пріоритети, ніж перед Росією. Зростання світової ціни на нафту, 
враховуючи структуру вітчизняної економіки збільшують витрати країни, а не збагачують, як це 
відбувається в Росії. 

Отже, енергетичний фактор виробництва значно впливає на ефективність економіки, 
пріоритетність напрямків розвитку у промисловості та тісно пов’язаний із науково-технічним 
прогресом, оскільки енергоефективність стає потужним фактором інноваційної діяльності 
промислових підприємств.  

Характеру поєднання факторів виробництва відповідають економічні відносини, в основі яких 
знаходяться відносини власності або майнові. Спосіб поєднання відбиває організаційно-трудове 
поєднання факторів виробництва та відповідають організаційно-трудові відносини, які походять з відносин 
організації безпосереднього використання факторів виробництва як елементів продуктивних сил. 

Із соціально-економічного боку аналіз поєднання факторів виробництва має велике значення 
для характеристики ефективності економічної системи. Якщо економіка держави забезпечує 
найвищий рівень народного добробуту, то її можна визначити як ефективну. 

Аналіз поєднання факторів виробництва та їх вплив на економічне зростання можна провадити 
шляхом складання моделей зростання, які показують взаємозв'язок підвищення обсягу виробництва 
продукції з кількісними й якісними змінами у праці, капіталі та інвестиціях. Цей зв'язок можна виразити 
математичною формулою, яка називається виробнича функція. 

Аналіз основних економічних моделей, що описують взаємозв’язок окремих факторів виробництва 
та визначають їх вплив на економічне зростання, показав, що їх існує велика кількість від найпростіших 
однофакторних до сучасних багатофакторних моделей, що враховують фактор часу. Разом з тим 
залишається дискусійним питання про важливість використання у моделях того чи іншого фактору 
виробництва. Так, в зазначених моделях не знайшли свого відображення енергетичні ресурси, що в силу 
своєї значимості та високого рівня розвитку стають окремим фактором виробництва. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження закономірності впливу окремих факторів 
є базою для розробки заходів щодо підвищення ефективності економіки. Підвищення ефективності 
управління факторами виробництва – пріоритетний напрям економічного зростання, який набуває 
особливої актуальності в умовах світової фінансово-економічної кризи та структурних деформацій 
національної економіки, оскільки формує основні засади забезпечення добробуту населення та 
довгострокові тенденції економічного розвитку. 
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Анотація 

У статті розглянуті теоретичні аспекти використання факторного підходу до управління 
національною економікою. Зважаючи на високий вплив енергоефективності на економічний 
розвиток промислових підприємств, визначена необхідність виділення паливно-енергетичних 
ресурсів в окремий фактор виробництва.  

Ключові слова: фактори виробництва, факторний підхід, економічне зростання, 
енергетичний фактор. 

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты использования факторного подхода к 

управлению национальной экономикой. Учитывая высокое влияние энергоэффективности на 
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экономическое развитие промышленных предприятий, определена необходимость выделения 
энергетических ресурсов в отдельный фактор производства. 

Ключевые слова: факторы производства, факторный подход, экономический рост, 
энергетический фактор. 

Annotation 
The article deals with theoretical aspects of using the factorial approach to the management of the 

national economy. Given the high influence of energy efficiency on the economic development of industrial 
enterprises, identified the need to allocate energy resources as a separate factor of production. 

Key words: factors of production, factor approach, economic growth, energy factor. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЇЇ ФУНКЦІЙ 
В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
 
Постановка проблеми. На першому етапі становлення постіндустріальної цивілізації, який 

одержав назву «інформаційного суспільства», важливо створити умови для формування на його основі 
суспільства знань, тобто суспільства, яке спроможне використовувати інформацію та знання як результат 
наукового пошуку в напрямку гармонійного розвитку всіх сфер суспільного прогресу, тобто сталого 
розвитку. Формування сучасного інформаційного суспільства як підґрунтя економіки знань диктує 
необхідність переосмислення місця й ролі науки в суспільному устрої, факторів, що стримують або 
прискорюють її розвиток; визначення головних напрямків її подальшої еволюції та розробки механізмів 
впливу на наукову сферу з метою формування моделі сталого розвитку національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наявне дослідження спирається на праці сучасних 
вітчизняних та зарубіжних науковців, що присвячені аналізу закономірностей становлення 
постіндустріального способу виробництва, зародження суспільства знань, зокрема таких, як А. Чухно 
[1], В. Геєць [2], В. Іноземцев [3], В. Новицький [4], В. Куценко [5], Л. Федулова [6], С. Афонцев [7], 
О. Соснін [8], О. Старовойт [9] та інших. Проте, ставлячись з повагою до безперечних досягнень 
зарубіжних та вітчизняних науковців, варто зазначити, що в економічному аспекті аналізу 
закономірностей формування інформаційного суспільства та економіки знань простежується 
недостатньо глибокий аналіз функцій науки та сфер їх прояву в зазначений період, який ще не 
відповідає характеристикам зрілості.  

Постановка завдання. Метою статті виступає аналіз головних характеристик та 
закономірностей функціонування науки в період зародження постіндустріального способу 
господарювання та дослідження процесу еволюції її функцій в цей період.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Наприкінці ХХ століття, внаслідок 
бурхливого розвитку глобальних комунікацій, комп'ютерної техніки та інформаційних технологій, 
розпочався процес формування нової історичної фази розвитку цивілізації – інформаційного 
суспільства, у якому головними продуктами виробництва є інформація і знання. Період зародження 
постіндустріального способу господарювання одержав назву «шостого технологічного укладу», точкою 
відліку якого прийнято вважати освоєння нанотехнологій, включаючи методи генної інженерії. Разом з 
електронною промисловістю, інформаційними технологіями, програмним забезпеченням цей 
ключовий фактор складає ядро шостого технологічного укладу [10], [11]. В зазначений період 
відбувається тенденція до зростання чисельності зайнятих у сфері послуг, інформації, освіти та науки; 
спостерігається зростання інтелектуальних функцій праці. 

З огляду на те, що в сучасних умовах розвитку НТП наука набуває особливого місця в 
економічній системі, перетворюється в головну продуктивну силу суспільства, значно впливає на 
виробничі відносини та господарський механізм, важливо докладно проаналізувати закономірності її 
функціонування та функції в сучасній економічній системі. Отже, розвиток науки та її економічна роль 
в період зародження постіндустріальної цивілізації визначається такими головними рисами. 

По-перше, загострення глобальних проблем людства, особливо в сфері енергоспоживання та 
екології, підсилило необхідність інтенсифікації виробництва, суттєвого підвищення його ефективності 
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та пошуку альтернативних джерел економічних ресурсів. В цьому процесі наука та результати 
наукового пошуку у вигляді нових технологій займають центральне місце, тобто наука на даному етапі 
перетворюється в головну продуктивну силу суспільства.  

По-друге, у порівнянні з індустріальним суспільством, де більша частина продуктивних сил 
спрямована на виробництво і споживання товарів, в інформаційному суспільстві головна роль у 
суспільному виробництві належить видобутку і споживанню інформації та знань, що приводить до 
збільшення частки розумової праці в його структурі, підвищення ролі інформації і знань у житті суспільства; 
зростання частки інформаційних комунікацій, інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому 
продукті. Внаслідок інформаційної революції нові інформаційні технології набувають глобального 
характеру, охоплюючи всі сфери діяльності людини, формується інформаційна єдність усієї людської 
цивілізації, що тим самим надає можливість надшвидкого та легкого одержання та використання будь-якої 
потрібної економічному суб’єкту інформації. В сучасну епоху вона виступає як головний інструмент 
конкурентної боротьби та джерело прибутку на мікро-, макро- та мегарівні. При цьому наука виступає як 
головне джерело нової інформації з одного боку, а з іншого – нова інформація та її швидке 
розповсюдження створює умови для прискорення розвитку науки.  

По-третє, становлення інформаційного суспільства можна розцінювати як підґрунтя формування 
якісно нового етапу розвитку постіндустріального суспільства – суспільства знань. Як відомо, поняття 
«знання» не можна ототожнювати з поняттям «інформація», оскільки інформація – це лише сукупність 
якихось відомостей про об’єкт, а знання – це вміння суб’єкта використати одержану інформацію з користю 
для себе. Формування економіки знань, таким чином, передбачає можливість розумного та ефективного 
використання потоку інформації, що невпинно збільшується, задля суспільного блага, стимулювання 
суспільного прогресу. Це дозволяє розглядати економіку знань як «систему загальних уявлень, сукупність 
досягнень практики, систему методів створення умов для функціонування і підтримки науково-
дослідницької діяльності» [12, с. 12]. Роль науки в процесі формування суспільства знань виступає як 
найголовніша, адже наука як сукупність знань виступає механізмом, що накопичує та упорядковує масиви 
інформації, перетворюючи їх у знання. Наука як сфера суспільного виробництва, в свою чергу, має 
результатом своєї діяльності одержання нових знань та інформації, яких потребує суспільство задля 
вирішення соціально-економічних проблем. Тим самим, наука перетворюється в головний компонент 
національного багатства, інтелектуальний фундамент суспільного прогресу. 

По-четверте, результати наукового пошуку, тобто інформація та знання, що набули свого 
практичного втілення, на сьогоднішній день впливають на всі аспекти людської життєдіяльності, тому 
соціально-економічні наслідки не доброчинного впровадження наукового знання в життя можуть бути 
катастрофічними. Прикладом цього може слугувати виробництво різних видів зброї – ядерної, біологічної, 
психологічної, тощо, промисловий шпіонаж, порушення авторських прав, розповсюдження шкідливої з 
морально-етичної точки зору інформації, особливо серед неповнолітніх, як головних користувачів інтернет-
ресурсу. Сучасні виробничі та споживчі блага, що виготовляються на базі наукових відкриттів, теж не 
завжди сприяють покращенню фізичного та психічного здоров’я людини. Одне з головних джерел криз і 
протиріч у сьогоднішньому світі криється в моральній непідготовленості людства до сучасної науково-
технічної революції. Це продовжує створювати додаткові загрози існуванню людської цивілізації, причому 
загрози зростають пропорційно зростанню науково-технічного потенціалу людства, адже динаміка його 
духовного, морально-етичного потенціалу все більш відстає від інтелектуального. До того ж, сучасну науку 
характеризує крайня складність досліджуваних об'єктів, а помилки в вивченні та використанні надскладних 
об'єктів призводять до можливості катастроф і інших непередбачених наслідків. Тому при здійсненні 
наукової діяльності на сучасному етапі в умовах глобалізації та загострення глобальних проблем виникає 
необхідність врахування ціннісного аспекту, тобто при розробці масштабних науково-технічних програм 
розвитку країн повинні використовуватися соціально-гуманітарні й екологічні експертизи. 

По-п’яте, глобалізація суспільного життя, виникнення глобальних проблем, гонка озброєнь, 
відставання духовності людства від темпів НТП, що являють собою ознаки формування 
постіндустріального суспільства, створюють для науки нові цілі та напрямки розвитку: 

– наука повинна розглядати досліджуваний об’єкт як складну нестаціонарну систему взаємодії 
мікро-, макро- і мегасвіту; поєднання знань про неживу природу, органічний світ і соціальне життя; 

– головним критерієм оптимальності наукового відкриття повинний стати критерій його 
відповідності загальнолюдським цінностям й ідеалам; 

– пріоритетними стають міждисциплінарні дослідження з проблем глобальних криз та 
глобальних проблем людства. 

Таким чином, внаслідок еволюції науки та зміни її місця на етапі формування постіндустріальної 
цивілізації, еволюціонують вже існуючі та з’являються нові її функції, які стосуються головним чином 
сфери практичного використання наукового знання. В період трансформації індустріального способу 
господарювання в постіндустріальний наука виконує функцію поглиблення процесу інтернаціоналізації 
економіки та виходу її на новий рівень – рівень глобалізації шляхом вдосконалення за допомогою 
нового знання існуючих засобів комунікації та швидкого розповсюдження як нематеріальної складової 
суспільного багатства у вигляді інформації, так і матеріальної – у вигляді товарних та грошових 
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потоків. Загальносвітовий процес глобалізації супроводжується й доповнюється тенденціями 
формування інформаційного суспільства та моделі економіки знань усіма їх ознаками. Наука й 
наукове знання при цьому відіграє центральну роль в обох випадках, оскільки виконує функції 
постачальника нової інформації та створення ефективних методів раціонального її використання. 

В процесі формування постіндустріального суспільства та глобалізації суспільного життя 
загострюються глобальні проблеми, що мають багато сфер прояву. При цьому тільки наука має 
могутній потенціал для вирішення зазначених загроз в усіх сферах їхнього прояву. 

Так, в еколого-економічній сфері глобальні проблеми стосуються кількісної обмеженості 
природних ресурсів та збільшенні навантаження на біосферу, яке наука може подолати шляхом 
подальшого процесу інтенсифікації виробництва. Таким чином, наука на сучасному етапі виконує 
функцію головного фактора інтенсифікації суспільного виробництва.  

В соціально-політичній сфері глобальні проблеми проявляються через загострення 
міжнаціональних та міжетнічних конфліктів, гонки озброєнь, що мають підґрунтям не в останню чергу 
економічні мотиви боротьби за рідкісні ресурси. Наука при цьому може виконувати функцію соціально-
політичної стабілізації шляхом розробки нових варіантів використання елементів продуктивних сил. 

Ще одним аспектом прояву глобальних проблем виступає збільшення економічного розриву між 
країнами «периферії» та «центру», що багато в чому викликано нерівномірністю в використанні 
передових сучасних технологій. Тільки ті країни, що мобілізують для освоєння наукомістких технологій 
досить могутні фінансові, інформаційні, виробничі, інтелектуальні ресурси, лідирують у сучасній 
політико-економічній гонці. Цей розрив можна подолати шляхом розширення міжнародного 
співробітництва в сфері НДДКР, науки та освіти, ІТ, що буде сприяти розповсюдженню та більш 
ефективному використанню наукового знання на глобальному рівні. Тобто наука в даному випадку 
може виконувати інтегративну функцію.  

В соціально-екологічній сфері глобальні проблеми проявляють себе через значне прискорення 
процесів урбанізації, інформатизації та розвитку комунікацій, що проявляється в погіршенні стану 
біосфери, зменшенні питомої ваги фізичної праці та фізичної активності людини, та, як наслідок, 
погіршенні здоров’я та інших складових добробуту людини. При цьому наука може виступати 
джерелом трансформації існуючих базових технологій в бік безвідходності та пріоритетного 
використання відновлюваних економічних ресурсів, що може нівелювати антропогенний вплив людини 
на біосферу. Науковим даним приділяється ведуча роль у визначенні масштабів і параметрів 
екологічних небезпек, наука й науковий метод сьогодні використовується в розробці будь-яких 
економічних, соціальних, політичних, природоохоронних програм, в чому проявляється оцінювальна 
функція науки. При цьому в процесі розробки моделі гармонійного розвитку всіх сфер суспільно-
економічного прогресу та нівелювання будь-яких загроз існування майбутніх поколінь наука за 
допомогою наукового методу може слугувати джерелом розробки концепції сталого розвитку.  

Оскільки науковий потенціал виступає фактором вивільнення робочого часу людини через 
автоматизацію виробництва, створюється багато можливостей використовувати свій вільний час з 
користю для здоров’я та підвищення інтелектуального та духовного рівня людини. В цілому ж наука в 
період трансформації капіталістичного способу виробництва в посткапіталістичний виконує функцію 
гуманізації суспільного життя, тобто сприяє розробці науково обґрунтованого способу прискорення 
соціально-економічного прогресу та більш ефективного задоволення суспільних потреб.  

Висновки з проведеного дослідження. Наведений підхід до аналізу закономірностей 
формування інформаційного суспільства та місця в ньому науки, а також дослідження функцій науки в 
на першому етапі постіндустріального розвитку дозволяє визначити напрямки та сформулювати 
механізми використання потенціалу науки для прискорення формування національної моделі 
економіки знань.  
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Анотація 

У статті досліджуються головні закономірності та протиріччя формування інформаційного 
суспільства. Аналізуються перспективи та напрямки використання науки в процесі подолання 
зазначених протиріч. Розглядаються головні функції науки та сфери їх прояву на першому етапі 
формування постіндустріальної цивілізації.  

Ключові слова: наука, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, глобальні 
проблеми, інформація, знання, економіка знань. 

Аннотация 
В статье исследуются основные закономерности и противоречия формирования 

информационного общества. Анализируются перспективы и направления использования науки в 
процессе преодоления указанных противоречий. Рассматриваются основные функции науки и 
сферы их проявления на первом этапе формирования постиндустриальной цивилизации. 

Ключевые слова: наука, постиндустриальное общество, информационное общество, 
глобальные проблемы, информация, знания, экономика знаний. 

 
Annotation 

The article deals with the main principles and contradictions of the information society. It analyzes the 
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АНАЛІЗ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Проблема сталого економічного розвитку як відповідь на виклик 

глобальної природно-господарської трансформації протягом останніх десятиліть набула актуальності як у 
світовій економіці, так і в економіці України. Основу конкурентоспроможності економіки країни формують 
промислові підприємства, тому здійснення їх швидкої та ефективної трансформації згідно принципів 
сталого розвитку є першочерговим завданням. Однією з провідних галузей промисловості країни за 
обсягом споживання та експортом готової продукції є харчова промисловість [1]. Пивоварна галузь займає 
на даний момент п’яте місце у галузевій структурі України та здійснює активну політику в напрямку 
забезпечення сталого розвитку. Підприємства української пивоварної галузі характеризуються найбільш 
стабільним рівнем роботи, порівняно з компаніями з виробництва інших продуктів харчування, а також 
стійким фінансовим положенням. Тому для аналізу було обрано підприємства цієї галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми функціонування галузі 
пивоваріння в Україні і світі та їх конкурентними можливостями займалися вітчизняні вчені-економісти 
зокрема: В. Г. Андрійчук, Л. В. Гринів, Г. М. Дроздова, М. В. Мазур, М. В. Місюк, І. П. Мойсеєнко, 
В. І. Бойко, С. В. Бородіна, В. Н. Гончарова, С. І. Дем'яненко, П. Т. Шпичак. Вплив пивоварної 
промисловості на економіку України розглядають у своїх працях П. Борщевський, М. Ляшенко та 
Б. Данилишина. Однак питання стосовно їх внеску у забезпечення сталого розвитку економіки вимагає 
подальшого вивчення. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні стану пивоварної галузі України, 
визначенні її місця у стратегії сталого розвитку економіки країни. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 52 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пивоварна галузь України виявилась досить 
привабливою для іноземних інвесторів, які активно скуповують всі великі пивоварні заводи України [8]. 
Станом на 2012 рік, на українському ринку пива діє більше 50 підприємств, але 97,5% загального 
обсягу виробництва розділяють між собою чотири пивоварних холдинги – три іноземні компанії: 
AB InBev; Carlsberg Ukraine; SABMiller, та вітчизняна компанія – «Оболонь» [3].  

Починаючи з 2008 року, динаміка українського ринку пива була досить нестабільною. Після 
помітного спаду, внаслідок кризи, у 2008-2009 роках, ринок почав відновлюватись і у 2010 році вперше 
спостерігалось зростання – ріст ринку склав +3,6%. А вже у 2011 році внаслідок несприятливих 
погодних умов та зростання цін на сировину знов відбулось падіння ринку пива на -1,7% [2]. За 
нашими оцінками, заснованими на даних офіційної статистики, в цифрах дану ситуацію можна 
представити наступним чином. За 2011 рік виробництво пива скоротилося на 3% до 302 млн. дол. 
Експорт пива зменшиться на 16% до 25 млн. дол., а імпорт збільшиться на 37% до 3,2 млн. дол. [2]. 
Таким чином, згідно даних торговельного балансу (виробництво + імпорт – експорт), можна визначити 
що у 2011 році ринок пива скоротився на 1% до 280 млн. дол. Динаміка виробництва, експорту, 
імпорту та торговельного балансу за 2009-2011 роки представлена на рис. 1. 

У грошовому еквіваленті, за рахунок швидкого зростання цін на пиво, ринок пива зріс на 16% до 
26,1 млрд. грн. Курс гривні протягом 2010-2011 років був стабільним, тому у перерахунку на долари 
зростання ринку теж склало 16% − до 3,27 млрд. дол. [2]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка торговельного балансу ринку пива за 2009-2011 роки, млн. дол. 

Джерело : [2] 
 

Однак, український ринок пива є одним з найперспективніших у Європі. У 2011 році споживання 
пива в Україні на 1 особу склало 57 літрів пива, і, за оцінками експертів, ця цифра буде зростати [3]. 
Динаміку споживання пива в Україні можна простежити на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка споживання пива в Україні у 2005 – 2011 рр. 

Джерело : [3] 
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Як видно з рис. 2, починаючи з 2009 року споживання пива на душу населення знизилось. Проте, 
проаналізувавши ринок пива за сегментами, видно що дана тенденція не зберігається. Якщо 
середньоціновий (mainstream) сегмент протягом 2009-2010 років постраждав найбільше, то преміум та 
нижній середньо ціновий (economy) сегменти продовжували зростати. За підсумками 2011 року падіння 
продажів середньо цінових брендів склало 9%, економічний сегмент помірно зростає (+5%), вага 
преміальних брендів суттєво збільшилась (+7%), а суперпреміальні зростають ще швидше (+10%). Як 
видно з рис. 2, починаючи з 2009 року, споживання пива на душу населення знизилось. Проте, 
проаналізувавши ринок пива за сегментами, видно, що дана тенденція не зберігається. Якщо 
середньоціновий (mainstream) сегмент протягом 2009-2010 років постраждав найбільше, то преміум та 
нижній середньоціновий (economy) сегменти продовжували зростати. За підсумками 2011 року, падіння 
продажів середньоцінових брендів склало 9%, економічний сегмент помірно зростає (+5%), вага 
преміальних брендів суттєво збільшилась (+7%), а суперпреміальні зростають ще швидше (+10%). 

Сегментація ринку за пакуванням: 40% – скляна пляшка, 7% – з/б банка, 11% – кеги, 42% – ПЕТ 
(пластикова пляшка) [2]. Найбільш значних втрат в абсолютному вираженні зазнала ПЕТ невеликої 
місткості (1-1,25 л), які у відносному вираженні склали біля 8%. Однак частка продажів пива у дволітровій 
ПЕТ пляшці протягом останніх років постійно збільшується. Це пояснюється можливістю економії для 
споживача. За підсумками 2011 року зростання продажів дволітрових ПЕТ склало біля 8%. Також знизився 
попит на склопляшку ємністю 0,33 літри, яка була фаворитом під час підйому та зростання ринку пива. 
Таким чином, частка даного сегменту за підсумками 2011 року скоротилась на 20%. Проте частка ринку 
півлітрової пляшки зросла ще в середині 2010 року і коливалась в межах 10%. 

Сучасний стан ринку пива можна описати наступним чином – незалежні виробники з українським 
капіталом втрачають свої позиції, міжнародні гравці зберігають сталі обсяги виробництва, а компанії, 
орієнтовані на преміальний сегмент, нарощують обсяги продажів. 

Аналіз пивоварної галузі дозволив виявити активну діяльність підприємств у сфері інвестування. 
Можна виокремити декілька сучасних тенденцій впровадження та реалізації інвестиційних проектів, 
які, на нашу думку, є основою забезпечення сталого розвитку економіки: 

− розширення та модернізація виробництва; 
− зниження енергоємності виробництва пива; 
− зменшення середніх витрат води на виробництво 1 літра пива; 
− захист навколишнього середовища; 
− відповідальне споживання пива. 
Прикладом інвестиційного проекту в напрямку зниження енергоємності може бути встановлення 

компанією «Оболонь» варильної системи, яка може здійснювати 12 варок на день по 750 гектолітрів 
холодного сусла [4]. Особливістю цього нового варильного апарату в тому, що він дозволяє економити 
витрати на теплову енергію при варці в два рази. 

Не менш важливим напрямом інвестування підприємств пивної галузі є зменшення витрат води 
на виробництво 1 літра пива. Так, в результаті реалізації декількох інвестиційних проектів за останні 
два роки частка повторно використаної води на ПАТ «Оболонь» зросла на 89%. Таким чином, 67% 
води на підприємстві використовується повторно. Середні витрати води ПАТ «Оболонь» на 
виготовлення 1 літра продукції становлять близько 3 літрів, в той час як в середньому по галузі у світі 
витрачається 5 літрів води на 1 літр готової продукції. 

Компанія SABMiller також реалізовує проекти в даному напрямку. У червні 2011 року у 
Великобританії при університеті Ноттінгема було відкрито науково-дослідний центр пивоваріння [6, c. 8]. 
Створення центру зайняло два роки, а інвестиції склали 3 млн. фунтів стерлінгів. До його основних 
завдань належить розробка нових технологій та процесів пивоваріння з метою покращення смаку напою, а 
також пошук більш ефективних методів пивоваріння. Важливим напрямом досліджень є екологічність 
виробництва пива: використання меншої кількості води, зменшення енергоспоживання, переробка відходів 
виробництва. Крім того, в центрі вже ведуться наукові дослідження у сфері біопалива другого покоління – 
можливість переробки відходів процесу пивоваріння на джерела безпечної енергії. 

Ще один інвестиційний проект з оптимізації споживання тепло-, електроенергії та води, а також 
зростання продуктивності праці співробітників під час виробництва пива розробила і з 2009 року 
впроваджує компанія Carlsberg. Проект має назву «1715», яка є формулою оптимального споживання 
ресурсів для отримання якісного продукту: 0,5 – коефіцієнт стічних вод, Гл/Гл; 4 – загальні втрати 
екстракту, %; 5 – споживання електроенергії, кВт×год/Гл; 10 – споживання теплової енергії, 
кВт×год/Гл; 17,15 – продуктивність персоналу, Гл/люд-год [5]. 

Протягом останніх років збільшилась кількість проектів спрямованих на захист екології та 
зменшення негативного впливу підприємств пивної галузі на довкілля.  

Компанія ABInBev Україна з серпня по жовтень 2011 року реалізувала в Києві пілотний проект зі 
збору скляної тари з-під пива. В рамках заходу здійснювались два напрями: програма співпраці з 
пунктами прийому склотари та з торговими точками. Робота з пунктами прийому склотари 
передбачала встановлення біля сміттєвих баків кошиків з написом «Для скляних пляшок». Заповнені 
кошики доставлялися до пунктів прийому склотари. Торгові точки, згідно умов домовленості, 
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створювали комфортні умови для здачі людьми пляшок самостійно. У магазинах та кіосках 
приймались порожні пляшки торгових марок, які виробляє ABInBev. За кожну пляшку людина 
отримувала винагороду, а за кожні п’ять – сувенір [7]. 

Крім цього, протягом останніх п’яти років компанія розробила та впроваджує програму «Кращий 
світ», в основу якої покладено три принципи: пропаганда відповідального споживання алкогольних 
напоїв, захист навколишнього середовища та суспільно корисна діяльність. В межах даної програми 
протягом 2011-2012 років було реалізовано великий інвестиційний проект з будівництва сучасного 
комплексу очисних споруд, який було відкрито 5 червня в місті Чернігів. 

Будівництво очисних споруд корпорації Carlsberg відбувалось у дві стадії. Перший етап будівництва 
датується 2004-2005, а другий 2008-2009 роками. В 2011 році в рамках даного інвестиційного проекту була 
проведена модернізація існуючої системи трубопроводів очисних споруд [5]. 

Реалізація інвестиційних проектів дозволить закріпити позитивні зрушення у розвитку 
пивоварних підприємств та створити умови для їх подальшого стратегічного розвитку та забезпечення 
сталого розвитку економіки України. 

Висновки з проведеного дослідження. Український ринок пива представляє чотири 
корпорації, сумарна частка ринку яких складає 97,5%. Для постійного розвитку, збереження та 
розширення частки ринку компаніям необхідно здійснювати активну інвестиційну політику. 
Проведений аналіз дозволяє нам виокремити такі основні напрямки інвестиційної політики 
підприємств пивної галузі України: покращення якості продукції; зниження енергоємності виробництва; 
підвищення конкурентоздатності продукції за рахунок впровадження нових технологій; захист 
навколишнього середовища (екології). 

Таким чином, пивоварні компанії України активно беруть участь у сталому розвитку суспільства 
та орієнтуються на ініціативи, що спрямовані на захист навколишнього середовища, економію 
ресурсів і зростання добробуту країни в цілому. 
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Анотація 

В статті досліджено стан пивоварної галузі промисловості України. Визначено їх роль в 
забезпеченні сталого розвитку економіки країни та виокремлено основні напрями інвестиційної 
діяльності. 

Ключові слова: сталий розвиток, пивоварна галузь, інвестиційний проект. 
 

Аннотация 
В статье проведён анализ пивоваренной отрасли промышленности Украины. Определена их 

роль в обеспечении устойчивого развития экономики и выделены основные направления 
инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, пивоваренная отрасль, инвестиционный проект. 
 

Annotation 
The article investigates the state of the brewing industry in Ukraine. Its role in the sustainable 

development of economy is determined and the main directions of investment activity are allocated. 
Key words: sustainable development, brewing industry, investment project. 
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РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ  

 
Постановка проблеми. Садівництво є однією із традиційних сільськогосподарських галузей 

України, розвиток якої ґрунтується, перш за все, на досить сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах 
для вирощування більшості плодових та ягідних культур, традиціях населення, його великих 
особистих потребах у цінних продуктах харчування, а також для галузі переробки - у сировині. Плоди 
та ягоди мають не тільки важливе значення як незамінні продукти харчування, а й відзначаються 
високими лікувальними властивостями, тому в край важливою проблемою сучасності постала 
питання, щодо підвищення рівня здорового харчування населення вітчизняною продукцією [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спираючись на думки багатьох авторів та науковців 
з приводу доведення корисності споживання садівничої продукції, ми підкреслимо, кілограм плодів і 
ягід містить у середньому 440 ккал (2120 кДж), що становить близько 15% повноцінної добової норми 
споживання. Так, на думку Кушнірук В. С. [4], при оптимальному споживанні плодів, ягід і продуктів їх 
промислової переробки якість харчування людини за складом легкозасвоюваних вуглеводів, 
органічних кислот і вітамінів значно підвищується, що, в свою чергу, сприяє збалансованому та 
здоровому харчуванню загалом.  

В той же час, Сало А. І. [5], зазначає: сучасний рівень виробництва плодів і ягід в Україні дуже 
низький у порівнянні з країнами, де розвинута галузь садівництва, не дивлячись на досить сприятливі 
умови для його розвитку. Як вважає Кондратенко П. В. [2], навіть в роки найбільш високих валових 
зборів садівницької продукції її виробництво в розрахунку на одну особу складало біля 80 кг, в той час 
коли в США споживання плодів і ягід складає 100 кг, Австрії – 134 кг, а в Голландії – 149 кг.  

На думку Чорнодон В. І. [7], в останній час виробництво плодоягідної продукції в Україні ще 
більше знизилось і в 2003 році склало 35 кг на душу населення, що на 38% менше ніж у 1990 році, 
хоча за даними Інституту харчування, раціональна норма споживання фруктів і ягід в Україні на душу 
населення становить 84 кг. Настільки низький рівень споживання плодів і ягід пояснюється як спадом 
їх виробництва, так і різким зниженням платоспроможного попиту на них. 

Костюк Л. А. [3], вважає, що серед галузей сільського господарства галузь садівництва 
виділяється характерними особливостями. Ці особливості передусім полягають в тому, що 
функціонування їх цілковито базується на відтворенні і продуктивному використанні багаторічних 
насаджень.  

З огляду на все вище зазначене, робимо висновок, що глибшого дослідження потребує питання 
виробництва вітчизняних плодів та ягід у достатній кількості для повного забезпечення попиту 
населення на свіжі фрукти із урахуванням, в подальшому, розширення обсягів експорту садівної 
продукції. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження реалій та перспектив розвитку 
плодово-ягідної галузі, а також аналіз її особливостей як передумови покращення стану вітчизняного 
сільського господарства. Всебічне врахування цих особливостей є неодмінною умовою ефективного 
влаштування і ведення садівницького виробництва.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі узагальнення опублікованих праць 
вітчизняних вчених ми вирішили виділити ряд особливостей при розвитку та виробництві плодів та 
ягід. Серед усіх особливостей пропонуємо виділити ряд наступних: 

- плодові і ягідні насадження, на відміну від інших основних засобів виробництва, створюються 
безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах і мають єдину виробничу спрямованість та не 
проходять стадію реалізації. Саме це і сприяє створенню таких насаджень, які б найбільшою мірою 
відповідали природно-економічним умовам конкретного господарства; 

- плодові та ягідні культури, їх сорти надто різняться не лише за споживчими властивостями 
продукції, а й за комплексом організаційно-господарських і технологічних чинників, які безпосередньо 
впливають на економічну ефективність виробництва продукції [4]; 

- стабільність виробництва плодів і ягід в будь-якому господарстві досягається лише за умов 
організації планомірного відтворення насаджень, стосовно до нормативних періодів продуктивного їх 
використання своєчасного їх оновлення; 
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- кон'юнктура ринку садівницької продукції, як свідчить світовий досвід, постійно змінюється. 
Тому й технології її виробництва мають бути максимально еластичними, що, зокрема реалізується 
через скорочення тривалості загальної ротації насаджень і прискорення сортооновлення насаджень; 

- садівництво за природою плодових і ягідних культур належить до високоінтенсивних галузей 
сільськогосподарського виробництва. Домінантним напрямом інтенсифікації його є створення нових і 
удосконалення чинних основних засобів виробництва [5].  

Сучасний стан садівництва в Україні характеризується надто низьким рівнем продуктивності 
насаджень, особливо, в сільськогосподарських підприємствах. Потенціал виробництва плодів і ягід в 
Україні за останні роки використовується вкрай недостатньо. В економічній ситуації, що склалася в 
країні внаслідок раптового демонтажу адміністративно-планової системи, лібералізації цін і великого 
диспаритету їх на продукцію промисловості і сільського господарства, в переважній більшості 
сільськогосподарських підприємств садівництво з високорентабельної раптово перетворилось у 
збиткову галузь, знижуються валові збори продукції, її виробництво дедалі більше зосереджується у 
дрібних господарствах населення, різко зменшився обсяг експорту плодів, стрімко скорочуються 
площі насаджень, до критичного рівня знизилися темпи відтворення багаторічних насаджень. 
Пропонуємо на прикладі даних табл. 1 розглянути зміну основних економічних показників виробництва 
продукції садівництва в динаміці.  

Таблиця 1 
Динаміка основних показників виробництва плодово-ягідної продукції в Україні 

 

Показник 
Рік 2011р. 

у % до 
2005р. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Площа плодоягідних 
насаджень, тис. га 636,9 378,0 265,5 247,9 238,1 233,4 228,8 223,2 223,4 84 

Виробництво 
плодоягідної 
продукції, тис. т. 

1897,4 1452,6 1689,9 1114,3 1469,6 1504,1 1618,1 1746,5 1896,3 112 

Урожайність 
плодоягідної 
продукції, ц з 1 га 
насаджень 

29,8 38,4 63,7 45,0 61,7 64,4 70,7 78,2 84,9 133,2% 

Валовий збір плодів 
та ягід, тис. т 1897,4 1452,6 1689,9 1545,0 1469,6 1504,1 1618,1 1746,5 1758,5 86,3 

Виробництво плодів 
та ягід на одну 
особу, кг 

37 30 36 38 34 39 35 38 41 114 

Кількість 
реалізованої 
продукції,тис. т 

261 209 169 124 170 191 181 231 245 145 

Рівень 
рентабельності 
плодів та гід, % 

20,3 -1,1 12,7 33,5 8,5 13,9 16,2 14,9 15,1 +2,4% 

Середня ціна 
реалізації плодів та 
ягід, грн. за 1 т. 

394,9 434,0 987,8 1446,1 1528,4 1877,4 1892,4 2419,8 2543,7 257,5 

Джерело : розроблено автором за даними [6] 
 
Аналізуючи дані, представлені в табл. 1, робимо висновок про те, що в період з 2005 року по 

2011 рік збільшився рівень виробництва плодоягідної продукції на 12%, що логічно зумовило 
збільшення виробництва продукції на одну особу на 14%. Також зазначимо позитивні зміни щодо 
урожайності плодів та ягід, які складають + 33,2%, дана тенденція прямо пропорційно впливає на 
збільшення кількості реалізованої продукції на 45% та загального рівня рентабельності який також 
збільшився на 2,4%. 

Поряд з цим, спостерігаємо, що через значний рівень інфляції, а особливо економічну кризу 2008-
2009 років, середня ціна реалізації садівничої продукції збільшилась на 157,5%. Це означає, якщо в 
динаміці даний показник буде збільшуватися, а держава буде неспроможною регулювати та стабілізувати 
рівень цін на продукції, купівельна спроможність громадян зменшуватиметься, що потягне за собою також 
зменшення по усім вище зазначеним показникам. Поряд з цим пропонуємо, на прикладі даних табл. 2, 
розглянути баланс споживання та виробництва плодів та ягід у нашій країні в динаміці. 

 
 
 
 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 57 

Таблиця 2 
Баланс споживання плодів та ягід (включаючи консервовану та сушену продукцію в 

перерахунку на свіжу) 
(тисяч тонн) 

Показник 
Рік 2011р. у % 

до 2005р. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Виробництво 2355 1966 2133 1415 1829 1919 2087 2089 2092 98 
Зміна запасів на кінець 
року 120 201 297 123 52 245 131 145 148 49,8 

Імпорт 309 179 860 1144 1254 1235 1139 1128 1115 130 
Усього ресурсів 2544 1944 2696 2436 3031 2909 3095 3101 3112 115,4 

Експорт 31 88 305 290 370 252 284 289 291 95,4 

Витрачено на корм 71 47 63 41 55 48 50 52 54 85,7 

Втрати 143 34 128 65 111 113 123 128 131 102,3 

Переробка на вино 578 336 450 410 537 486 537 542 548 122 
Фонд споживання 1721 1439 1750 1630 1958 2010 2101 2110 2125 121,4 

Джерело : розроблено автором за даними [6] 
 
Оцінюючи дані табл. 2, робимо висновки про те, що дещо знизився рівень виробництва плодів 

та ягід, що, в свою чергу, вплинуло на незначне зменшення обсягу експорту садівничої продукції у 
2011 році в порівнянні з 2005 роком. Але поряд з цим бачимо, що загальний фонд споживання 
плодоягідної продукції збільшився на 22 %, на що впливає політика оздоровлення раціону харчування 
населення [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Ставлення до садівництва в державі як до 
другорядної галузі зумовило скорочення виробництва плодоягідної продукції в підприємствах усіх 
форм господарювання і особливо у реформованих сільськогосподарських підприємствах. Поряд з 
цим, ми спостерігаємо позитивні зміни по ряду основних економічних показниках, на що впливає 
розподіл фінансових дотацій з боку держави на розвиток садівничої галузі. Але також не можна не 
підкреслити, що через високі темпи інфляції, ми бачимо збільшення реалізаційних цін на продукції 
більш як 150%. Тому ми пропонуємо подальше впровадження державних субсидій, також 
забезпечення податкових канікул для сільськогосподарських підприємств, які займаються 
вирощуванням садівничої продукції. Можливість відстрочки платежів за кредитами, а саме з 
врахуванням сезонності галузі при внесенні щомісячних платежів, а також можливість отримання 
кредитів на більш вигідних умовах, ніж тих, що склались у посткризовий час. Оцінюючи усі позитивні 
зміни в динаміці виробництва плодоягідної продукції, а також впроваджуючи запропоновані показники, 
ми зможемо подолати негативні зрушення, а також поліпшити рівень розвитку галузі на майбутнє, що 
прямо пропорційно впливатиме на покращення стану сільського господарства країни загалом. 
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Анотація 
В статті проаналізовано сучасний рівень виробництва плодів і ягід в Україні і оцінено його як 

дуже низький у порівнянні з країнами, де розвинута галузь садівництва, не дивлячись на досить 
сприятливі умови для її розвитку. Досліджена кон'юнктура ринку садівницької продукції, яка, за 
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даними світового досвіду, постійно змінюється. Встановлено, що технології виробництва 
продукції садівництва мають бути максимально еластичними, через скорочення тривалості 
загальної ротації насаджень і прискорення сортооновлення насаджень. 

Ключові слова: садівництво, продуктивне використання, виробництво. 
 

Аннотация 
В статье проанализирован современный уровень производства плодов и ягод в Украине и 

оценена его как очень низкий по сравнению со странами, где развита отрасль садоводства, 
несмотря на довольно благоприятные условия для ее развития. Исследована конъюнктура рынка 
садоводческих продукции, которая, по данным мирового опыта, постоянно меняется. 
Установлено, что технологии производства продукции садоводства должны быть максимально 
эластичными из-за сокращения продолжительности общей ротации насаждений и ускорения 
сортообновления насаждений. 

Ключевые слова: садоводство, производительное использование, производство. 
 

Annotation 
In the article analyzes the current level of production fruits and berries in Ukraine and evaluated him 

as a very low in comparison with countries where well developed industry horticulture, despite the rather 
favorable conditions for its development. Investigated conjuncture market gardening products, which, 
according to the data world experience, constantly changing. Found that technology manufacturing products 
horticulture should be maximum elasticated through by reduction of duration of  rotary press of planting  and 
acceleration update varieties plantations. 

Key words:  gardening, productive use, production. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА 
БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ 

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Сьогодні енергетичне питання виступає не просто складовою 
економічної безпеки. Енергетика набуває рис стратегічного чинника. Наявність джерел 
енергосировини та шляхів транспортування енергоресурсів часто визначає стратегічний потенціал 
держави для реалізації інтересів на регіональному і світовому рівні, стабілізації власної економіки, 
розвитку фінансової системи в посткризових умовах . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблеми енергетичної безпеки є 
однією з найпріорітетніших для України. Загальні проблеми високої енергоємності української 
економіки розглянуто в дослідженнях українських вчених А. І. Шевцова, В. А. Маляренка, Л. В. Лисака, 
О. Л. Шубенко, Г. Б. Варламова та інших. Загалом в Україні питання енергетичної безпеки висвітлено 
недостатньо і потребує детальнішого розгляду та вивчення зарубіжного досвіду зменшення 
енергоємності економіки. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблеми високої енергоємності економіки 
та розробки фінансових інструментів для стимулювання енергозаощадження на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Енергозбереження є однією з найголовніших 
проблем для України. По суті ціна цього питання дорівнює незалежності держави в цілому. З огляду 
на важливість проблеми заощадження енергії в глобальному масштабі, практично у всіх країнах 
проводяться різні заходи, покликані зменшити кількість споживаної енергії як у промисловій, так і в 
соціальній сферах. У багатьох країнах світу прийняті національні програми по енергозбереженню. 
Тривалий час Україна не мала стратегічної програми національного енергетичного розвитку, що 
негативно позначалося на формуванні та реалізації вітчизняної як енергетичної, так і 
загальноекономічної політики. Зі схваленням Енергетичної стратегії України на початку 2006 року 
здавалося, що країна нарешті отримала довгоочікуваний дороговказ для державного регулювання 
енергетичного сектора в середньо та довгостроковій перспективі. 

Основними цілями Енергетичної стратегії є: 
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− створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти; 
− визначення шляхів і створення умов для безпечного, надійного та сталого функціонування 

енергетики та її максимально ефективного розвитку; 
− забезпечення енергетичної безпеки держави; 
− зменшення техногенного навантаження на довкілля та забезпечення цивільного захисту у 

сфері техногенної безпеки ПЕК; 
− зниження питомих витрат у виробництві та використанні енергопродуктів за рахунок 

раціонального їх споживання, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, 
раціоналізації структури суспільного виробництва і зниження питомої ваги енергоємних технологій; 

− інтеграція Об‘єднаної енергосистеми України до європейської енергосистеми з послідовним 
збільшенням експорту електроенергії, зміцнення позицій України як транзитної держави нафти і газу [3]. 

Але елементарний критичний аналіз змісту та програмних параметрів Енергетичної стратегії 
України на період до 2030 року дає підстави виокремити цілу низку проблемних питань. До слабких 
місць «Енергетичної стратегії», які стали сьогодні очевидними, належать наступні. 

По-перше, стратегія передбачає чіткий пріоритет і динамічний розвиток вітчизняного атомно-
промислового комплексу. Досягти цього планується шляхом побудови до 2030 року ще 20, окрім 
діючих, енергогенеруючих блоків (нових і зведених на вже діючих експлуатаційних майданчиках). 
Водночас створення власного ядерно-паливного циклу Україною за цей період не передбачається 
через жорстку монополізацію світового ринку виробництва ядерного палива. Відтак з часом дедалі 
більше зростатиме вітчизняний імпорт цього енергоресурсу для АЕС, що свідчить про надто високу 
оптимістичність стратегічно визначених планів скорочення рівня енергозалежності України з нинішніх 
55 до 11% у 2030 році. 

По-друге, досить важко обґрунтувати заплановане в Стратегії зростання обсягів споживання 
електроенергії населенням України протягом 2005-2010 років на 10%, а до 2030-го – в 3,5 разу. 
Особливо якщо припустити одночасну реалізацію енергозберігаючих заходів у секторі 
домогосподарств і збільшення внаслідок подальшої газифікації споживання ним природного газу та 
врахувати той факт, що за офіційним демографічним прогнозом кількість населення України до 2015 
року скоротиться до 44,5 млн. чол., а до 2050 року – до 35 млн. чол. 

По-третє, специфічну логіку має й одночасне декларування розробниками поданого проекту 
Національної енергетичної стратегії діаметрально протилежних завдань: зростання споживання 
вугілля вітчизняними теплоелектростанціями та зменшення техногенного навантаження на довкілля. 
Теплова енергетика традиційно має найбільшу частку екологічно шкідливих вуглецевих викидів, а 
українські ТЕС у вказаний період продовжуватимуть генерувати екологічні ризики (зважаючи на їх 
технічний стан та хронічну відсутність інвестиційних ресурсів для технологічної модернізації) [3]. 

Хороший приклад системного підходу до створення програмної основи стратегічного енергетичного 
розвитку (єдиний для всіх країн-учасниць) демонструє Євросоюз. На сьогодні в ЄС ця основа складається 
з кількох послідовно прийнятих, узгоджених і взаємодоповнюваних Зелених книг: «На шляху до 
Європейської стратегії безпечного енергозабезпечення», «Енергетична ефективність – або виробляти 
більше з меншими затратами» та «Європейська стратегія сталої, конкурентної та безпечної енергетики», 
яка прийнята на початку 2006 року як обґрунтування нової енергетичної політики ЄС. Системність підходу 
Євросоюзу до окресленої проблеми забезпечується також і за рахунок того, що завдання програм 
енергетичного розвитку підпорядковуються цілям ієрархічно більш пріоритетного макроекономічного 
поступу. Так, самостійна програма «Розумну енергію – Європі» реалізується у складі діючої Рамкової 
програми ЄС з конкурентоспроможності та інновацій на 2007-2013 роки. На жаль, в Україні застосування 
такого підходу – завдання майбутнього, а не поточного моменту. 

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання більшості 
галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури національної 
економіки, негативного впливу «тіньового» сектора, зокрема, імпортно-експортних операцій, що 
об’єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким тягарем на 
економіку – особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності. На відміну від промислово 
розвинутих країн, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для 
України – це питання виживання в ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки. Для 
цього підлягає розв’язанню проблема збалансованого платоспроможного попиту як на внутрішньому, 
так і зовнішньому ринках, а також диверсифікації імпорту паливно-енергетичних ресурсів [4]. 

Україна дістала у спадщину від СРСР надзвичайно неефективну, енергоємну й матеріалоємну 
промисловість. Наприклад, для отримання 1т цементу ми витрачаємо 274 кг умовно палива, а японці 
– 142. Питомі затрати енергії у чорній металургії Японії на 20-30% нижчі, ніж у нас, причому, як не 
парадоксально – головним чином за рахунок впровадження таких передових технологій, як 
безперервна розливка сталі, сухе гасіння коксу, утилізація тепла газів доменних печей. Ці технологій 
були розроблені у нас, японці придбали ліцензії на їх застосування і мають із цього неабияку вигоду, а 
у вітчизняній металургії вони майже не впроваджені [2]. 
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У структурі споживання первинної енергії в Україні найбільший обсяг припадає на природний газ 
– 41 % (понад 70 % якого імпортується), тоді як середньосвітова питома вага споживання газу 
становить 21 % (табл. 1). 

Таблиця 1 
Структура споживання первинної енергії 

 
 Світ Україна ЄС-15 США 

Природний газ 21% 41% 22% 24% 

Нафта 35% 19% 41% 38% 

Вугілля 23% 19% 16% 23% 

Уран 7% 17% 15% 8% 
Гідроресурси та інші 
відновлювальні джерела 14% 4% 6% 7% 

РАЗОМ 100% 100% 100% 100% 

Джерело : [1] 

Україна належить до групи 46 газодобувних країн світу, перебуваючи: 
− за обсягом відкритих запасів – на 27 місці; 
− за обсягом річного видобутку – на 28 місці; 
− за співвідношенням запасів до видобутку – на 22 місці у світі. 
До 2005-2007 рр. Україна перебувала на десятому місці в світі за річним обсягом споживання 

природного газу, поступаючись тільки шести провідним індустріальним країнам і трьом країнам, що 
мають великі запаси цього природного ресурсу. Але слід відмітити, що до 2010 року відбувається 
тенденція до зменшення споживання природного газу (табл. 2). 

Таблиця 2 
Країни - найбільші споживачі природного газу у світі в 2010 р. (млрд. м3) 

 
 Країна Споживання природного газу 

1 США 683,0 

2 Росія 414,0 

3 Іран 137,0 

4 Японія 100,3 

5 Німеччина 99,5 

6 Велика Британія 94,2 

7 Саудівська Аравія 83,9 

8 Канада 82,4 

9 Італія 77,8 

…14 Україна 57,6 

Джерело : [7] 
 
Високий рівень майже монопольної залежності України від імпорту природного газу загрожує 

економічній безпеці держави. За відсутності структурних змін, національна економіка залишається 
надмірно енергозатратною, орієнтованою на майже необмежене споживання недорогого природного 
газу. Наявність розгалуженої мережі трубопроводів досі створює ілюзію можливості домовленості 
щодо найприйнятнішої ціни на газ. Проте тариф за транспортування природного газу територією 
України жорстко зафіксовано, водночас як ціна на імпортований Україною природний газ у 
встановлюється відповідно до динаміки нафтових цін.  

Перманентне підвищення вартості природного газу створює суттєві ризики насамперед для 
секторів економіки, які критично залежать від його споживання. В поточному році позитивна цінова 
кон’юнктура на відповідних ринках дозволила певною мірою компенсувати негативний вплив цього 
чинника. Великий обсяг природного газу та інших енергоносіїв в Україні використовується 
нераціонально, питоме споживання енергії на одиницю ВВП перевищує у 2,6 рази світовий рівень 
енергоспоживання. Надмірне споживання природного газу консервує надмірну залежність від його 
імпорту. Різке зростання ціни для України на цей енергоресурс веде до стрімкого зростання ризиків 
для національної економічної безпеки:  

− посилюється залежність національної економіки від зовнішніх економічних (і політичних) 
чинників;  

− збільшується від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу; 
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− зростає навантаження на видаткову частину державного бюджету в умовах необхідності 
підвищення соціальних стандартів; 

− зростання обсягу зовнішніх запозичень для покриття імпорту природного газу відволікає 
фінансові ресурси замість їхнього використання на цілі розвитку національного виробництва;  

− внаслідок надмірного споживання природного газу, відсутності впровадження 
енергоефективних технологій консервуються застарілий технологічний базис національної економіки, 
її сировинна спеціалізація і затратний характер; 

− відбувається заниження частки ресурсів, які спрямовуються на цілі нагромадження й 
модернізацію виробництва, що веде до подальшої втрати конкурентоспроможності, а згодом – 
уповільнення динаміки економічного зростання. 

Механізми фінансування заходів з енергозбереження 
Аналіз закордонного досвіду застосування механізмів фінансування заходів з енергозбереження 

та енергоефективності дозволяє виокримети наступні пропозиції. 
Для заохочення енергозбереження або для боротьби з неефективним чи надмірним 

споживанням енергії використовуються різні схеми оподаткування, які підвищують відносну вартість 
спожитих енергоресурсів або зменшують відносну вартість застосування нових технологій. 

Фінансові стимули використовуються для заохочення реалізації політики енергозбереження 
шляхом підвищення економічної привабливості відповідних інвестицій та закупівель, або зниження 
експлуатаційних витрат. Джерелами пільгових кредитів або субсидій є кошти, які надійшли від 
запроваджених податків і зборів. 

Фінансові стимули використовуються в комплексних програмах, які поєднують інтереси 
державних установ, населення та підприємницьких кіл, і виконують функцію розподілу доходів з 
урахуванням рівня ефективності використання енергоресурсів. 

З урахуванням реального стану економіки України першочерговими заходами з впровадження 
економічних механізмів енергоефективності є: 

− встановлення прогресивних норм питомих витрат енергоносіїв у порядку, визначеному 
законодавством; 

− запровадження дієвих економічних санкцій за неефективне використання енергоресурсів 
(підвищена плата, податки, штрафи); 

− підвищення адміністративної відповідальності за порушення у сфері енергозбереження та 
енергоефективності. 

Основними джерелами надходження коштів для функціонування економічних механізмів 
стимулювання програм, проектів та заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження є: 

− кошти державного та місцевих бюджетів отримані від встановлених податків, штрафів та 
підвищеної плати за енергоресурси; 

− власні кошти підприємств; 
− кредитні ресурси; 
− внутрішні та зовнішні інвестиції. 
Слід відмітити про провідну роль бізнесу у сфері енергозбереження. У нас він лише 

зароджується. Найбільше тут працює фірм, що перепродують закордонні та іноді розробляють 
системи і прилади обліку. Ці фірми та деякі пов’язані із ними фахівці лобіюють думку, що 
енергозбереження – то лише облік. Звичайно, без сучасних засобів обліку енергозбереження дійсно 
не відбудеться. Проте такий підхід шкодить розв’язанню проблем енергозбереження, оскільки 
відвертає від інших, не менш важливих завдань. 

Нині з’являються консалтингові та сервісні фірми у цій сфері. Досвід розвинених країн у 
запровадженні енергоменеджменту у повному обсязі може дозволити зменшити витрати на ПЕР на 
10–15%. В Україні цілком досяжною є цифра 5–6%. Проблема у відсутності фахівців-практиків і 
наявності значної кількості «фахівців», що тільки про це розповідають на семінарах [5]. 

Але інвестиції в енергозбереження не здійснюються не тільки через загальний стан української 
економіки, що є надзвичайно ризиковим ринком. Найбільшою проблемою є відсутність достатньо 
обґрунтованих енергозберігаючих проектів з прийнятним для інвестора періодом окупності (в умовах 
України – до 6-12 місяців) та достатніми гарантіями щодо повернення навіть реально заощаджених коштів. 

Для вирішення проблеми критичної залежності української економіки від імпорту природного 
газу слід, передусім, покладатися на власні джерела видобутку, економії, впровадження 
альтернативних джерел енергії тощо. На наш погляд, виходячи з міжнародного досвіду вирішення цієї 
проблеми, основними напрямками зменшення залежності є наступні: 

1. Встановлення дієвого обліку і контролю за використанням енергоресурсів. Облік і контроль 
споживання енергетичних ресурсів перебувають в Україні на низькому рівні. Застаріле обладнання, 
встановлене на західному кордоні України у 1980-х рр., дає похибку від 0,5 % до 2,5 %. Два відсотки 
від обсягу в 120 млрд. м3 на рік за ціною в 179,5 дол. за 1000 м3 дорівнює 2,4 млрд. м3 або 
431 млн. дол. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 62 

2. Стимулювання енергоощадливості, передусім в ЖКГ. Світова практика свідчить, що 
реалізація національної програми забезпечення енергоефективності має розпочинатися з житлово-
комунальної сфери і, передусім, з енергозаощадження у житлових будинках, зокрема:  

− терморегуляції (утеплення) будинків;  
− облаштування усіх житлових будинків лічильниками тепла і води впродовж півтора років;  
− стимулювання ощадливого ставлення населення до енергетичних й інших ресурсів.  
Зменшення енергоспоживання у житловому фонді дозволить спрогнозувати потреби у теплі та 

воді на довгострокову перспективу, що допоможе ефективно витрачати кошти населення, державного 
та місцевих бюджетів на модернізацію комунальної інфраструктури. Наведення порядку, обліку й 
контролю споживання паливно-енергетичних ресурсів у ЖКГ, різних громадських установах тощо, 
проведення навчання енергоощадливості, починаючи з уроків у середніх навчальних закладах, за 
даними Міністерства ЖКГ, допоможе зменшити побутове споживання газу на 40-50 %.  

3. Збільшення коштів, які спрямовуються на фінансування заходів щодо підвищення 
енергоефективності. До світового досвіду використання фінансових механізмів стимулювання 
енергозбереження належать: 

− пряме фінансування державних цільових програм енергозбереження;  
− дотації споживачам ПЕР, що впровадили енергоошадне обладнання;  
− добровільні угоди між державою і підприємством щодо зниження енергоспоживання;  
− лізинг енергоощадного обладнання;  
− «договір енергоефективного підряду» тощо.  
Реалізація вказаних механізмів потребує значних обсягів фінансування. Між тим, як показує 

досвід, за умов правильного фінансового менеджменту вкладення в енергозаощадження 
окуповуються впродовж 2-5 років [6]. 

4. Альтернативні джерела енергії. Фахівці НАЕР стверджують, що якнайширше впровадження 
відновлюваних джерел енергії (біоетанолу, біодизельного палива, біомаси, сонячної і геотермальної 
енергії тощо) дозволить зменшити загальне споживання енергії в Україні на 30 %, тобто на понад 
60 т у.п. щороку (що дало б змогу скоротити до мінімуму імпорт природного газу). В Україні вже 
прийнято Закон Укріїни «Про альтернативні джерела енергії», затверджено «Програму розвитку 
виробництва дизельного біопалива», схвалено низку інших нормативних актів у цій галузі [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Для вирішення проблеми критичної залежності 
української економіки від зовнішніх енергоносіїв слід, передусім, покладатися на власні джерела 
видобутку, економії, впровадження альтернативних джерел енергії тощо. Світова практика свідчить, 
що реалізація національної програми забезпечення енергоефективності має розпочинатися з 
житлово-комунальної сфери і, передусім, з енергозаощадження у житлових будинках. Потрібен чіткий 
аудит енергоємності цієї галузі, тому що облік і контроль споживання енергетичних ресурсів 
перебувають в Україні на низькому рівні. 

Необхідне подальше удосконалення правового забезпечення і механізмів, що дозволяли б 
забезпечувати належне централізоване та децентралізоване фінансування заходів з 
енергозбереження в Україні. 

На часі створення сприятливих умов для розвитку енергозаощадження у сфері малого бізнесу 
(проведення енергоаудитів, підготовка інвестиційних проектів, консалтинг, розробка обґрунтованих 
норм споживання, енергопаспортів тощо), а також підготовка і реалізація цільових підпрограм 
зниження енерговитрат, використання власних джерел палива і енергії. 
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Анотація 
У статті визначено суть та можливі шляхи вирішення проблеми енергонезалежності 

України. Досліджено вплив високої енергоємності виробництва на економіку та фінансову систему 
держави. Запропоновані фінансові інструменти щодо стимулювання енергозаощадження на 
підприємствах. 

Ключові слова: енергетична безпека, енергетична незалежність, енергоефективність 
економіки , енергоаудит. 

Аннотация 
В статье определена суть и возможные пути решения проблемы энергонезависимости 

Украины. Исследовано влияние высокой энергоемкости производства на экономику и финансовую 
систему государства. Предложенные финансовые инструменты, по стимулированию 
энергосбережения на предприятиях. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетическая независимость, 
энергоэффективность экономики, энергоаудит. 

Annotation 
The article describes nature and possible solutions of issues of energy independence of Ukraine. The 

article investigates influence of industrial production’s high level of energy consumption on country’s 
economy and financial system. Financial instruments aimed to stimulate energy saving programs on 
enterprises are offered in the article. 
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ЕВОЛЮЦІЯ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ  

БІЗНЕС-ІНТЕРЕСІВ 
 

Постановка проблеми. Тема гармонізації інтересів завжди консолідувала навколо себе увагу 
багатьох вчених та дослідників. Питання пошуку правильного та дієвого механізму узгодження 
інтересів країн з інтересами ТНК залишається невирішеним і сьогодні. В той час, як бідні країни 
потерпають від засилля великих транснаціональних корпорацій, розвинуті країни, навпаки, виграють 
від такої співпраці. Насправді, в основі такого явища лежить гармонізація інтересів різних сторін, 
урядів приймаючих країн, з одного боку, і ТНК, з іншого. Чим краще вона використовується на 
практиці, тим більше вона приносить користі для обох сторін, приймаючі країни підвищують рівень 
своєї економіки та життя людей, а ТНК підвищують свої доходи. Щоб отримати відповідь на питання, 
як саме організувати таку співпрацю, необхідно дослідити існуючий досвід гармонізації національних 
цілей і транснаціональних бізнес-інтересів в Україні та світі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес транснаціоналізації вже досить тривалий 
час перебуває в центрі уваги багатьох учених-економістів, зокрема ця тема вивчається у працях таких 
зарубіжних учених, як А. Білорусов [1], Р. Вернон, О. Вільямсон, А. Голдштайн, Дж. Даннінг, М. Кассон, 
Р. Камерон, С. Кіндлебергер, А. Ковалевський, А. Кузнєцов, Є. Лєнський, М. Портер, Л. Радебі, 
В. Ростоу, С. Рубін, Ф. Рут, І. Самсон, П. Самуельсон, Л. Сегерлунд, М. Слотер, П. Фішер [12], 
П. Хемават [14], А. Шапіро, Н. Ямашіта та багатьох інших.  
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Серед фундаментальних українських досліджень дану проблему висвітлюють праці 
В. Білошапки, В. Будкіна, В. Буткевича, В. Геєця, М. Делягіна, Ю. Козака [5], В. Куценко [4], 
Д. Лук’яненка [5], Ю. Макогона, О. Мозгового, В. Новицького [9], В. Опришка [7], Є. Панченка, 
К. Панченко, Ю. Пахомова, А. Пехника [8], О. Плотнікова [9], А. Поручника, О. Рогача, В. Рокочої [9], 
Л. Руденко, А. Румянцевої, О. Савчука [13], Н. Саприкіної [10], А. Філіпенка, С. Якубовського [13] та 
інших. Проблеми пошуку гармонізації національних цілей і транснаціональних бізнес-інтересів 
знаходяться в центрі сучасних світових досліджень ТНК, але цей напрям потребує науково 
обґрунтованої теоретичної систематизації й більш поглибленого аналізу.  

Постановка завдання. Мета статті – аналіз сучасного стану дослідження проблеми 
гармонізації національних цілей з бізнес-інтересами транснаціональних корпорацій на основі праць 
вітчизняних та зарубіжних авторів; визначення перспективності, успішності та подальших напрямків 
дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи питання гармонізації інтересів, 
доцільно розставити акценти на трьох аспектах, а саме: (1) національні цілі держав, (2) бізнес-
інтереси ТНК та (3) вплив транснаціональних корпорацій на приймаючі країни.  

До національних цілей можна віднести сукупність дій уряду, що спрямовані на досягнення 
довгострокового розвитку економіки країни та підвищення рівня життя її мешканців. Як зазначають 
українські дослідники Козак Ю. Г., Савчук О. В. та Якубовський С. О., прямі іноземні інвестиції, 
завезені в країну, через негативний вплив на торговельний баланс, сальдо послуг і доходів від 
іноземних інвестицій знижують міжнародну конкурентоспроможність економіки України, такими чином 
виділяючи необхідність поліпшення власного торговельного балансу країни [13, с. 316].  

Лук’яненко Д. Г. виділяє такі національні цілі як проведення антимонопольної політики, 
необхідність забезпечення оборони, збільшення внутрішньої зайнятості, промислова диверсифікація 
заради стабільності, захист молодих галузей, захист від демпінгу, дешева іноземна робоча сила [5, с. 
75]. Він також зазначає, що практика ведення бізнесу транснаціональними корпораціями істотно 
порушує принцип чистої і досконалої конкуренції, а їхні антиконкурентні дії не підпадають під 
національні законодавства, які обмежують монополію. Ціни, що встановлюються ТНК, не 
відображають у кожному окремому випадку ні витрат виробництва, ні рівноваги ринку [5, с. 80].  

Поліпшення платіжного балансу, підвищення бюджетних надходжень, підвищення загального 
технологічного рівня виділяє дослідник Пехник А. В. [8, с. 160-161].  

Досить важливим є зауваження Кузякіна А. П. з приводу забезпечення високого рівня, якості та 
тривалості життя громадян, їх особистої та загальнонаціональної безпеки, дотримання прав людини, 
коли ціллю країни є благополуччя громадян не лише як певної сукупності людей, а як товариства 
людей окремої національності, тобто добробут нації [3, с. 174].  

Дослідник Пауль Фішер, вивчаючи прямі іноземні інвестиції для Росії, зазначає, що національне 
антимонопольне законодавство має слугувати запобіжником для створення таких стратегічних 
альянсів, які можуть привести до створення явних монополій та перекручення цін для кінцевого 
споживача [12, с. 108]. Отже, державне регулювання в сфері гармонізації національних цілей і 
транснаціональних бізнес-інтересів представляє собою основу для економічного процвітання нації. 
Пауль Фішер пропонує розглянути національні цілі як засіб досягнення довгострокової 
конкурентоздатності економіки країни. Кожна країна має свої базові вектори політики, а також ті 
напрямки політики, які є пріоритетними саме для неї. Згідно цього твердження, країна має самостійно 
визначити із своїх базових векторів політики пріоритетні для себе, ті, що потребуватимуть найбільшої 
уваги, сприяння та фінансування. Таким чином, можна краще використати ресурси країни з 
максимальною віддачею та безпекою. Докладно ця схема представлена на рис. 1.  

Крім національних цілей, гармонізація інтересів включає в себе бізнес-інтереси 
транснаціональних корпорацій. Основним інтересом будь-якої компанії є отримання максимального 
прибутку, проте ми побачимо, що цим інтереси компаній не обмежуються. ТНК, які зацікавлені у 
країнах ЦСЄ та інших слаборозвинутих країнах, насамперед зацікавлені у підвищенні доходів і обсягів 
виробництва всередині власної корпоративної структури. 

Реалізуючи цю стратегію, ТНК через мережу своїх іноземних філій збільшують продажі власної 
продукції, випущеної поза країнами ЦСЄ. Це призводить до збільшення імпорту країн-реципієнтів ПІІ, 
що істотно погіршує їхні торговельні баланси, а в деяких випадках – і сальдо послуг [13, с. 272]. Важко 
оцінити всі інтереси ТНК в приймаючих країнах за якоюсь певною системою, оскільки в різних країнах 
вони можуть бути різними, в одних – акцент припадає на використання природних ресурсів, в інших – 
на робочу силу. Досить цікавою є систематизація, запропонована Козаком Ю. Г. та Лук’яненко Д. Г. 
(табл. 1 [5, с. 437-438]). 

Білорусов А. С. виділяє такі основні цілі транснаціональних корпорацій, як розширення ринків 
збуту, збільшення обсягів експорту, забезпечення сировинними матеріалами, придбання унікальних 
технологій, підвищення ефективності функціонування власної структури [1, с. 97]. Куценко В. М. 
вважає, що основними причинами виходу ТНК на міжнародний ринок є їхнє прагнення (1) зменшити 
витрати й бажання (2) отримати доступ до унікальних ресурсів [4, с. 126]. Тобто бізнес-інтереси ТНК 
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завжди мають на меті максимально використати переваги країни, в якій вони займаються діяльністю, 
незалежно від того, чи це розвинуті країни, чи країни, що розвиваються.  
 

 

Базові вектори політики 
Фіскальна політика та Оподаткування 

Монетарна політика 
Розвиток інфраструктури 

Захист оточуючого середовища 
Оптимізація функціонування державних установ 

 
Пріоритетні напрямки політики 
  

 
 

 

 
Рис. 1. Пауль Фішер. Від національних цілей до конкурентоздатності 

Джерело : [12] 
 

Таблиця 1 
Бізнес-інтереси ТНК 

 

Інтерес ТНК Опис 

Прибутковість Рівень прибутків. Прибуток на основні фонди, інвестований капітал, від акцій, від 
продажів. Щорічний приріст прибутку. Щорічний приріст доходу в розрахунку на 
акцію.  

Маркетинг Загальний обсяг продажів. Частка ринку – на світовому, регіональному, 
національному рівнях. Приріст обсягу продажів. Приріст частки ринку. Інтеграція 
національних ринків для підвищення ефективності та продуктивності маркетингу.  

Виробництво Відношення обсягу зарубіжного виробництва до обсягу вітчизняного виробництва. 
Ефект масштабу завдяки міжнародній інтеграції виробництва. Контроль якості та 
рівня витрат. Впровадження ефективних методів виробництва.  

Фінанси  Фінансування зарубіжних філій – за рахунок утримуваного філіями прибутку або 
місцевих позик. Оподаткування – мінімізація податкового тягаря на глобальному 
рівні. Оптимальна структура капіталу. Регулювання валютного обігу – мінімізація 
втрат через коливання валютного курсу. 

Технологія Тип технології, передбаченої для передавання за кордон і яка відноситься до нового 
або старого покоління. Адаптація технології до місцевих потреб і обставин.  

Відносини з місцевим 
урядом 

Адаптація планів філій до планів розвитку місцевого уряду. Дотримання місцевих 
законів, звичаїв, етичних стандартів. 

Персонал Виховання керівників з глобальною орієнтацією. Виховання керівників з місцевого 
населення.  

Науково-дослідні та 
дослідно-
конструкторські 
роботи 

Впровадження патентоспроможних товарів. Впровадження патентоспроможної 
технології виробництва. Географічний розподіл науково-дослідних лабораторій. 

Навколишнє 
середовище 

Гармонія з навколишнім середовищем. Дотримання місцевого законодавства щодо 
охорони навколишнього середовища. 

Джерело : [5] 
 
Однак, ці явища можуть мати і позитивний характер для економіки приймаючих країн. ТНК 

підривають позиції місцевих монополій і, незважаючи на свої великі розміри, нерідко підвищують 
ступінь конкурентоздатності національних ринків [9, с. 128]. Поява транснаціональних корпорацій на 
національному ринку супроводжується припливом інвестицій, зростанням зайнятості, залученням не 
використовуваних ресурсів у господарський обіг, підвищенням кваліфікації робочої сили [11]. В цій 
ситуації важливо правильно розставити пріоритети національного економічного розвитку і знайти 

Інвестиційна політика Промислова політика Зовнішня торгівельна 
політика 

ПІІ 
 

Портфельні 
інвестиції 

Національні 
інвестиції 

Галузева 
 

Загальна 
 

Регіональна Експорт Імпорт 
 

Національна конкурентоздатність 

Загальнонаціональні цілі 
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компроміс з загарбницьким характером ТНК. Крім того, транснаціональні корпорації прагнуть винести 
за межі організації всі можливі види діяльності, крім збуту кінцевого продукту, і передати їх 
підрядникам, спеціалізованим фірмам у сфері послуг і обліку, що дозволяє скоротити витрати 
власного капіталу на одиницю продукції та прискорити її оновлення. За результатами дослідження 
американських учених М. Слотера та Л. Тайсон [16, с. 75] більшість корпорацій США в період з 1999 
по 2009 роки почали швидко розширятися на зовнішні ринки, і цей процес не викликає здивувань, 
оскільки динамічні зовнішні ринки пропонують більше можливостей, причому число втрачених робочих 
місць в США за цей період склало 5,5 мільйонів і майже всі вони були в сфері промислового 
виробництва й мануфактури. Виробництво, технології та робочі місця було перенесено в країни 
Латинської Америки та Азії, основними з яких є Китай (24,5% всіх створених нових робочих місць за 
межами США з 1999 по 2009 рік), Індія (14,5%), Бразилія (6%) та Росія (2,5%). Сучасні корпорації 
демонструють тенденцію до глобальної організації виробничих і сервісних структур. Розвиток нової 
інформаційної економіки, як очікується, призведе до висування на перший план глобальної торгівлі 
інформаційними, управлінськими, інтелектуально-інноваційними послугами, у зв’язку з чим роль 
транснаціональних корпорацій лише посилиться. Експансія корпорацій супроводжується придушенням 
національного виробництва відсталих країн, яким нав’язується залежність від продукції глобальних 
гігантів. ТНК створюють більшість (за рядом оцінок, близько 80%) нових технологій. При цьому вони 
докладають максимум зусиль, щоб уникнути передачі технологій, бо саме володіння ними, поряд з 
ефектом масштабу, який дозволяє переносити міжнародний поділ праці усередину корпорації, є 
основним чинником їхньої конкурентоспроможності. Цим пояснюється гіпертрофована увага ТНК, яку 
приділяють питанням захисту інтелектуальної власності [11].  

Ці та інші особливості діяльності транснаціональних корпорацій та природа їх бізнес-інтересів 
підштовхують нас до пошуків дієвих рішень щодо передбачення наслідків такої діяльності в 
національній економіці та вживання відповідних захисних заходів на різних рівнях впливу. 
Корпоративний характер капіталістичного накопичення, як і оновлена привабливість споживацького 
суспільства, є рушійними організаційно-культурними формами глобального соціального порядку 
постіндустріальної епохи. Але на арені глобальної конкуренції вирішальну роль відіграє держава. Як 
відзначає Саприкіна Н. В., стратегічні цілі ТНК можуть не відповідати стратегічним національним цілям 
приймаючих урядів, і завданням політики у цьому випадку є звести інтереси обох сторін якомога 
ближче для їх гармонізації та максимізації взаємних прагнень; корективи зобов’язана здійснювати 
держава, оскільки держава в особі уряду несе відповідальність перед суспільством, а ринок – ні [10].   

У сфері юридичного регулювання діяльності транснаціональних корпорацій існує багато 
дискусій та протиріч. Будучи сукупністю юридичних осіб різної «національності» та інших утворень, 
наділених правосуб’єктністю за законами різних держав, ТНК не може бути об’єктом регулювання 
права якоїсь окремої країни (як країни базування, під якою розуміють країну, де розташована 
материнська компанія, «штаб-квартира», так і країн, що приймають її, тобто де здійснюється 
діяльність дочірніх товариств, інших відділень ТНК) [7, с. 219]. Країни, що розвиваються, вважали, що 
ТНК не повинні претендувати на преференційний режим або на відповідні стимули і пільги, які 
надаються національним підприємствам [7, с. 223]. 

Положення різноманітних регулюючих документів та їх проектів, що відносяться до діяльності 
ТНК, можна згрупувати навколо семи головних проблем, а саме:  

1. Забезпечення поваги ТНК національного суверенітету країн, де вони оперують, і обов’язки 
виконання ними місцевих законів, постанов і адміністративних правил;  

2. Обов’язок ТНК слідувати в своїй діяльності цілям, пріоритетам і політиці приймаючих країн у 
сфері економіки та політики;  

3. Обов’язок поважати місцеві соціальні і культурні принципи та цінності;  
4. Повага ТНК до прав людини та основних свобод;  
5. Заборона на втручання ТНК у внутрішньополітичний процес суверенних держав;  
6. Заборона на втручання в міжурядові відносини;  
7. Обов’язок ТНК утримуватися від практики корупції в економіці та політиці [2, с. 46]. 
Як відзначає М. Г. Делягін, «конструюючи свої національні інтереси за допомогою аналітичного 

співтовариства, США розгорнули експансію своїх монополій не всередину країни, а назовні, 
перетворивши їх у наднаціональні, але при цьому національно-орієнтовані (перш за все завдяки 
тотожності системи цінностей держави і суспільства, з одного боку, і корпорацій – з іншого) структури і 
зробивши їх, таким чином, головним інструментом забезпечення національної 
конкурентоспроможності». Звідси випливає, що для більш успішної гармонізації національних 
інтересів з ТНК, треба мати і розвивати вітчизняні транснаціональні корпорації, що будуть розділяти 
єдині цінності із суспільством та економікою країни і не становитимуть монополістичної загрози для 
внутрішнього ринку, а навпаки будуть розширятися на зовнішніх ринках. Така система дозволить 
розвиватися країні за рахунок внутрішніх і зовнішніх переваг від діяльності ТНК.  

В українських реаліях дієвим може бути, на думку Михайлишина Л. І., залучення ТНК або економічно 
сильних національних корпорацій розвинених регіонів (Києва, Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя, 
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Донецька тощо) в депресивні регіони. Це повинно здійснюватися на основі їх стратегічних довгострокових 
(на 10-20 років) планів, а також визначенні вищого законодавства та виконавчою владою певних 
преференцій. Пріоритет у цій справі належить державі, завданням якої є створити привабливі для цього 
умови, причому не тільки для українських, а й іноземних компаній. Прикладом такого рішення може бути 
Польща [15], в якій до 2020 року функціонуватимуть 14 спеціальних економічних зон, де інвестувавши 
100000 євро, можна отримати повне звільнення від податків до 2020 року (Вармінсько-Мазурське 
воєводство). Згадані питання варто би рекомендувати до розгляду Верховною Радою України, кабінетом 
Міністрів, врахування ними їх в регіональній соціально-економічній політиці та розробці стратегічних планів 
розвитку України, створення і розвиток промислово-фінансових груп, як одного із важливих напрямів 
вирішення проблем транснаціоналізації української економіки [6]. 

Цікаві рекомендації дає транснаціональним корпораціям П. Хемават щодо стратегій виходу на 
зовнішні ринки, які можуть послужити також і як інструмент гармонізації інтересів ТНК і держави [14, с. 
3]. Він пропонує використовувати систему «ААА», яка ще називається трикутником «ААА». Три «А» 
розшифровуються як «Агрегування», «Адаптація» та «Арбітраж». Агрегування відноситься до економії 
масштабу через стандартизацію регіональних або глобальних операцій, адаптація означає 
збільшення частки ринку через пристосування до унікальних потреб місцевого ринку, і нарешті 
арбітраж дозволяє використовувати слабкі місця у законодавстві для офшорингу деяких операцій до 
країн з більш дешевою працею робітників. Не обов’язково, щоб компанія користувалася всіма трьома 
стратегіями, можливо використовувати комбінацію з двох, або ж взагалі одну. Але якщо компанія 
вибрала адаптацію, то це означає, що вона планує зайняти дуже велику частку на місцевому ринку, а 
отже, залишитися тут надовго. Знову ж таки, це і додаткові можливості для приймаючої країни 
(податки в місцевий бюджет, нові технології, нові робочі місця), і додатковий ризик (надмірне 
використання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, монополізація ринку, 
вивіз прибутків за кордон). Держава має обов’язково проаналізувати ситуацію і висунути свої вимоги, 
щоб виступити захисником для свого населення та економіки і в той же час колегою для ТНК. Оскільки 
цією системою користуються компанії при виборі своїх зовнішніх ринків, то держави мають взяти до 
уваги ті ж самі принципи, в яких сферах проводити консультації з ТНК, аби попередити негативні 
наслідки ще до того, як така компанія перейде державний кордон. 

Висновки з проведеного дослідження. В українській та зарубіжній літературі досить широкого 
масштабу набув процес вивчення національних цілей та бізнес-інтересів ТНК. Враховуючи 
сьогоднішні тенденції міжнародного бізнесу до виходу на зовнішні ринки, що обіцяють більші 
можливості і прибутки, актуальність та необхідність гармонізації інтересів тільки посилиться. 
Головними національними цілями є захист національних інтересів, природних ресурсів, економічної 
свободи та добробуту громадян. Транснаціональні бізнес-інтереси представляють собою отримання 
максимального прибутку, використання більш дешевої робочої сили, отримання доступу до унікальних 
ресурсів, пошук нових ринків. Враховуючи природу ТНК, важко розробити єдині правила та закони, 
яким би вони підпорядковували свою діяльність. Отже, питання гармонізації національних цілей і 
транснаціональних бізнес-інтересів потребує подальшого дослідження та напрацювання в 
міжнародному масштабі, оскільки мало приділяється уваги взаємодії інтересів та пошуку системи його 
імплементації на практиці.   
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Анотація 

У статті розглянуто процес формування наукової бази дослідження гармонізації 
національних цілей країн з бізнес-інтересами ТНК. Автором проаналізовано внесок різних 
дослідників та вчених у розробку нових підходів для гармонійного поєднання цілей урядів країн з 
інтересами транснаціональних компаній, що діють на території цих країн. Відзначено необхідність 
активізації міжнародних досліджень за темою гармонізації інтересів. 

Ключові слова: гармонізація інтересів, транснаціональна корпорація (ТНК), національний 
уряд, національні цілі, бізнес-інтереси. 

Аннотация 
В статье рассмотрен процесс формирования научной базы исследований гармонизации 

национальных целей стран с бизнес-интересами ТНК. Автором был анализирован вклад разных 
исследователей и ученых в разработку новых подходов для гармонического сочетания целей 
правительств стран с интересами транснациональных компаний, которые действуют на 
территории этих стран. Отмечено необходимость активизации международных исследований по 
теме гармонизации интересов.  

Ключевые слова: гармонизация интересов, транснациональная корпорация (ТНК), 
национальное правительство, национальные цели, бизнес-интересы. 

 
Annotation 

The article deals with the formation of scientific framework for research in harmonization of national 
goals and business interests of TNCs. The author analyzed the contributions made by different scientists 
and researchers into development of new approaches to harmoniously combine the goals of national 
governments in specific states and interests of transnational corporations that do business on the territory of 
those states. Necessity for intensification of international research with regard to harmonization of interests is 
noted.  

Key words:  harmonization of interests, transnational corporation (TNC), national government, 
national goals, business interests. 
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Постановка проблеми. Організація з питань продовольства та сільського господарства ООН 
повідомила, що за останнє десятиліття світові ціни на продовольчі продукти зрости вдвічі. Серед 
причин – зокрема збільшення населення планети, зростання споживання у найбільш населених 
країнах світу та зменшення площ, придатних для обробку сільськогосподарських культур. В той же час 
у Міністерстві аграрної політики України наголошують, що країна має значні можливості щодо 
збільшення виробництва сільськогосподарської продукції і в найближчі 5 років може суттєво збільшити 
експорт зернових культур. Збільшення експорту зернових культур залежить від ряду факторів, в т.ч. і 
від розвиненої системи зберігання зерна: місце розташування зернових складів, їх ємності, 
виробничих можливостей та прозорості взаємодії із виробниками сільськогосподарської продукції. 
Вкрай важливою проблемою виступає конкурентоспроможність зернових складів загального 
призначення, які працюють на ринку послуг із зберігання зерна.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням впливу компетенцій на підвищення 
конкурентоспроможності підприємств займалися ряд вітчизняних та закордонних вчених. Так, 
Є. Крикавський, Н. Чухрай, М. Васелевський, Н. Чорнописька [1, с. 147] вважають, що отримання 
конкурентних переваг, по своїй природі, є постійним удосконаленням у напрямах техніки, технології, 
відносин, зв’язках, стосунках між господарюючими суб’єктами в ринковому просторі з ціллю зниження 
витрат при створенні вартостей. Г. Хамел, К. К. Прахалад [2, с. 210] дотримуються точки зору, що 
менеджерам слід сприймати своє підприємство як сукупність ключових компонентів – поєднання 
навичок, умінь і технологій, що дозволяють надавати товар (послугу) споживачам. Д. Кемпбел, 
Дж. Стоунхаус, Б. Х’юстон зазначають, що компетенція, притаманна більшості підприємствам галузі, 
обумовлюється ресурсами та втілює у собі навички, технологію або ноу-хау [3, с. 32]. Незважаючи на 
велику кількість наукових доробок у даному напрямі малорозробленим залишаються дослідження 
впливу ключових компетенцій на підвищення конкурентоздатності зернозберігаючих підприємств.  

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання, яке полягає у 
дослідженні впливу компетенцій на підвищення конкурентоздатності зернозберігаючих підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на тривалий трансформаційний 
період, відносини між виробниками сільгосппродукції і зерновими складами до нагального часу не 
врегульовані, причому мова йдеться не тільки про нормативне і законодавче врегулювання, але і про 
врегулювання на рівні створення певних принципів роботи, взаємодії, формування конкурентного 
середовища на ринку послуг із зберігання зерна. Тільки невелика частка зернових складів 
намагається розвивати бізнес з надання послуг по зберіганню зерна, пропонуючи відповідні технології, 
конкурентоспроможні тарифи на власні послуги і належний рівень обслуговування власників зерна. 
Але і в цьому випадку вони не можуть розраховувати на збільшення обсягів зберігання і, як наслідок, 
на поліпшення економічних показників роботи. Даний факт пов’язаний з тим, що досить часто 
сільгоспвиробники не зацікавлені в зберіганні зерна на зернових складах загального користування, 
віддаючи перевагу власним зерносховищам. Таке становище пояснюється декількома причинами.  

По-перше, низьким рівнем забезпечення технологій при вирощуванні зерна, що обумовлює високий 
відсоток фуражного зерна в масі врожаю. При реалізації фуражного зерна як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках вимоги до якості зерна досить низькі, то і мотивація для якісного зберігання зерна на 
елеваторах відсутня, заощаджуючи в такій ситуації кошти на оплаті за зберігання.  

По-друге, це розпорошеність земельних угідь між невеликими землевласниками, дрібні партії 
яких залишаються поза ринковим обігом. В названій ситуації роль конкурентних переваг є домінуючою 
в питанні вибору зернового складу поклажодавцями. 

Здатність виробляти і доставляти вартості споживачам, як умова досягнення конкурентної 
переваги, покладена в основу моделі чотирьох рівнів вартості для клієнта, на яких може відбуватися 
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конкуренція. Модель структури вартості для клієнта побудована на підставі класичної концепції 
структури продукту (послуги), створеної Т. Левіттом і розвинутої Ф. Котлером, а також концепції 
чотирьох рівнів марки Л. Чернатоні і М. МакДональда. Згідно із концепцією даної моделі, можна 
виокремити чотири рівні вартості, яка міститься у послугах, пропонованих клієнтам, що беруть участь 
у процесі побудови конкурентної переваги підприємств на сучасних ринках. Це рівень основної 
вартості, рівень додаткової вартості, рівень вартості, розширеної на обслуговування клієнта, а також 
рівень вартості, яка базується на стосунках.  

Розглянемо модель чотирьох рівнів вартості для клієнта, на яких відбувається конкуренція 
зернових складів. 

Перший рівень становить основна вартість. Основну вартість визначає основна користь, 
визначена умовами договору і отримана клієнтом за оплату вартості згідно діючого тарифа. Ця 
користь пов’язана з отриманням клієнтом основних послуг (зберігання зерна), а також споріднених 
послуг, без яких неможливо надати основну послугу (розвантаження та навантаження зерна на 
транспортні засоби, зважування, проведення аналізів по визначенню характеристик зерна).  

Другий рівень вартості для клієнта – це додаткова вартість (додаткові послуги). Додаткова вартість 
охоплює додаткові користі для клієнта, які виникають з додаткових послуг – підробки хлібопродуктів 
(сушіння, очищення, обмолот та калібрування кукурудзи), а з боку витрат – умов платежів (попередня 
оплата, помісячна, з відстрочкою платежів, тощо), інших витрат, які несе клієнт, зокрема втрати часу, 
незручності, негативних емоцій (роздратування, пов’язаного із незручностями при отриманні послуг). 

Третій рівень вартості (супутні послуги), тобто вартість, розширена на обслуговування клієнта, 
утворюють послуги, які випереджають продаж, супроводжують продаж і настають після продажу: 
моніторинг зернового ринку, консультування, транспортування, сервісне обслуговування, надання в 
оренду техніки, товарне кредитування (паливно-мастильними матеріалами, добривами, тощо). Ці 
послуги виступають джерелом додаткових користей, а також і додаткових витрат, які має понести 
поклажодавець, щоб їх купити. 

Четвертий рівень представляють вартості, що базуються на стосунках –користі і витрати, 
пов’язані із стосунками, які клієнт встановив із зерновим складом, посередниками у каналах 
дистрибуції, а також з іншими клієнтами.  

Провівши класифікацію вартостей, які надає зерновий склад клієнтам, постає завдання 
визначення механізмів, що забезпечують конкурентоспроможність підприємствам при наданні послуг 
із зберігання зерна. Такими механізмами виступають компетенції.  

Сучасний етап розвитку підприємств визначається такими поняттями як: 
– інноваційність (використання інноваційних розробок); 
– самоорганізація (формування організаційних структур, адекватних динаміці ринка); 
– компетенції (розвиток тих напрямків діяльності, в яких підприємство має найбільші конкурентні 

переваги); 
– віртуальність і взаємодія (участь в різних мережевих структурах, логістичних ланцюгах, 

віртуальних підприємствах, широке використання Інтернет – технологій) [4, с. 13]. Із виділених 
автором векторів важливе місце посідають компетенції. 

Всі можливі компетенції підприємства, можна класифікувати аналогічно рівням вартості ( рис. 1).  
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Рис. 1. Рівні ієрархії компетенцій підприємства 

Джерело : розроблено автором 
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Переходячи на вищі рівні надання вартості, підприємство доповнює «багаж» компетенцій новими 
компетенціями, які здатні забезпечити конкурентоспроможність на вищому рівні. Компетенції, які підвищать 
конкурентоспроможність постачання послуг можуть бути: організаційні (організація мережевих і 
віртуальних підприємств, удосконалення систем управління та організації виробничого процесу); 
маркетингові (розширення видів послуг, їх якість, доступність, удосконалення методів роботи з 
потенційними споживачами послуг); технічні (розробка та удосконалення конструкцій обладнання, дія яких 
заснована на принципово нових методах впливу на продукт); технологічні (розробка чи удосконалення 
технологічних операцій); логістичні (впровадження ефективних ланцюгів постачання на базі інтегрованих 
потоків; соціальних (застосування прогресивних методів управління персоналом та його мотивації); 
нормативно-методичне забезпечення (розробка відсутніх чи застарілих стандартів, ТУ, інструкцій, 
положень, норм та нормативів) [5, с. 47; 6, с. 54]. В результаті дослідження було виявлено наступні 
компетенції зернового складу, як суб’єкта господарювання зернової підгалузі (табл. 1).  

Таблиця 1 
Перелік компетенцій зернозберігаючих підприємств  

 
Напрями 

компетенцій Зміст компетенції 

Компетенції в 
партнерство 

Співпраця на умовах партнерства в мережевих організаціях 

Компетенції в 
супутні 
послуги 

Розробка та впровадження наукоємних інновацій у бізнес-процеси. 
Надання консультативних послуг з агротехнічних питань. 
Надання послуг з транспортування зерна на зберігання та після зберігання в місця подальшого 
використання. 
Надання кредитів у вигляді фінансових та матеріальних ресурсів (насіння, ПММ). 
Взаємодія з поклажодавцями на умовах аутсорсингу та аутстаффінгу. 

Компетенції в 
додаткові 
послуги 

Якісне очищення, сушіння, калібрування, зважування. 
Зберігання зерна персоніфікованими партіями. 
Гнучка система розрахунків за надані послуги, відстрочка платежів.  
Наявність ефективно логістичних зв’язків з постачальниками. 
Застосування інноваційних методів зберігання: КА-технологій, консервування зерна 
охолодженням, методу «Силобег». 

Компетенції в 
основні 
послуги 
(ключові) 

Якісне зберігання, зважування, розвантаження та навантаження на автомобільний, залізничний 
та водний транспорт. 
Своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань за укладеними договорами з 
контрагентами та клієнтами. 
Проведення якісних лабораторних досліджень зернового збіжжя. 
Автоматизація процесів зважування завантажених транспортних засобів та тари. 
Постійна модернізація та заміна фізично та морально застарілого обладнання.  
Відповідність ОСУ стану життєвого циклу підприємства. 
Розробка та впровадження гнучкої цінової стратегії. 
Забезпечення логістичних підходів у функціонуванні власних каналів збуту. 
Впровадження екологічно чистих технологій у виробництво. 
Здатність забезпечувати самофінансування господарської діяльності в необхідному обсязі та у 
визначені терміни. 
Можливість отримання в разі необхідності кредитних ресурсів 

Джерело: розроблено автором основі [7, с. 191] 
 
Попри те, що технологія формування будь-яких компетенцій доволі уніфікована, набули 

подальшого розвитку етапи планування і реалізації стратегії формування і використання ключових 
компнтенцій зернового складу. Запропоновано виділяти модуль оцінювання перспектив формування і 
реалізації ключових компетенцій на основі аналізування критеріїв, які є визначальними у виборі 
стратегії управління [8, 147]. 

Висновки з проведеного дослідження. Компетенції притаманні більшості підприємств галузі і 
обумовлюються ресурсами та втілюють у собі навички, вміння, технологію або ноу-хау. Авторське 
визначення поняття компетенції є наступне: це втілені в життя креативні рішення, засновані на явних 
та неявних знаннях, інтуїції та практичному досвіді менеджерів в різні напрямки діяльності 
підприємства, які забезпечують стійку конкурентоспроможність підприємств. 
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Анотація 

В статті розглянуто роль компетенцій у підвищенні конкурентоспроможності 
зернозберігаючих підприємств. Здійснено класифікацію компетенцій зернових складів за рівнями 
ієрархії. 

Ключові слова: компетенції, ключові компетенції, компетенції в послугах, рівні вартості. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена роль компетенций в повышении конкурентоспособности 

предприятий для хранения зерна. Осуществлено классификацию компетенций зерновых складов за 
уровнями иерархии. 

Ключевые слова: компетенции, ключевые компетенции, компетенции в услугах, уровни 
стоимости. 

Annotation 
The paper considers the role of expertise in enhancing the competitiveness of grain storage 

enterprises. The competencies of grain storages according to the hierarchy levels are classified. 
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МОТИВАЦІЇ ЗА ПОТРЕБАМИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Управління як особливий вид діяльності людини виникає з 

необхідності організації спільного трудового процесу і зумовлюється поділом праці та потребами 
соціально-економічного розвитку суспільства. Належна ефективність управління діяльністю 
підприємств значною мірою забезпечується системою мотивацій та механізмом її дії, які на 
українських підприємствах залишаються недостатньо дослідженими. 

Оскільки мотивація є засобом підсилення механізму управління то науковий аналіз її 
формування і впливу на інтенсивність праці та поведінку працівників залежно від очікуваної і 
справедливої винагороди є необхідним етапом підвищення ефективності виробничого процесу. Це 
спонукає до глибокого дослідження мотивацій як комплексу організаційних, економічних та соціальних 
заходів впливу на підвищення ефективності суспільного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему мотивацій досліджують багато 
зарубіжних і вітчизняних економістів: В. Врум, Р. Гозе,  Ф. Герцберг Д. Кун, Л. Портер і Э. Лоулер А. 
Маслоу, Д. МакКлелланд, Д. Мак-Грегора, С. Мочерний, Ф. Хміль, І. Сорока, А. Ревеньков, 
М. Семенков та ін. Сучасні дослідження системи мотивацій зосереджені переважно на визначенні 
потреб, що спонукають до інтенсивної дії, зокрема при встановленні обсягу і змісту роботи та вибору 
типу поведінки працівником залежно від очікуваної  винагороди за результатами праці.  
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Однак окремі аспекти мотиваційного процесу за потребами вимагають детального дослідження, 
оскільки вони мають значний вплив на ефективність трудової діяльності працівників, процесу праці та 
організації праці на підприємстві. Тільки комплексно обґрунтована мотиваційна система на 
підприємствах може успішно вирішувати проблему підвищення продуктивності та ефективності 
суспільного виробництва загалом. 

Постановка завдання. Метою даної статті є узагальнення системи мотивації за ієрархією 
потреб та диференціацією працівників залежно від можливостей їх впливу на виробничий процес. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система мотивацій є важливою складовою 
механізму спонукання організації трудового процесу на підприємстві в одержані передбачуваних 
економічних і соціальних результатів. Вплив мотивацій на ефективність функціонування управлінської 
діяльності підприємств досягається за дотриманням ряду принципів. 

По-перше, відповідність мотивацій цілям діяльності підприємства. Кожній цілі мають відповідати 
визначені складові мотиваційної системи (потреби, інстинкти, емоції, настанови, цінності, ідеали). 
Вихідним для структурування мотиваційної системи за потребами є визначення засобів, що 
забезпечують досягнення передбачуваних цілей.  

По–друге, кожна окрема ціль потребує формування специфічної системи мотивацій. Оскільки 
мотиваційна система за потребами спрямована на забезпечення досягнення визначених цілей, то їм 
належить важлива роль у вирішенні поставлених завдань. 

По–третє, взаємопов’язана сукупність методів і способів мотивацій за потребами працівників 
спрямована на досягнення визначених цілей. 

По-четверте, система мотивацій відображає сукупність взаємозалежних елементів, кожен з яких 
вносить свій вплив на функціонування системи в цілому. Вона відображає комплекс  економічних, 
соціальних, організаційних, правових та інших відносин, що визначаються такими її характерними 
властивостями, як цілісність, інтегрованість та ієрархічність. Мотиваційна система за потребами 
реалізується за сукупністю елементів, кожен з яких  перебуває не лише у взаємній, але й у 
субординаційній залежності. 

П’яте, мотиваційна система поєднує елементи різної тривалості дії: короткострокові, зумовлені 
змінами соціально-економічної та/або виробничої ситуації, середньостроковими, викликаними 
коливаннями оновлення технологічного процесу виробництва та довгостроковими, пов’язаними зі 
зміною традицій суспільства.    

Шосте, контроль за функціонуванням мотиваційної системи, як форми виявлення результатів її 
цілеспрямованого впливу на діяльність підприємства та ефективного використання фінансових 
ресурсів для потреб мотивації. 

Організація мотивацій в діяльності підприємств за потребами формується і розвивається разом 
з усією системою виробничих відносин. Тому кожній економічній системі, кожній країні властиві свої 
мотивації, що структуруються за єдністю і взаємодією складових: потреб, стимулів, інтересів тощо. 
Кожна її складова має свою структуру і по-різному сприймається підприємствами залежно від 
суспільної ваги щодо участі у створені і привласнені доданої вартості, форм, умов і заходів впливу на 
діяльність певного суб’єкта та відображає індивідуальні і підприємницькі інтереси, керуючись 
економічно обґрунтованою системою мотивацій.  

Однією з найважливіших характеристик механізму управління діяльністю підприємства є здатність 
до формування мотивів розвитку, які, зберігаючи свої основні властивості, можуть змінювати належні їм 
функції залежно від поставлених завдань і впливу зовнішніх чинників. Відповідно до цього, на нашу думку, 
необхідно виокремити такі мотиви розвитку виробничого процесу підприємств, як мотив задоволення й 
розвитку суспільних потреб, мотиви прибутковості підприємств, мотиви творчості, мотиви престижу, 
мотиви подолання внутрішніх проблем фінансово-господарської діяльності, мотив задоволення 
соціальних потреб та дотримання природних зв’язків з навколишнім середовищем.  

Ефективність функціонування підприємств та економічної системи суспільства значною мірою 
визначається мотиваційною системою. За належної обґрунтованості та з врахуванням потреб 
працівників, вона матиме значний спрямовуючий вплив на працівників (досягнення цілей, модифікація 
поведінки, підвищення кваліфікації тощо), процес праці (удосконалення робочих місць, гнучкість 
графіку роботи, робочий час тощо) та  організацію праці з досягнення визначених цілей (оптимізація 
повноважень працівників, стимулювання виконання колективних завдань та ін.).  

Мотивація, як спонукальна причина до певних дій націлена на людину, оскільки саме людина 
приймає рішення щодо спрямування, використання і застосування ресурсів, зміни обсягів і структури 
виробничо-збутової діяльності тощо. Від діяльності людей цілком залежить результативність 
функціонування підприємства і його підрозділів та економіки суспільства загалом. В основі мотивації 
діяльності людей є інтереси через задоволення потреб.  

Основним змістом мотивації людей є задоволення потреб через які здійснюється поповнення їх 
життєвої енергії та формування стимулів до вдосконалення як необхідної умови подальшого розвитку 
економіки суспільства. Потреби, як складова мотиваційної системи, мають власну структуру. Вони 
включають моральні (знання, культура, свобода, участь у суспільному житті тощо), матеріальні 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 74 

(фізичні, біологічні), професійні, спрямовані на можливостях реалізації своїх знань і визнання його 
професійних заслуг та організаційно-адміністративні складові, що передбачають організаційно-
стабілізуючі (регламентування, нормування та інструктування), розпорядчі (постанови, накази, 
розпорядження, резолюції) і дисциплінарні (зауваження, попередження тощо) чинники. Кожна 
складова потреб має свою структуру та механізм задоволення працівників.  

Сьогодні в розвинутих країнах західні вчені налічують приблизно 11 тис. потреб [1, с. 18]. З 
точки зору впливу системи мотивацій працівників  на результати діяльності підприємств дослідники 
класифікують їх не однозначно. Зокрема, згідно з теорією А. Маслоу, поведінка людини мотивується 
потребами, які можна розмістити за ієрархічним принципом у вигляді піраміди. Основу піраміди 
становлять первинні (фізіологічні потреби  та потреби безпеки і захисту) над якими постають вторинні 
потреби (соціальні, повага та самовираження) [3]. А. Маслоу та його послідовники вважають, що 
працівник, задовольнивши свої первинні потреби, піднімається вище у задоволенні вторинних потреб. 
Теорія мотивації за потребами А. Маслоу вважається динамічною, оскільки у працівника в процесі 
його психічного розвитку переважають різноманітні потреби, які реалізуються в процесі діяльності. 

Інша модель мотивації продуктивності праці дослідника Д. МакКлелланда враховує три 
найбільш значимі потреби: влади, успіху, причетності [4]. Зазначені потреби відображають прагнення 
до влади, прагнення до досягнень та прагнення до безпосередньої участі у справах діяльності 
підприємства та причетності до колективу.  

Мотивацію до праці, за поглядами Д. МакКлелланда, не можна сприймати однозначно, оскільки 
він вважає, що потреби нижчого рівня уже задоволені. Для України таке твердження не відповідає 
дійсності, оскільки ще значна частка населення перебуває із середньодушовими грошовими доходами 
у місяць нижче прожиткового мінімуму. Про це свідчать дані табл. 1.  

Таблиця 1 
Диференціація життєвого рівня населення України за 2008–2010 рр.* 

 

Рік 

Частка населення із середньодушовими грошовими доходами у місяць нижче прожиткового 
мінімуму,% 

 
Всього 

В тому числі 

У міських поселеннях У сільській місцевості 

2008 23,1 14,9 39,9 

2009 23,0 16,4 36,9 

2010 30,7 23,2 46,4 

* Складено на основі [2, с. 395, 396].   
 
Диференціація населення за грошовими доходами нижче прожиткового мінімуму 

спостерігається і в регіональному аспекті. Тому в даний час застосування теорії мотивацій за 
потребами Д. МакКлелланда на підприємствах України є недоцільним.  

Вбачаючи недостатню повноту мотивації працівників за потребами, дослідник Ф. Герцберг 
розробив модель мотивації, засновану на двох факторах: гігієнічні фактори та мотивації. Гігієнічні 
фактори пов’язані з зовнішнім оточенням, в якому відбувається процес праці, а мотивації – з 
характером і сутністю праці. При цьому відсутність або незабезпеченість гігієнічних факторів може 
викликати незадоволення роботою [6]. Водночас гігієнічні фактори і мотивації не можуть бути засобом 
мотивації, оскільки у різних працівників різні потреби.  

Головні переваги теорій мотивації до праці за потребами зумовлені безкінечністю мотиваційної 
поведінки потреб та виходом ієрархічних рівнів за межі матеріальних потреб. Водночас наведені теорії 
мотивації доцільно сприймати як імовірнісний процес. Види потреб, що мотивують даного працівника 
в конкретній ситуації, можуть не впливати на нього в інший час або на іншого працівника в аналогічній 
ситуації. Крім того, теорії мотивації не враховують багато змінних. Зокрема, задоволення певної однієї 
потреби не веде до автоматичної дії потреб наступного рівня і що поза мотиваційною системою 
потреб залишаються індивідуальні відмінності людей. Тому, на нашу думку, ієрархією мотивацій за 
потребами необхідно доповнити диференціацією працівників залежно від їхнього впливу на 
ефективність виробничого процесу.  

Працівники з однаковим соціальним статусом мають свої інтереси і керуються своєю 
мотивацією залежно від суспільної ваги у створенні, привласненні і використанні суспільного 
багатства, що впливає на формування пріоритету мотивів у своїй діяльності та на їх структуру. 
Зокрема, незаперечним є визнання неоднозначності мотивів у діяльності володаря контрольного 
пакету акцій акціонерної компанії, підприємця чи власника підприємства від мотивів поведінки 
менеджерів та найманих працівників. Вони відрізняються за ієрархією потреб і механізмом  
задоволення, ставленням до праці та впливом на ефективність виробничого процесу. Тому мотивація 
за ієрархією потреб не є однозначно впливовою для усіх працівників підприємства. Її доцільно 
диференціювати за однорідними групами та підгрупами працівників, а за можливості і 
персоніфікувати. Сутність і основа диференціації працівників за потребами зумовлюється 
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нерівномірністю розподілу прав і привілей, відповідальності і обов’язків, наявністю певних соціальних 
цінностей, влади та можливостями впливу на виробничий процес. Розглядаючи  працівників під кутом 
зору мотивації за потребами, на нашу думку, їх необхідно диференціювати за такими групами: 

–  підприємці, власники та володарі контрольним пакетом акцій компаній, що здійснюють нагляд, 
організацію та контроль за діяльністю підприємства; 

–  службовці вищої категорії – директори, адміністратори, менеджери, головні інженери, 
інженери-консультанти тощо, які не є власниками але відіграють важливу роль в організації діяльності 
підприємства; 

–  кваліфіковані наймані працівники (фармацевти, лікарі, архітектори, бухгалтера, економісти, 
учителі, прораби тощо ); 

–  напівкваліфіковані наймані працівники (водії, будівельники широкого профілю, муляри, 
каменярі тощо): 

–  некваліфіковані наймані працівники (різноробочі, ремонтники, прості сільські працівники тощо). 
Приналежність працівника до певної групи відображає величину плати за свою працю, і, водночас, 

характеризує зміст мотивації діяльності за потребами. Диференціація працівників за можливостями впливу 
на ефективність виробничого процесу є постійною характеристикою  організації виробництва. Вона 
існувала на всіх підприємствах та існує всюди, де є організована діяльність групи працівників.  

Заслуговують на увагу теорії мотивацій X, Y і Z, розроблені Д. Мак-Грегором [9, 303-323]. Теорії 
X і Y ґрунтуються на крайності: портрету середньої людини X (теорія X), якій властива вроджена огида 
до праці і намагання її уникнення. В процесі праці за такою людиною необхідний контроль і 
спрямовування її праці та змушення здійснювати внесок у досягнення цілей підприємства під загрозою 
покарання. Портрет людини Y (теорія Y) не викликає почуття відрази до праці. Праця для такої 
людини є джерелом задоволення і, якщо ця людина поділяє цілі організації, то за нею не потрібен 
контроль. У такої людини розвивається самоконтроль і власна ініціатива. 

Найбільш поширеним запереченням проти теорії X і Y є те, що вони взаємо виключні і 
протилежні. У відповідь на таке заперечення Д. Мак-Грегор розробив, а У.Оучі розвинув теорію Z, за 
якої синтезуються категоричні вимоги організації і особистості. 

Аналіз наведених теорій мотивацій дає можливість визначити основні складові формування 
системи мотивацій на підприємстві.  

За теоріями X і Y Д. Мак-Грегора система мотивацій за потребами охоплює не усіх працівників 
підприємства, а лише тих, що піддаються мотиваціям. За іншими працівниками потрібно здійснювати 
контроль і спрямування їх діяльності під загрозою покарань. При цьому мотивації мають 
диференційований характер і не можуть застосовуватися однаково до усіх працівників, а за 
можливості і персоніфіковано, залежно від можливостей впливу на ефективність виробничого 
процесу. Подальше формування системи мотивацій доцільно здійснювати з урахуванням пропозицій 
за теоріями А. Маслоу і Ф. Герцберга  

Основою мотивів в управлінні діяльністю усіх учасників суспільного виробництва є їхні інтереси. 
Вони проявляються як засоби безпосереднього спонукання до певних дій усіх учасників виробничого 
процесу. Мотивації виступають як прагнення і як внутрішній механізм працівника до задоволення 
певною конкретною потребою. Ефективна економічна діяльність підприємств потребує належної 
мотиваційної системи, яка відображає залежність між задоволенням потреб працівника та його 
успіхами у суспільно корисній праці. Тому на сучасному етапі розвитку ринкових відносин важливим є 
визначення  залежності співвідношення форм і засобів, що визначають мотиваційну поведінку 
працівника, з одного боку, та рівень задоволення його потреб – з іншого. 

Сьогодні, за умов ринкових відносин в Україні, мотиви діяльності людини мають переважно 
матеріально-грошову форму вираження і виступають як стимули. Тому мотиви відображають 
внутрішню складову поведінки людини, а зовнішніми чинниками, що їх формують є стимули. Мотиви і 
стимули мають переважно вартісну основу і походять від потреб.  

Управління як доцільно спрямований вплив на діяльність підприємства для досягнення 
визначеної мети та сфера діяльності людини, що виникла в результаті розподілу праці потребує 
належної мотивації процесу праці. Теорія і практика мотивацій за потребами як важлива рушійна сила 
підвищення ефективності суспільного виробництва, раціонального використання ресурсів і 
дбайливого ставлення до природи потребує постійного удосконалення, що зумовлює необхідність 
безперервного  дослідження у відповідності з розвитком суспільного виробництва. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами викладеного випливають окремі 
висновки та пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення. 

1. Для українських підприємств актуальним є питанням формування механізму управління, який 
посилюється мотиваційною системою. Активізація мотиваційної системи за потребами та її вплив  на 
поведінку працівників і управлінського персоналу досягається за узгодженням прийнятих 
підприємством цілей та інтересів учасників виробничого процесу.   

2. Система мотивацій виробничого процесу формується у складі трьох взаємодіючих і 
взаємодоповнюючих комплексів: мотивація працівників, мотивація процесу праці і мотивація 
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організації праці в діяльності  підприємств з досягнення визначених цілей. Сукупна взаємодія 
складових системи мотивацій за потребами та їх взаємовплив створюють синергетичний ефект, 
спрямований на підвищення ефективності суспільного виробництва. 

3. Найважливішою характеристикою механізму управління фінансово-господарською діяльністю 
є здатність до формування мотивів розвитку через  наявність у складі управління системи мотивації за 
потребами, що підсилює процеси самоорганізації в діяльності працівників підприємства. 

4. Підвищення ефективності мотиваційної системи за потребами потребує поєднання 
класифікації за ієрархією потреб у відповідності з диференціацією за працівниками залежно від 
здатності їхнього впливу на ефективність виробничого процесу. 

5. Функціонування системи мотивацій за потребами на підприємствах повинна відображати такі 
основні аспекти: по-перше, виявлення здатності до мотивації працівників і напрями персоніфікованої 
мотивації (моральні, матеріальні, професійні, приватно - власницькі) та нездатних до мотивації, за 
якими потрібен контроль і спрямування діяльності за пропозицією Д.Мак-Грегора, по друге, 
проведення диференціації працівників залежно від можливостей впливу на виробничий процес, і, по-
третє, застосування заходів мотивації за ієрархією потреб відповідно до пропозицій А.Маслоу і Ф. 
Герцберга.  
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Анотація 

У статі досліджено питання мотивації за потребами, вплив мотивацій на ефективність 
управлінської діяльності та види мотивів розвитку. Проведено аналіз провідних теорій мотивацій 
за потребами, обґрунтовується необхідність доповнення системи мотивацій за потребами 
диференціацією працівників залежно від можливостей їхнього впливу на ефективність виробничого 
процесу, показуються етапи формування системи мотивацій підприємства за потребами. 

Ключові слова: ієрархія потреб, мотивації, ефективність, управління, виробничий процес, 
підприємство, диференціація працівників. 

Аннотация 
В статье исследованы вопросы мотивации по потребностям, влияние мотиваций на 

эффективность управленческой деятельности и виды мотивов развития. Проведен анализ 
ведущих теорий мотиваций по потребностям, обосновывается необходимость дополнения 
системы мотиваций по потребностям дифференциацией работников в зависимости от 
возможностей их влияния на эффективность производственного процесса, показываются этапы 
формирования системы мотиваций предприятия по потребностям. 

Ключевые слова: иерархия потребностей, мотивации, эффективность, управление, 
производственный процесс, предприятие, дифференциация работников. 

 
Annotation 

The article investigates the question of motivation for the needs, motivations influence the 
effectiveness of management and types of motives. The analysis of the leading theories of motivation 
according to needs, the necessity of supplementing the needs of motivations suggested differentiation 
workers depending on the capabilities of their impact on the efficiency of the production process, showing 
the steps of a system of motivations enterprise needs. 

Key words:  hierarchy of needs, motivation, efficiency, management, manufacturing process, 
company differentiation workers. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Успішний розвиток суб’єкта господарювання будь-якої організаційно-

правової форми в умовах ринкової економіки багато в чому залежить від наявності у нього 
інвестиційних ресурсів та ефективності їх використання. Прагнення суб’єкта господарювання не 
просто вижити, але й отримувати дохід, достатній для оновлення і приросту економічного потенціалу, 
змушує його шукати напрямки високоефективного вкладення власних коштів і залучати інвесторів для 
фінансування різних інвестиційних проектів з метою створення та зміцнення індивідуальних переваг 
перед іншими конкурентами в конкретних економічних умовах. Це змушує його прагнути до 
підвищення своєї інвестиційної привабливості. З іншого боку, потенційний інвестор повинен бути 
впевнений у тому, що він має справу з надійним діловим партнером, вкладення інвестиційних ресурсів 
в бізнес-проекти якого принесе йому відповідний прибуток. Таким чином, можна стверджувати, що 
інвестиційна привабливість підприємства потребує відповідної оцінки, оскільки саме вона лежить в 
основі будь-якого інвестиційного рішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий інтерес до проблеми оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства змушує звернутися до аналізу накопиченого теоретичного матеріалу. 
Питання, пов’язані з оцінкою інвестиційної привабливості висвітлено в наукових працях вітчизняних і 
зарубіжних вчених: І. Бланка, В. Бочарова, Ю. Брігхема, А. Гайдуцького, Л. Гапенскі, А. Єпіфанова, 
В. Ковальова, Д. Коупленда, Г. Марковиця, І.В. Нападовської, І.В. Сокольникової, Ф.Дж. Фабоцци, 
У. Шарпа, В. Шеремета та ін. Не применшуючи ролі здійснених ними досліджень слід відзначити, що у їх 
роботах відсутня єдина методика оцінки інвестиційної привабливості, особливо що стосується врахування 
галузі господарювання, зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають умови діяльності.  

Аналіз профільної літератури виявив зростаючий інтерес до проблем привабливості 
підприємств, але переважно з точки зору оцінки фінансового стану, вартості підприємства та 
визначення інтегральних показників оцінки інвестиційної привабливості, агрегованих на основі безлічі 
показників діяльності підприємства. Недостатньо приділено уваги дослідженню інвестиційної 
привабливості з урахуванням впливу на неї сукупності зовнішніх і внутрішніх складових (факторів), їх 
класифікації, методології і методики аналізу стосовно всіх сфер діяльності, а не тільки в контексті 
окремих галузей господарювання. 

Наявність повноцінних і коректних методик дозволило б підприємствам самостійно регулярно 
проводити оцінку своєї інвестиційної привабливості та звертати увагу на проблемні ділянки з метою 
коригування своєї діяльності в даних напрямках. Очевидно, що інвесторові необхідна вичерпна інформація 
про сильні і слабкі сторони підприємства, тому одним з головних завдань, що стоять перед інвестором, є 
вибір в якості об’єктів інвестування таких підприємств і фінансових інструментів, які мають найкращі 
перспективи розвитку і можуть забезпечити найбільш високу ефективність інвестицій. На основі аналізу 
існуючих методів оцінки інвестиційної привабливості ми прийшли до висновку, що в даний час дуже слабо 
розвинена методологічна база оцінки інвестиційної привабливості, що враховує особливості діяльності 
українських підприємств. Існуючі підходи копіюють досвід зарубіжних країн, деякі з них адаптовані до 
сучасних умов, але вони дуже слабко працюють в сучасній практиці. Оскільки, як правило, такі методики 
застосовні в стабільних умовах ефективного ринку: за умови інформаційної прозорості, універсальності 
статистичної та бухгалтерської звітності і, що важливо, її коректності. Іншою проблемою, з якою стикається 
дослідник (інвестор), є відсутність повної та достовірної інформації про об’єкт оцінки та методик, які б 
відображали специфічні особливості різних галузей господарювання. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття методичних основ оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства в сучасних економічних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою виявлення перспектив доступності 
фінансових ресурсів для досягнення інвестиційних цілей визначається інвестиційна привабливість 
окремого напряму чи сфери діяльності, що враховує комплекс чинників, які формують зовнішні умови 
для реалізації інвестиційного проекту [3, c. 141]. 

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність його кількісних і якісних характеристик, 
які є підставою для ухвалення рішення про доцільність здійснення або залучення інвестицій, їх обсяг, 
джерела, структуру, термін інвестування [5, с. 49]. 
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В умовах фінансово-економічної кризи визначення інвестиційної привабливості підприємств є 
досить не простим завданням, оскільки на даний процес впливають як зовнішні фактори впливу, 
нестабільність економіки, так і високий ступінь ризикованості та непередбачуваності подій. 

Інвестиційна привабливість підприємства – це інтегральна характеристика підприємства як 
об’єкта майбутнього інвестування з урахуванням сукупності факторів зовнішнього та внутрішнього 
впливу, перспективності, вигідності, ефективності й прийнятного рівня ризику вкладення інвестицій у 
його розвиток за рахунок власних коштів та коштів інших інвесторів. 

Під інвестиційною привабливістю підприємства слід розуміти систему показників, які комплексно 
характеризують потенційну можливість здійснення інвестицій на основі стратегічних завдань інвестора 
та обліку базової прибутковості, майбутніх грошових потоків і рівня ризику. З даного визначення, а 
також аналізу й узагальнення результатів досліджень в даній галузі економічної науки випливає ряд 
важливих методичних положень, які необхідно враховувати при проведенні оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства. 

По-перше, якщо інвестиційна привабливість підприємства як економічна категорія має об’єктивний 
характер, то її оцінка потенційним інвестором завжди суб’єктивна і визначається його сприйняттям з точки 
зору можливості досягнення своїх стратегічних цілей, в число яких можуть входити: 

– оволодіння деяким обмеженим ресурсом (сировинні ресурси, ринки збуту, територія, енергія, 
споживачі та ін.); 

– висування і формування власних стандартів на продукцію або послуги; 
– досягнення монопольного становища в галузі; 
– ослаблення (ліквідація) конкурентів, в т.ч. і потенційних; 
– захист вкладеного капіталу; 
– оволодіння інтелектуальною власністю; 
– залучення і збереження висококваліфікованих кадрів; 
– залучення союзників, створення розгалуженої мережі філій та ін. [7, с. 91]. 
Тому, оскільки цілі інвестора в кожному конкретному випадку є унікальними, оцінка інвестиційної 

привабливості підприємства завжди буде мати суб’єктивний і унікальний характер. 
По-друге, оцінка інвестиційної привабливості в обов’язковому порядку передбачає поряд з 

індивідуальним сприйняттям інвестора оцінку базової прибутковості, майбутніх грошових потоків і 
рівня ризику. Як справедливо зауважує Асват Дамодаран, особисте сприйняття і справді багато 
значить, коли мова йде про оцінку картини або скульптури, але в більшості випадків інвестори купують 
активи, керуючись зовсім не естетичними або емоційними мотивами, а в очікуванні грошових потоків 
(cash flows). Отже, сприйняття цінності повинно ґрунтуватися на реальному стані справ, а це 
припускає, що ціна, яка сплачується за будь-який актив, повинна відображати майбутні грошові 
потоки, які він може принести [2]. Таким чином, оцінка інвестиційної привабливості підприємства 
об’єктивно передбачає, з одного боку, оцінку реального стану справ, тобто діяльності підприємства-
об’єкта інвестування в період, що передує оцінці, а з іншого боку, прогнозну оцінку майбутніх доходів. 

По-третє, наведене вище визначення передбачає обов’язкову наявність потенційної можливості 
здійснення інвестицій. Якщо така можливість відсутня, то проведення оцінки втрачає сенс. 

По-четверте, стосовно до підприємства з боку зовнішнього інвестора інвестиційна діяльність 
може здійснюватися в таких формах: 

1) купівля підприємства як єдиного майнового комплексу (злиття, поглинання); 
2) спільна з підприємством-емітентом реалізація інвестиційного проекту (у більшості випадків це 

реальні інвестиції в цілях розвитку виробництва). У цьому випадку, як правило, мова йде про надання 
кредиту; 

3) придбання цінних паперів підприємства. У цьому випадку суб’єкт інвестування може бути як 
стратегічним, так і портфельним. Стратегічний інвестор характеризується як суб’єкт інвестиційної 
діяльності, що має на меті придбання контрольного пакета акцій (переважної частки статутного 
капіталу) для здійснення реального управління підприємством у відповідність до власної концепції 
його стратегічного розвитку. Портфельний інвестор може бути охарактеризований як суб’єкт 
інвестиційної діяльності, що вкладає свій капітал у різноманітні об’єкти (інструменти) інвестування 
винятково з метою отримання інвестиційного прибутку, а не отримання реального управління 
підприємством-емітетом. 

По-п’яте, окремо слід зупинитися на методичному забезпеченні оцінки інвестиційної 
привабливості. Як показує аналіз, в даний час методів оцінки інвестиційної привабливості суб’єкта 
господарювання приділяється досить велика увага. При цьому в нормативних документах і значної 
частини наукових робіт в якості найбільш вагомого способу оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства визначений аналіз його фінансового стану. Деякі фахівці вважають достатнім проводити 
оцінку на базі фінансових показників, інші пропонують оцінювати інвестиційну привабливість 
підприємства за допомогою показників, що відображають інвестиційні якості цінних паперів. Для 
традиційних методів оцінки фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємств, 
рекомендованих затвердженими відповідними органами державної влади та управління методичними 
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вказівками, фундаментом служить досить велика кількість однотипних показників, розрахованих за 
даними бухгалтерської звітності, та їх зіставлення з нормативними значеннями або зміна в динаміці. 

Однак висока динаміка змін ринкового конкурентного середовища пред’являє більш високі 
вимоги до оцінки інвестиційної привабливості. Крім того, орієнтація на один показник, навіть дуже 
привабливий з позицій теорії, на практиці не завжди виправдана. Тому аудиторські фірми і 
спеціалізовані консалтингові компанії, що здійснюють підготовку аналітичних оглядів та прогнозів, а 
також надання консалтингових послуг, фінансові аналітики на фондовому ринку використовують для 
аналітичних оцінок системи показників. Природно, прийняти рішення в умовах багатокритеріальної 
задачі набагато складніше, ніж у тому випадку, якщо вирішується однотипне завдання. При цьому слід 
мати на увазі, що, виходячи із суб’єктивного характеру оцінки в загальному випадку будь-яке 
прогнозне рішення, незалежно від числа критеріїв, також є суб’єктивним, а розраховані значення 
показників є інформацією, що надається керівництву для прийняття інвестиційного рішення. 

Практика показує, що достовірно оцінити фінансовий стан та інвестиційну привабливість 
підприємства можна тільки за допомогою системи показників, розрахованих на основі повного комплекту 
фінансової звітності, з урахуванням знання всіх особливостей формування економічних показників і їх 
правильного застосування, а також із застосуванням іншої поточної інформації про підприємство. При 
оцінці інвестиційної привабливості підприємства слід брати до уваги специфіку сфери його діяльності, 
місце розташування, систему управління, виробничий потенціал, інвестиційну програму, показники 
соціально-економічного розвитку, ефективності управління та оцінки ринкової стійкості. 

На нашу думку, комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємства повинна 
здійснюватися на основі системного використання кількісних і якісних показників та характеристик. 
При цьому кількісні показники, які застосовуються для оцінки діяльності підприємства-об’єкта 
інвестування в період, що передує оцінці, являють собою об’єктивні вимірники, що дозволяють 
оцінити внутрішні фактори розвитку суб’єкта господарювання. Вони, в основному, визначені в 
існуючих підходах фінансового менеджменту і активно використовуються на практиці. Однак кількісні 
показники та характеристики без врахування впливу зовнішнього середовища не описують повну 
картину розвитку підприємства та того сегмента ринку, на якому воно функціонує. Тому з метою 
отримання оперативної інформації про зміну впливу зовнішніх факторів на інвестиційну привабливість 
підприємства до складу системи показників необхідно включати якісні показники. 

Таким чином, виходячи із сутності інвестиційної привабливості підприємства, а також 
викладених вище методичних основ її оцінки загальну методику оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства можна представити у вигляді ряду етапів. 

Ми виходили з того, що інвестиційна привабливість підприємства формується під впливом 
ендогенних і екзогенних факторів. При цьому необхідно брати до уваги мінливість параметрів і 
специфіку впливу на підприємство з урахуванням його галузевої належності, територіального 
розташування, економічної ситуації і т.д. Дослідження стаціонарне, тобто певного кола параметрів 
оцінки інвестиційної привабливості, не дозволяє адекватно відображати ситуацію в той чи інший 
момент часу, оскільки фактори досить мінливі. Для того, щоб врахувати особливості суб’єктів 
господарювання на певний період і в найближчій перспективі, необхідно проводити відбір змінних, 
характерних для конкретного об’єкта дослідження. 

На першому етапі ми пропонуємо обмежити коло факторів впливу за допомогою методу Делфі 
[6]. Це необхідний захід, оскільки дослідження всієї їх сукупності є досить складним. В результаті 
роботи експертної групи у декілька етапів відбираються фактори, що визначають інвестиційну 
привабливість на різних рівнях, та показники їх оцінки. 

На другому етапі слід переходити до використання багатофакторної регресійної моделі, яка 
оцінює вплив на результативний показник, в даному випадку це рентабельність продукції за ряд років, 
зовнішніх і внутрішніх чинників, під впливом яких формується інвестиційна привабливість 
підприємства. Автором узятий в якості основи саме цей показник, оскільки в основі інвестиційної 
діяльності лежить отримання доходу на вкладений капітал, рентабельність буде індикатором, що 
відображає ефективність і прибутковість роботи підприємства. А інвестор на основі цього, 
розглянувши вплив різних факторів на інвестиційну привабливість, може приймати рішення про 
можливість вкладення коштів з метою отримання доходу і зниження ризику втрати цих коштів. 
Прогнозування ситуації буде переконливим аргументом вкладення коштів, що дозволяє побачити 
тенденцію зміни показника, який є важливим для інвестора, охочого отримати дохід від вкладених 
коштів у довгостроковій перспективі. Крім того, за допомогою моделі можна проводити експрес-аналіз 
привабливості підприємств, характеризуючи ситуацію в загальному [8, с. 119]. 

На третьому етапі проводиться аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників інвестиційної привабливості. 
Сукупність зовнішніх факторів визначається на основі анкетування, тому вона буде різна в залежності від 
об’єкта дослідження. Аналіз внутрішніх факторів обмежується дослідженням негативних складових 
інвестиційної привабливості, виявлених емпіричним шляхом на основі опитування репрезентативної 
вибірки, яка складається з фахівців і управлінських працівників підприємств досліджуваної галузі. В якості 
основних факторів інвестиційної привабливості нами були виявлені наступні. 
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Фінансовий стан включає в себе кілька стадій: 
1) на першій стадії здійснюється аналіз структури вартості майна і коштів, вкладених у нього. 

Одночасно з цим дається оцінка ролі власного капіталу у формуванні майна підприємства; 
2) на другій стадії аналізується майно з позиції його ліквідності. Одночасно оцінюється вплив 

структури капіталу у взаємозв’язку зі структурою майна на платоспроможність підприємства; 
3) на третій стадії визначається ступінь фінансової стійкості підприємства за такими критеріями, 

як забезпеченість власними оборотними коштами, фінансова незалежність, раціональність 
використання чистого прибутку; 

4) четвертим етапом оцінки фінансового стану є аналіз показників ефективності діяльності 
підприємства та оборотності активів. 

Аналіз фінансового стану дає можливість скласти загальне уявлення про господарську 
діяльність підприємства, джерела її фінансування, виявити форми і масштаби інвестиційної діяльності 
підприємства та дати попередню оцінку підприємства як об’єкта для вкладення інвестицій. 

Привабливість продукції – потенційний інвестор виявляє інтерес до того, який з видів виробленої 
продукції користується найбільшим попитом на конкретному ринку, яка рентабельність виробів, їх 
конкурентоспроможність, частка інноваційної продукції та експорту в загальному обсязі відвантаженої 
продукції та інші показники. Докладний аналіз цих змінних дозволить зробити висновок про ефективність 
роботи підприємства і, можливо, визначитися з напрямком вкладення коштів. Вибір залежить ще й від 
виду вкладених інвестицій (реальні, портфельні тощо) і суб’єктивних переваг інвестора. 

Стан основних засобів підприємства – цей фактор суттєво впливає на результативність діяльності 
підприємства, якість продукції, що випускається, ефективність виробництва, раціональність використання 
ресурсів підприємства, в кінцевому підсумку – прибутковість діяльності підприємства і його привабливість. 
Основними етапами аналізу в цьому випадку є вивчення структури та динаміки основних засобів 
підприємства, а також показників ефективності їх використання. Таке дослідження має важливе значення, 
особливо в разі вкладення реальних інвестицій та виробництва інноваційної продукції. 

Якість персоналу – фактор, який впливає на результативність діяльності персоналу та якість 
виконуваної ним роботи, а значить, і на інвестиційну привабливість підприємства. Залежно від складу, 
результатів діяльності та потенційних можливостей персоналу формується кадрова привабливість, 
яку можна охарактеризувати трьома основними складовими, що визначають якість персоналу: 

1) ділові якості керівника, його команди; 
2) оцінка рівня конкурентоспроможності персоналу; 
3) якість оновлення персоналу в цілому. 
Інвестиційний потенціал підприємства – характеризує можливості підприємства та рівень 

інвестування інновацій з власних джерел [8, с. 120]. 
На четвертому етапі запропонованого методичного підходу здійснюється розробка 

рекомендацій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства. На основі 
отриманих даних приймаються рішення щодо усунення негативного впливу і посилення позитивного 
впливу факторів на інвестиційну привабливість. 

Оскільки завдання інвестора полягає у виборі найбільш привабливого об’єкта інвестування, то 
для наочності результати оцінки інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств ранжуються 
шляхом порівняння показників за кожним фактором між собою і присвоєння місця у відповідності із 
значенням показника. Але при оцінці фінансового стану підприємства підхід інший, він ґрунтується на 
визначенні сумарних коефіцієнтів відхилень значень кожного порівнюваного показника від еталонної 
величини, в якості якої беруться або кращі показники, або їх нормативні значення. В основу 
розрахунків покладено методику, яка спирається на стандартні статистичні операції, що дозволяють 
уніфікувати етапи роботи. З метою ліквідації впливу розмірності всі показники трансформуються в 
єдиний масштаб шляхом ділення кожного із значень на максимальну (оптимальну) величину. 
Розрахунок сумарного коефіцієнта (Aj) по j-му підприємству здійснюється за формулою: 

2
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, 
де aij – значення i-того показника j-го підприємства; 
max ai – еталонне (максимальне) з порівнюваних значень i-го показника. 
Найвищий рейтинг у цьому випадку буде в підприємства з мінімальним значенням коефіцієнта. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, практична значимість і новизна 

запропонованої методики полягає в тому, що вона може бути використана як підприємствами для 
оцінки свого становища на певний період часу, так й інвестором для вибору об’єкта інвестування. 
Методика також враховує мінливість факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, може бути 
застосовна для підприємств різної галузевої приналежності. Представляючи собою алгоритм 
дослідження і оцінки привабливості об’єктів майбутнього інвестування, вона досить проста в 
застосуванні, збір даних для аналізу не вимагає значних затрат часу і цілком доступний. Регресійна 
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модель дозволяє скласти прогноз зміни окремих чинників та інвестиційної привабливості підприємства 
на найближчу перспективу. Цей процес на підприємстві може бути автоматизований, оскільки модель 
представлена у вигляді програми. Проведений аналіз може служити індикатором для коректування дій 
підприємства щодо формування позитивної інвестиційної привабливості. 

Дана методика, на нашу думку, є адекватною умовам динамічно мінливого зовнішнього 
середовища і дозволяє ефективно здійснювати оцінку інвестиційної привабливості підприємства в 
сучасних умовах. Оскільки лише глибоке та всебічне вивчення різних проявів господарської діяльності 
підприємства дасть змогу оцінити рівень його інвестиційної привабливості та встановити стратегічні 
напрямки подальшого розвитку. Окрім того оцінка інвестиційної привабливості підприємства відкриває 
для вітчизняних та іноземних інвесторів нові можливості диверсифікації, підвищує гарантію вкладення 
коштів в інвестиційні проекти. 
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Анотація 

Розглянуто сутність оцінки інвестиційної привабливості підприємства та методичні основи 
її проведення. Узагальнено існуючі підходи до визначення інвестиційної привабливості підприємства 
та методик її оцінювання. Обґрунтована загальна методика оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства, адекватна умовам динамічно мінливого зовнішнього середовища. 

Ключові слова: підприємство, інвестиції, інвестиційна привабливість, оцінка, методика. 
 

Аннотация 
Рассмотрено сущность оценки инвестиционной привлекательности предприятия и 

методические основы ее проведения. Обобщены существующие подходы к определению 
инвестиционной привлекательности предприятия и методик ее оценки Обоснована общая 
методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия, адекватная условиям 
динамично меняющейся внешней среды. 

Ключевые слова: предприятие, инвестиции, инвестиционная привлекательность, оценка, 
методика. 

Annotation 
The article considers the essence of enterprise investment attractiveness estimation and the 

methodical basis for its implementation. The existing approach to determining investment attractiveness of 
enterprises and its evaluation methods. Common methodology for enterprise investment attractiveness that 
is adequate to the dynamically changing conditions of the environment is being substantiated. 

Key words:  enterprise, investments, investment attractiveness, estimation, methodology 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
РИБНОЇ ГАЛУЗІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ РИБНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Зміна сучасних умов розвитку економіки держави в цілому вимагає 

розробки нових методів і прийомів управління підприємствами. Незважаючи на те, що рибне 
господарство завжди відігравало значну роль в забезпеченні України продовольством, за роки 
незалежності в даному сегменті відбулися глибока структурна деформація і значне відставання від 
розвинених країн, як у виробництві, так і в споживанні риби та морепродуктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку рибного господарства приділяли 
увагу відомі фахівці в галузі економіки рибного господарства. Так, Н. П. Сисоєв розглядав питання 
пов'язані з використанням рибних ресурсів в процесі виробництва та ефективність їх використання [7]. 
Є. О. Романова вивчала вдосконалення суспільних форм організації виробництва в галузі, 
Г. І. Чернявський приділяв особливу увагу управлінню основними виробничими фондами в рибодобувної 
галузі, Г. К. Войтоловський вивчав питання пов'язані з економічними показниками виробництва і реалізації 
продукції підприємствами рибної галузі [3]. Сукупність проблем управління фінансово-господарською 
діяльністю підприємств рибного господарства потребує глибшого дослідження з урахуванням 
особливостей рибної галузі на сучасному етапі з метою розробки дієвих механізмів її регулювання. 

Постановка завдання. Метою даної статті виступає оцінка сучасних методів і прийомів 
управління підприємствами рибної галузі України, характеристика ринку рибної продукції на сучасному 
етапі розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Національна економіка будь-якої держави 
представляє собою сукупність галузей, комплексів і господарств, взаємопов'язаних між собою в певній 
послідовності і в чітко встановлених пропорціях. Саме ці пропорції і характеризують відмінні риси 
національної економіки тієї чи іншої держави. На формування цих особливостей надає величезну 
кількість чинників. Основними з яких можна назвати: географічне положення держави, природно-
кліматичні умови, історичні, соціокультурні та національні [2]. Причому, всі чинники можуть бути також 
структуровані за тими чи іншими критеріями. 

В залежності від домінування того іншого фактора в економіці держави відбувається визначення 
пріоритетних галузей і напрямків розвитку окремо взятого національного господарства. Так, наприклад, 
можна виділити держави, для яких визначальним напрямом стратегічного розвитку є сільське 
господарство (Бразилія, Аргентина, Греція). Ці держави з їх економікою надають домінуючий вплив на 
формування пропозиції сільськогосподарської продукції на світовому ринку, встановлюючи не тільки 
правила, а й цінову політику на даному сегменті світового ринку. Японія, Німеччина, Італія, Франція є 
яскравими представниками світового ринку промислової продукції та високотехнологічних товарів. 
Лідерство цих держав об'єктивно зумовлено рівнем розвитку науки і техніки в цих державах, а також 
грамотним стратегічним плануванням економічних процесів і передбаченням змін кон'юнктури товарного 
ринку в найближчій перспективі. Такі держави, як США і Китай є унікальними у своєму роді, оскільки їм 
вдається утримувати лідируючі позиції в багатьох секторах світового ринку, що свідчить про високий 
економічний потенціал цих держав і грамотну економічну політику, що дозволяє так перерозподіляти 
обмежені ресурси між галузями, щоб забезпечити найкращу ефективність їх використання. 

Відсутність в національній економіці тієї чи іншої держави окремих галузей об'єктивно зумовлює 
ситуацію, при якій економіка даної держави стає імпортозалежною. Залежність економіки держави від 
світового ринку вносить високий ступінь невизначеності в галузі, які безпосередньо залежать від 
кон'юнктури світового ринку. У даних умови дуже складно розробити економічно ефективну стратегію 
розвитку держави в цілому та окремих галузей зокрема навіть на найближче майбутнє. Відсутність 
стратегії розвитку держави навіть на найближче майбутнє зводити роль і значення державного 
регулювання і підтримки економічного розвитку до мінімуму. Тому для будь-якої держави дуже 
важливим є питання зниження залежності національної економіки від світового ринку і імпорту, і 
орієнтація вітчизняної економіки на виробництво товарів усередині країни [8]. 

Національна економіка України, на жаль, з моменту її появи на початку 90-х і до сьогоднішнього 
дня, не змогла повністю адаптуватися до змінених умов господарювання, викликаним переходом від 
адміністративно-командної до ринкового методу ведення господарювання. Затяжна криза, що охопила 
економіку України в 1992-1996 рр. призвела до руйнування багатьох галузей національної економіки і 
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дуже різкого спаду товарного виробництва. Деякі з галузей були практично зруйновані (текстильна та 
легка промисловість, автомобілебудування). У число галузей, на яких руйнівно вплинув перехід до 
ринкової економіки України можна сміливо віднести рибну галузь [7]. 

На початку 90-х років у загальному обсязі всіх галузей промисловості, переробної 
сільськогосподарську сировину, рибна промисловість становила 3,4% за обсягом виробництва і 12,8 
% по вартості виробничих фондів. На сьогоднішній день рибна галузь не перевищує 2 % за об'ємом 
виробництва та 5,5 % по вартості основного капіталу [3]. 

На початок 1992 року на балансі організацій, що входять до складу рибної галузі України, входило 
2409 одиниць плавзасобів, з яких 1074 одиниці були самохідними, а 1335 одиниць - несамохідними. Рибній 
галузі належало 114 суден океанічного плавання і 25 одиниць транспортних рефрижераторів. Вилов риби 
в океані здійснювався судами риболовецьких організацій: ВО «Керчрибпром», СДП «Атлантика» 
(Севастополь), АП «Антарктика» (Одеса), ВПО «Югрибпоіск» (Керч). Вилов риби в Азово-Чорноморському 
та Дніпровсько-Дунайському басейнах і у внутрішніх водоймах здійснювали судна підприємств: 
Укррибколгоспоб'єднання, Кримська рибакколгоспспілка, Укррибгосп, Укрибпромзбут. 

В даний час стан рибної галузі в Україні досяг критичної точки. У 2010 році обсяг вилову риби 
був зафіксований у розмірі 134,579 тис. т., що склало близько 1% сукупного вилову країн СНД [7]. 

На 01.01.2010 р. такі підприємства океанічного лову, що дісталися Україні після розпаду СРСР, 
як ВО «Керчрибпром», АП «Антарктика», ППО «Південьрибпошук» перестали існувати через їх 
повного банкрутства. Океанічний флот України практично відсутня. Видобуток риби і морепродуктів у 
відкритому океані на сьогоднішній ведеться тільки ТОВ «Інрибфлот – Продукт», яке є наступником 
СДП «Атлантика» (Севастополь). Не краще йдуть справи і підприємств, що здійснюють промисел у 
внутрішніх водоймах. Більша половина підприємств знаходиться на стадії банкрутства і ліквідації, що 
залишилися підприємства здійснюють свою діяльність, але ефективність її прагнути до нуля [5]. 

Риба і морепродукти входять в раціон харчування практично у всіх країнах світу. За деякими 
органолептичними властивостями риба і морепродукти виступає більш корисними для людини, ніж 
м'ясо або продукти рослинного походження. У зв'язку з цим повністю виключити море- і рибопродукти 
з раціону харчування людини неможливо. 

Так, наприклад, річне споживання рибної продукції в Ірландії становить 7 кг., Італії - 10,1 кг., 
Канаді - 8 кг., Новій Зеландії - 6 кг., США - 8 кг., Туреччині - 7,9 кг., Австралії - 6,8 кг. на людину [4]. 

Разом з тим існують країни, населення яких у значній кількості вживає в їжу рибну продукцію. 
Наприклад, річне душове споживання рибної продукції у Великобританії складає 15,5 кг., Нідерландах 
- 16,8 кг., Фінляндії - 19,2 кг., Франції - 17,7 кг. Лідерами у споживанні море- і рибопродуктів можна 
вважати: Данію - 32,6 кг., Іспанію - 31,5 кг., Норвегію - 47,2 кг., Португалію - 37,9 кг., Японію - 35,3 кг [4]. 

В Україні, яка входила до складу СРСР, душове споживання зростало по мірі зростання 
матеріального рівня життя. Річне споживання складало в 1965 р. 12,6 кг., в 1970 р. - 15,4 кг., в 1980 р. - 
17,6 кг., в 1990 р. - 18,5 кг. на одну людину. До кінця 2010 року споживання риби і морепродуктів 
скоротилося в Україні до 12,8 кг. в рік на одну дорослу людину [7]. 

При цьому на українському ринку 75% рибної продукції - імпортна, а всього 25% - вітчизняна. У 
2009 році в Україну завезли 403,738 тис. тонн риби і морепродуктів вартістю $ 471,2 млн. Основними 
постачальниками риби в Україні є: Норвегія, на яку припадає 46% від загального обсягу імпорту, 
В'єтнам (10%) і Ісландія (8%) [1]. 

За прогнозами аналітиків, Україна залишатиметься імпортозалежною країною ще, як мінімум, 
протягом декількох років. У 2010-2012 рр. буде зберігатися тенденція до збільшення імпортних 
поставок російських та білоруських консервів, пресервів з риби та морепродуктів. Активність будуть 
проявляти і виробники рибної консервації в азіатських країнах - Китай, Таїланд, В'єтнам [7]. 

Висновки з проведеного дослідження. Для збереження рибної галузі в Україні та 
забезпечення населення високоякісною продукцією з риби та морепродуктів пропонується 
розподілити всі зусилля держави та суб'єктів господарювання в двох напрямках. 

По-перше, для збереження рибогосподарської діяльності України у виключних (морських) 
економічних зонах іноземних держав та розширення рибальства у відкритих районах Світового океану 
доцільно: 

– забезпечити сприяння доступу вітчизняного рибопромислового флоту до ресурсів вод, багатих 
цінними видами риб, що користуються попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках, у водах 
Північної Атлантики, для покращання асортименту продукції з виловлюваної рибою та інших водних 
живих ресурсів, яка виробляється на суднах у відкритому океані; 

– посилити участь океанічного рибопромислового флоту України в рибогосподарської діяльності 
у водах Світового океану під юрисдикцією інших держав, у тому числі шляхом укладання двосторонніх 
угод про співробітництво; 

– розробити нові методи управління підприємствами рибного господарства, що дозволяють 
підвищити ефективність господарської діяльності на наявній основі; 

– оновити рибопромисловий флот шляхом будівництва на вітчизняних суднобудівних і 
судноремонтних підприємствах великих та середніх океанічних суден, маломірних (до 24 метрів) 
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суден, що передбачається Національною програмою будівництва суден рибопромислового флоту 
України на 2002-2011 рр., затвердженої Законом України від 17 січня 2002 N 2987-III 2987-14); 

– провести технічне переозброєння і модернізацію риболовних суден, що перебувають на 
стоянці і в експлуатації, з метою збільшення потужностей та покращання експлуатаційних показників. 

Ефективність цієї роботи цілком залежатиме від процесу оновлення рибопромислового флоту 
України. 

По-друге, з метою інтенсифікації промислу риби та інших водних живих ресурсів в Азовському і 
Чорному морях та внутрішніх водоймах необхідно передбачити: 

– застосування нових високоефективних знарядь і способів лову риби та інших водних живих 
ресурсів; 

– використання оновленого флоту (малотоннажних промислових ботів і моточовнів) для лову 
риби у водосховищах, озерах, річках та інших внутрішніх водоймах. 

Сировинна база для рибальства у внутрішніх водоймах (водосховищах, озерах, річках, 
технологічних водоймах) за умови їх раціонального зариблення може забезпечити до 50 тис. т 
додаткового можливого вилову за рік [6]. 

Здійснення даних заходів, безумовно, вимагає значних інвестиційних вкладень, яких як 
держава, так і суб'єкти господарювання не мають на сучасному етапі. У зв'язку з цим на рівні держави 
можуть і повинні бути розроблені програми, які б змогли зацікавити іноземних інвесторів. А держава 
отримала б нові робочі місця, оновлений флот і значне зростання надходження коштів до Державного 
бюджету вже в найближчому майбутньому. 
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Анотація 
Вивчено сучасний стан рибного господарства і ринку рибної продукції в Україні. Визначено 

актуальні проблеми управління рибною галуззю і оцінена ситуація на ринку рибної продукції. 
Запропоновано заходи та напрямки щодо вдосконалення процесів управління рибною галуззю України. 

Ключові слова: управління, рибне господарство, ринок рибної продукції, флот, економічна 
ефективність, ціна, рентабельність. 

Аннотация 
Изучено современное состояние рыбного хозяйства и рынка рыбной продукции в Украине. 

Определены актуальные проблемы управления рыбной отраслью и оценена ситуация на рынке 
рыбной продукции.  Предложены мероприятия и направления по совершенствованию процессов 
управления рыбной отраслью Украины. 

Ключевые слова: управление, рыбное хозяйство, рынок рыбной продукции, флот, 
экономическая эффективность, цена, рентабельность. 

Annotation 
Current state of fisheries and fish products market in Ukraine is investigated. The urgent problems of 

fisheries sector are identified and the situation on the market of fishery products is assessed. The measures 
and directions of improvement of Ukrainian fish industry management processes are suggested. 

Key words:  management, fisheries, fish products market, fleet, economic efficiency, price, 
profitability. 
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Постановка проблеми. Сучасна практика ведення бізнесу доводить, що економічний розвиток 

господарюючих суб’єктів можливий лише на основі пошуку шляхів пристосування та адаптації до 
зовнішнього середовища, яке якісно та швидко змінюється. Світовий досвід показує, що здатність 
генерувати і впроваджувати стратегічні зміни є найважливішим фактором ефективного функціонування та 
стабільного розвитку підприємств. При цьому будь-які зміни містять у собі протиріччя між прагненням 
підприємства як економічної системи зберегти стабільність, з одного боку, і необхідністю її постійного 
розвитку – з іншого. Дослідження, присвячені управлінню змінами, відображають ці протиріччя. На наш 
погляд, фокус стратегічних змін не обмежується тільки забезпеченням процесів сталого або антикризового 
розвитку підприємств, він є набагато ширшим. Дослідження впливу стратегічних змін на процеси 
функціонування і розвитку підприємств з урахуванням коротко-, середньо- і довгострокових аспектів 
обумовило актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку підприємств досліджуються 
багатьма вітчизняними і зарубіжними ученими. Найбільш вагомий внесок у висвітленні даної 
проблеми зробили такі учені, як: А. І. Кочеткова [1], П. В. Єгоров [2], Л. Д. Гітельман [3], С. Г. Федосін 
[4], Б. А. Райзберг [5], Г. Хаймел [6], О. С. Вищенко [7], В. М. Заболотний [6], Т. Ю. Іванова [9], 
І. М. Дроздов [10], Ю. П. Аніскін [11], В. А. Василенко [12], В. С. Пономаренко [13], М. В. Афанасьєв [14] 
та інші. Дослідження проблематики управління змінами на підприємствах також широко представлені 
у сучасній науковій літературі [1; 6; 9; 11; 15; 16; 17]. У роботах деяких учених ці поняття 
ототожнюються [3; 16]. Велика кількість досліджень зводиться до твердження, що зміни є основою 
розвитку підприємства, але чіткого розмежування між цими поняттями не наводиться [17]. Лише 
невелика кількість учених пропонують авторське обґрунтування взаємозв’язку між термінами 
«розвиток» і «зміни» і визначають особливості управління змінами в залежності від стадії або 
характеру розвитку підприємства. Зокрема, питання, пов’язані з розкриттям сутності змін у 
взаємозв’язку з розвитком підприємств знайшли відображення у роботах І. Адізеса [15], 
Г. В. Широкової [18], Е. Фламгольца [19], Д. К. Воронкова [20]. Слід зазначити, що попри велику 
цінність наукового внеску, зробленого різними ученими, у даний час існує багато проблем 
теоретичного і практичного характеру, пов’язаних як з дослідженням сутності категорій «розвиток 
підприємства» і «стратегічні зміни», так і з визначенням взаємозв’язку між ними. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в уточненні сутності понять «розвиток 
підприємства» і «стратегічні зміни» та дослідження впливу стратегічних змін на розвиток 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-яка соціально-економічна система має дві 
рушійні сили: бажання вижити, зберегти себе, мати певну стабільність та бажання 
самоудосконалюватись та розвиватись [20, с. 16]. Як зазначає, С. Ашмаріна, головною задачею будь-
якої управлінської моделі є створення або адаптація до вітчизняної практики систем управління 
змінами з урахуванням універсальності базових принципів і законів розвитку сучасних організацій [17, 
с. 5]. Слід звернути увагу, що базові принципи розвитку зараз також трансформуються. Напрями цієї 
трансформації  сформульовані у роботі провідних учених, зокрема, Х. Віссема. Він вказує, що на зміну 
старої парадигми «Спочатку збереження, потім – розвиток», прийшла нова парадигма «Збереження 
через розвиток». Отже, якщо постійно займатися самозбереженням, не звертаючи увагу на 
навколишнє середовище і покладатися тільки на власне суб’єктивне сприйняття, може відбутись 
саморуйнування соціально-економічної системи [21, с. 6]. Певні складнощі у формуванні ефективної 
системи управління змінами виникають, на наш погляд, тому, що багато науковців достатньо 
ґрунтовно ототожнюють розвиток зі змінами. Хоча, якщо дослідити загально філософське тлумачення 
понять «розвиток» і «зміни», цілком очевидним стає той факт, що ці поняття не є синонімами і по 
теперішній час залишаються предметом філософського і управлінського дискурсу.  

Поняття «зміна» у загальнофілософському розумінні визначається як перетворення на дещо 
інше. Зміна характеризує стан, який є альтернативою стабільності, і означає перехід від одного стану 
до іншого [22, с. 105]. У відповідності з локалізацією змін у просторі і часі, виділяють зміни у просторі 
(механічний рух) і зміни у часі. Відмінності у трактуванні часу визначають розуміння характеру змін: 
зворотних і незворотних, спрямованих і неспрямованих, спонтанних, таких, що самоорганізуються, й 
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таких, що організуються. Будь-які зміни корелятивно пов’язані з чимось інваріантним, стійким і, 
навпаки, інваріанті структури передбачають варіативне, змінюване.  

У більшості філософських словників розвиток визначається як незворотна, спрямована, 
закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів. Наголошується, що тільки одночасна наявність 
усіх трьох властивостей виокремлює процеси розвитку серед інших змін: зворотність змін 
характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної системи функцій); відсутність 
закономірності притаманна випадковим процесам катастрофічного типу; за відсутності спрямованості 
зміни не можуть накопичуватись, і тому процес позбувається характерної для розвитку єдиної, 
внутрішньо взаємопов’язаної лінії [23, с. 168]. Отже, зміни – це більш широке (порівняно з розвитком) 
поняття; зміни є основою розвитку і ототожнювати розвиток і зміни не є коректним.  

Поняття «розвиток підприємства» у науковому світі приймає декілька різних значень. Аналіз 
трактування поняття розвитку підприємства проводився з позицій врахування різними авторами 
базових характеристик розвитку та ознак результату розвитку для підприємства.  

Переважна більшість авторів основною результуючою рисою розвитку підприємства вважає появу 
нових якісних характеристик його підсистем (декількох або усіх). Також майже 70 % визначень вказують 
таку характерну ознаку розвитку, як підвищення ефективності функціонування, перехід до більш нового та 
прогресивного, отримання більш стійких структурних переваг. Деякі автори зазначають, що кожен новий 
якісний стан системи, який виникає в процесі розвитку, є більш ускладненим, ніж попередній. Також багато 
визначень наголошують на незворотності та закономірності розвитку підприємства, враховуючи у такий 
спосіб базові філософські характеристики розвитку. Отже, узагальнюючи існуючі підходи до тлумачення 
поняття «розвиток підприємства», можна стверджувати, що його основою виступають зміни, і розвиток 
представляє собою тільки позитивні якісні перетворення, результатом яких є те, що підприємство більш 
ефективно реалізує свої функції або отримує нові.  

Тільки невелика кількість учених дотримуються думки, що розвиток підприємств може 
проявлятись у таких якісних змінах, які призводитимуть не тільки до підвищення ефективності, а й до 
зниження ефективності. Так, Федосін А. К. поділяє розвиток на два напрями: зростання – як висхідний 
розвиток та деградацію, як низхідний розвиток [4, с. 55]. 

Зростання, на його думку, є поступальним розвитком, який супроводжується переходом від 
нижчого до вищого, від простого до більш складного. А деградація – це низхідний розвиток, 
розпадання, перехід від більш досконалого до менш досконалого, тобто пониження рівня організації.  

На нашу думку, деградаційні процеси не слід вважати процесами розвитку підприємства. 
Розвиток має місце доти, доки підприємство, досягаючи нових якісних рівнів своє структури, не 
зазнаватиме зниження економічної та (або) соціальної ефективності протягом тривалого часу. 
Аналогічні висновки робить у свої роботі Воронков Д. К., визначаючи, що розвиток підприємства 
завжди супроводжується кількісними та якісними змінами, при цьому не можна виключати виникнення 
тимчасової негативної динаміки кількісних показників діяльності підприємства [20, с. 21]. Цієї ж логіки 
будемо дотримуватись і у подальших дослідженнях. 

Розглядаючи сутність стратегічних зміни, слід звернути увагу на відсутність понятійної чіткості при 
визначенні цієї категорії, попри велику кількість наукових праць. Здебільшого у своїх дослідження учені 
частіше оперують терміном «організаційні зміни», «корпоративні зміни» або «зміни на підприємстві», не 
виділяючи стратегічний рівень змін [9, с. 57; 17, с. 16-21; 11, с. 35-38]. Хоча в теперішній час, коли вузловим 
моментом системи стратегічного управління підприємством стає управління змінами, особливо 
актуальним є обґрунтування фокусу стратегічних змін. Ґрунтовний аналіз понятійно-категорійного апарату 
теорії управління змінами довів складність однозначного трактування стратегічних змін через їх 
багатоаспектність. При цьому усі визначення, які пропонуються авторами, можна поділити на 3 групи: ті, які 
відображають змістовну характеристику змін; ті, які відображають процесну характеристику змін та ті, які 
одночасно враховують і змістовну, і процесну складові перетворень. На основі проведених досліджень 
пропонується авторське формулювання стратегічних змін. Стратегічні зміни – це перетворення у будь-яких 
підсистемах підприємства на рівні функціональної, конкурентної або генеральної стратегій для 
забезпечення його адаптивного функціонування, стійкого розвитку та ефективної трансформації у 
динамічному бізнес-середовищі. Для обґрунтування логічного взаємозв’язку між стратегічними змінами та 
розвитком підприємства сформулюємо вихідні постулати. По-перше, змінюваність зовнішнього 
середовища і її вплив на внутрішнє середовище підприємства викликає необхідність його адаптації, 
розвитку або радикальної трансформації. Оскільки зміни зовнішнього середовища відбуваються постійно, 
їх швидкість і важкопрогнозованість зростають - адаптаційних процесів стає недостатньо для підтримки 
підприємством конкурентоспроможності хоча б у середньостроковій перспективі. Для ефективної взаємодії 
з зовнішнім середовищем підприємству необхідний розвиток, тобто незворотні, позитивні якісні 
перетворення, які забезпечать ефективну реалізацію існуючих бізнес-функцій або отримання нових бізнес-
функцій та структурних співвідношень. На етапі, коли можливості ефективних якісних перетворень функцій 
і структур в межах обраних стратегічних орієнтирів будуть вичерпані, перед підприємством постане 
необхідність радикальної трансформації або принципового оновлення, тобто повної зміни генеральної 
стратегії. По-друге, високодинамічне бізнес-середовище вимагає не тільки постійної адаптації до нових 
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умов функціонування, а й упереджуючої реакції на зміни цих умов. Упереджуюча реакція повинна 
враховувати середньострокові часові горизонти, тобто можливість підтримки існуючих генеральних 
стратегічних орієнтирів, а також заздалегідь обґрунтовувати шляхи можливої радикальної трансформації 
(оновлення) у довгостроковій перспективі. Таким чином, ключовими ознаками стратегічних змін стають їх 
перманентний характер і векторна спрямованість, що проявляється у постійному ініціюванні та 
впровадженні перетворень. По-третє, хоча стратегічні зміни виступають основою не тільки процесів 
розвитку, а й адаптації і радикальної трансформації, домінантним фокусом стратегічних змін слід вважати 
забезпечення стійкого розвитку підприємства. На основі вищевказаного пропонується обґрунтування мети 
(фокусу) стратегічних змін на підприємстві в залежності від часового критерію їх ефективності та рівня 
проактивності і глибини перетворень (рис. 1). 

Слід зазначити, що ідеї диференціації процесів функціонування і розвитку підприємства при 
формування концепції управління змінами вже пропонувались ученими, наприклад, А. Н. Морозовим. 
Він відзначає, що в умовах динамічного зовнішнього середовища організації повинні безперервно 
змінюватись. 

Звідси з’являється необхідність розробки концепції, у якій, по-перше, об’єктом вивчення стає 
господарча система і її середовище як цілісний об’єкт («надсистема»), по-друге, функціонування і 
розвиток розглядаються як взаємодоповнюючі один одного процеси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Рис. 1. Визначення мети стратегічних змін на підприємстві в залежності від часового 
критерію їх ефективності  

Джерело : авторська розробка 
 
Це дозволяє не тільки подолати однобічність підходу до проблем управління як у 

«налаштуванні» процесів функціонування, а й визначити перспективні напрями розробки механізмів 
управління, що забезпечують стійкий узгоджений механізм функціонування і розвитку, режим 
«упереджуючого» управління змінами [24, с. 7]. На наш погляд, процеси функціонування і розвитку 
потребують додаткової структуризації для уточнення можливих областей стратегічних змін (рис. 2). 
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Рис. 2. Визначення напрямів функціонування та розвитку підприємства, забезпечуючою 
основою яких є стратегічні зміни 

Джерело : авторська розробка 
 
Так, до завдань стратегічних змін слід відносити забезпечення тільки адаптивного 

функціонування підприємства та усіх видів розвитку. При цьому процеси функціонування здебільшого 
розглядаються як здійснення стандартних операцій у відносно незмінних умовах і відносяться до 
процесів поточного (оперативного) управління, а тому не включаються до завдань стратегічних змін. 

Отже, стратегічні зміни повинні спрямовуватись і виступати основою усіх можливих напрямів 
розвитку підприємства: від антикризового до інноваційного, а також сприяти адаптивному 
функціонуванні підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження дозволили уточнити сутність 
розвитку підприємства і стратегічних змін та встановити взаємозв’язок між цими поняттями. В умовах 
динамічного зовнішнього середовища для підтримки стійкої конкурентної переваги перед 
підприємствами постає необхідність стійкого розвитку, основою якого виступають стратегічні зміни. 
При цьому фокус стратегічних змін не обмежується тільки забезпеченням процесів стійкого (у т.ч. 
стабільного та інноваційного) або антикризового розвитку підприємства. Стратегічні зміни в 
залежності від часового критерію ефективності можуть спрямовуватись на підтримку адаптивного 
функціонування (короткостроковий аспект), безпосередньо розвиток (середньостроковий аспект) та 
своєчасну трансформацію підприємства або ефективний вихід з бізнесу (довгостроковий аспект). 
Сформульовані висновки є вагомим підґрунтям розробки методології управління стратегічними 
змінами. 
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Анотація 
У статті досліджено сутність понять «розвиток підприємства» і «стратегічні зміни» з 

урахуванням загальнофілософських характеристик та системних ознак сучасної організації. 
Обґрунтовано фокус стратегічних змін, як забезпечуючої основи й рушійної сили адаптивного 
функціонування і розвитку сучасного підприємства. 

Ключові слова: розвиток підприємства, стратегічні зміни, забезпечення процесів розвитку 
підприємства, фокус змін. 

Аннотация 
В статье исследована сущность понятий «развитие предприятия» и «стратегические 

изменения» с учетом общефилософских характеристик и системных признаков современной 
организации. Обоснован фокус стратегических изменений, как обеспечивающей основы и 
движущей силы адаптивного функционирования и развития современного предприятия. 

Ключевые слова: развитие предприятия, стратегические изменения, обеспечения 
процессов развития предприятия, фокус изменений. 

Annotation  
Focus of strategic changes, being providing basis of development of modern enterprise is grounded in 

the article. Essence of the main going is exposed near a management strategic changes. On the basis of 
author vision expedience of application of the going is certain near a management changes depending on 
the stages devеlopment of organization. 

Key words:  enterprise development, strategic changes to ensure process of enterprise development, 
the focus changes. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ 
ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ 
 

Постановка проблеми. Підвищення рентабельності промислового виробництва можливо 
здійснити за рахунок зменшення постійних витрат, до яких належать витрати на опалення і 
вентиляцію, або ж зменшуючи змінні витрати. Зменшення змінних витрат в більшості випадків 
здійснюється за рахунок використання новітнього обладнання, на яке в більшості вітчизняних 
підприємств відсутні кошти, або ж за рахунок використання дешевшої, проте менш якісної сировини, 
яке призводить до зниження якості продукції, що є неприпустимим в умовах жорсткого конкурентного 
середовища. Одночасно небажаним є і зростання вартості продукції. Постійне зростання вартості 
енергоносіїв вимагає здійснити пошук новітніх способів і засобів енергоефективного опалення великих 
площ промислових підприємств, їх економічного обґрунтування та визначення чистої приведеної 
вартості даних енергозберігаючих заходів. У машинобудуванні близько 70% енергії, що споживається, 
витрачається на системи створення мікроклімату та отримання стисненого повітря [1, с. 176], тому 
дослідження в цьому напрямку є актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічного обґрунтування 
енергозберігаючих заходів розглянуто у роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: 
Микитенко В. В. [2] розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні засади формування 
системи забезпечення енергоресурсів у промисловості. Мошиним А. Ю. [3] розроблено економічний 
механізм стратегічного керування енергетичною безпекою промисловості, Макаркіна Г. В. [4] 
розглядає у своїх працях питання соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням 
енергозберігаючих технологій.   

Концепції, запропоновані Єфімовою Г. В. [5], Миколюк О. А. [6], дозволяють зробити висновки 
щодо ефективності інвестування у енергозберігаючі процеси на машинобудівних підприємствах. 
Кононова І.В. [7] досліджує методичні аспекти оцінки стійкості функціонування підприємства. 

Але недостатнім залишається розгляд питання економічного обґрунтування зниження постійних 
витрат підприємством за рахунок використання теплових насосів. 

Постановка завдання. Метою статті є економічне обґрунтування зниження постійних витрат 
підприємством за рахунок використання теплових насосів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Теплові насоси – це пристрої, що дозволяють 
використовувати низькопотенційне тепло ґрунту, води або повітря для теплопостачання житлових, 
громадських і промислових підприємств. Особливістю даних пристроїв є те, що вони не є 
генераторами тепла, а лише його перекачують, тому на 1 кВт спожитої електричної потужності 
припадає до 4 кВт теплової, тоді як у традиційних генераторів тепла це співвідношення близько 1:1. 
Незважаючи на очевидну вигоду від їх використання, значного поширення в Україні дані пристрої не 
набули. Це пов’язано, в першу чергу, з їх значною вартістю та тяжінням менеджменту підприємств до 
використання традиційних енергоносіїв.  

Основні характеристики теплового насосу – це його споживана потужність, теплова потужність, 
температури кипіння і конденсації холодоагенту. Кожній сукупності даних параметрів відповідає певне 
значення величини перетворення енергії. Дане значення прийнято позначати СОР, і воно 
визначається з паспортних даних пристрою або згідно формули: 

 

                                                              

Q
СОР N=

                                                         (1) 
де Q – вироблена теплова потужність, кВт; 
N – спожита потужність, кВт. [8]. 
Використовуючи поняття коефіцієнта перетворення енергії (СОР) і розраховуючи спожиту 

потужність встановленим на підприємстві генератором тепла і альтернативним йому тепловим 
насосом, можна визначити чисту приведену вартість енергозберігаючого заходу: «впровадження 
теплонасосного теплопостачання» (авторська розробка): 

 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 91 

( )1 1

f tn
f f tn tnm

f

t
t

Q Qi i nCOP
NPV C

r

τ τη

=

    ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅      = −
+

∑
,                      (2) 

де Qf – потужність встановленого генератора теплоти, кВт; 
ηf – коефіцієнт корисної дії встановленого генератора теплоти; 
τf і τtn  − відповідно час роботи встановленого генератора теплоти і теплового насосу протягом 

доби, год.; 
Qtn – теплова потужність теплового насосу, кВт; 
if і itn  − відповідно вартість кВт×год енергоносія, що споживає встановлений генератор і 

тепловий насос, грн.; 
С – початкові капітальні витрати на реалізацію даного заходу;  
n – тривалість опалювального періоду, діб; 
m – період розгляду проекту, рік; 
r – ставка дисконту. 
Тоді індекс рентабельності інвестицій визначиться згідно рівняння: 
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Орієнтовну структуру розподілу початкових капітальних витрат на реалізацію 

енергозберігаючого заходу «впровадження теплонасосного теплопостачання» зображено на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Орієнтовна структура розподілу початкових капітальних витрат 

Джерело : розроблено автором 
 
Розглянемо приклад визначення NPV для заходу енергозбереження промислового 

підприємства, початкові умови і результати розрахунку наведені у табл. 1. 
Потужності генераторів тепла приймемо рівними, як і час їх роботи протягом доби. Приймемо, 

що встановлений генератор – це газовий котел (варіант 1), а тепловий насос (ТН) буде працювати на 
еклектичному приводі. Вартість кВт×год теплової енергії з природнього газу і кВт×год електричної 
енергії для промислових підприємств складають відповідно 0,5 і 1,13 грн. Термін розгляду проекту – 
15 років. Коефіцієнт перетворення ТН приймемо 3,5. 

Таблиця 1 
Початкові умови і результати розрахунку (варіант 1) 

 
Параметр Значення Параметр Значення Параметр Значення 

Qf , кВт 200 Qtn , кВт 200 n, діб 189 

ηf 0,90 τtn , год. 18 r 0,15 

τf, год. 18 itn , грн. 1,13 NPV 745800 

if , грн. 0,50 С, грн. 180000 РІ 5,143 
Джерело : розроблено автором  
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У другому варіанті порівняємо заміну електричних котлів на теплові насоси (табл. 2). Термін 
розгляду проекту також приймемо 15 років. Електричні котли перетворюють електричну енергію у 
теплову з коефіцієнтом корисної дії близько 1. Вартість кВт×год енергії є рівною для двох джерел 
тепла, але у випадку котла електрична енергія безпосередньо перетворюється на теплову, а в ТН 
вона витрачається на привід компресора.  

Таблиця 2 
Початкові умови і результати розрахунку (варіант 2) 

 
Параметр Значення Параметр Значення Параметр Значення 

Qf , кВт 200 Qtn , кВт 200 n, діб 189 

ηf 0,99 τtn , год. 18 r 0,15 

τf, год. 18 itn , грн. 1,13 NPV 3077000 

if , грн. 1,13 С, грн. 180000 РІ 18,1 
Джерело : розроблено автором 
 
Як видно з результатів розрахунку, використання теплових насосів у промисловості має велику 

перспективність. Особливо вигідним є заміна електричного опалення на ТН, про що свідчить 
співвідношення NPV двох варіантів розрахунку: 4,13 : 1. 

Висновки з проведеного дослідження. Впровадження теплових насосів для теплопостачання 
промислових підприємств є перспективним і вигідним енергозберігаючим заходом. Заміна газових або 
електричних котлів дозволяє отримати значний прибуток, причому співвідношення даних прибутків для 
теплових насосів потужністю у декілька сотень кВт складає 4:1 на користь заміни електричних котлів.  

Запропоновано рівняння для визначення чистої поточної вартості і індексу рентабельності 
інвестицій енергозберігаючого заходу «впровадження теплонасосного теплопостачання». 

Наведено приклад розрахунку чистої поточної вартості двох варіантів заміни традиційних 
генераторів тепла на тепловий насос. Визначено індекс рентабельності інвестицій даних варіантів. 
Розраховано зниження постійних витрат підприємством (NPV) за 15 років експлуатації теплового 
насосу. 
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Анотація 

Обґрунтовано інвестиційну привабливість процесу підвищення енергоефективності 
машинобудівного підприємства шляхом заміни традиційних генераторів тепла на теплові насоси. 
Запропоновано рівняння для визначення чистої поточної вартості і індексу рентабельності 
інвестицій даного енергозберігаючого заходу. Проведено моделювання інвестиційних процесів з 
використанням запропонованих залежностей. 

Ключові слова: енергозбереження, інвестування, тепловий насос, машинобудування.  
Аннотация 

Обосновано инвестиционную привлекательность процесса повышения 
энергоэффективности машиностроительного предприятия путем замены традиционных 
генераторов тепла на тепловые насосы. Предложено уравнение для определения чистой текущей 
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стоимости и индекса рентабельности инвестиций данного энергосберегающего мероприятия. 
Проведено моделирование инвестиционных процессов с использованием предложенных 
зависимостей. 

Ключевые слова: энергосбережение, инвестирование, тепловой насос, машиностроение. 
Annotation 

The investment attractiveness of the process of improvement of energy efficiency of the mechanical 
engineering enterprise by replacing conventional heat generators by the heat pumps is justified. The 
equation for determination the net present value and profitability index of investment of the proposed energy-
saving measure is given. The simulation of the investment process using the proposed dependencies is 
held. 

Key words:  energy saving, investments, heat pump, mechanical engineering. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Постановка проблеми. Якщо розглядати підприємство як активний суб'єкт соціально-

економічних відносин, то здатність протидіяти негативним зовнішнім впливам є його внутрішньою 
характеристикою і вказує на рівень ефективності антикризового управління, саме тому оцінювання 
ступеня наявності системи антикризового управління є досить важливою проблемою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці Мойсеєнко Т. А. [7] та Мороз О. В. [8] у 
своїх роботах зводять системи та механізми антикризового управління до діагностики стану 
підприємства та конкретних схем санації, реструктуризації підприємства, коли воно вже опинилося в 
кризовому стані і йому загрожує банкрутство. У роботах О. Лігоненко [4] процес антикризового 
управління розглядається не лише як діагностика, а як управлінські дії з ліквідації кризових явищ. 
Н. Літвін [5] виділяє «попереджувальне управління» та «кризове», однак, знову ж таки виділяє в 
рамках першої складової, як головну діагностику стану підприємства. У роботах Л. Єгорової [6] 
наявність антикризового управління в системі загального управління підприємством тісно корелює з 
наявністю стратегічного управління.  

Отже, слід відзначити наявність певного «наукового вакууму» щодо підходів до оцінювання 
ступеня наявності системи антикризового управління на підприємстві або її окремих елементів. 

Постановка завдання. Мета статті – аналіз підходів до оцінки ступеня наявності системи 
антикризового управління на підприємстві й оцінювання елементів стратегічного управління на 
машинобудівних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основні причини розвитку кризових явищ слід 
шукати всередині підприємства. Адже воно не може завжди функціонувати в абсолютно сприятливих 
умовах. Якщо всередині підприємства існують механізми протидії негативним зовнішнім впливам, то 
за наявності останніх ступінь розвитку негативних тенденцій у організаційно-виробничій сфері буде 
значно меншим, ніж у разі відсутності зазначених механізмів. Цей висновок корелює з результатами, 
отриманими О. Андрушко, які свідчать, що найбільш вагомим чинником банкрутства вітчизняних 
машинобудівних підприємств, що мав місце за останні 5 років, є необґрунтована інтенсифікація 
виробничо-збутової діяльності в умовах кризи, що є наслідком невміння менеджменту працювати в 
умовах кризи [1]. Іншими словами, первинним чинником розвитку кризових явищ на підприємстві є 
неефективне управління. У разі сприятливих зовнішніх умов неефективні управлінські рішення можуть 
«маскуватися» загальними позитивними результатами, які були б значно кращими, якщо управління 
було б ефективним. Однак у разі зміни вектора зовнішнього впливу на негативний ефект 
«маскування» відсутній і кризові явища посилюються настільки, що проявляються у фінансовій сфері 
та можливостях підприємства забезпечувати своє подальше функціонування.  

Особливо слід наголосити на відсутності систем моніторингу розвитку кризових явищ, тоді як в 
антикризовому управлінні все більшого значення набуває своєчасне виявлення причин виникнення 
майбутньої кризової ситуації. Головною внутрішньою першопричиною розвитку кризи на підприємстві є 
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помилки в управлінні, а через це – не досить ефективне та своєчасне реагування на несприятливі зовнішні 
фактори [6]. Але зазначимо, що ідеальної системи управління, яка не робить помилок, не існує. Дійсно, 
внутрішні причини безпосередньо мають свої джерела в середовищі підприємства та пов’язані з 
недоліками в організації виробництва, внутрішніми конфліктами, інноваційною та інвестиційною політикою 
та ін. [6]. Вже потім зазначені помилки проявляють себе в недостатності обігових коштів, спрацьованості 
основних фондів, застарілості технологій. У цьому аспекті ми погоджуємося з А. Карачиною, яка серед 
основних суб'єктивних чинників розвитку кризових явищ виділяє нездатність керівництва здійснювати 
ефективне антикризове управління підприємством, своєчасно виявляти проблеми та вживати необхідних 
заходів, нестачу фінансових ресурсів для антикризової програми підприємства [3]. Загалом можна зробити 
висновок, що для більшості підприємств машинобудування має місце тривалий розвиток негативних 
тенденцій у організаційно-виробничій сфері. Тому саме в організаційно-виробничій сфері (вірніше, в 
управлінні нею) сконцентровані основні першопричини кризових явищ на підприємствах машинобудівної 
галузі. У багатьох випадках такі тенденції розвивалися тривалий час, що дозволило їм перетнути межу, яка 
відділяє просто негативну тенденцію від кризових явищ, через що негативні тенденції вже знайшли 
відображення у фінансовому стані, а значна кількість машинобудівних підприємств опинилися в кризовому 
стані. Це означає, що можливість розвитку таких тенденцій і сам їх розвиток на ранніх етапах або не були 
виявлені через відсутність систем раннього виявлення наявності чи можливості розвитку негативних 
тенденцій в організаційно-виробничій сфері, або ж такі тенденції були виявлені, але негативний вплив 
зовнішнього середовища був настільки значним, що вжиті заходи не могли зупинити розвиток негативних 
тенденцій. Протягом кількох років вплив зовнішнього середовища на машинобудівні підприємства, хоч і 
мав певні негативні аспекти, але його не можна було вважати настільки вагомим, що будь-які антикризові 
заходи, навіть якщо вони були вжиті своєчасно, не могли дати позитивний результат.  

Тому логічно висунути гіпотезу, що на більшості машинобудівних підприємств відсутні системи 
виявлення розвитку кризових явищ на ранніх етапах, через що управлінські дії здійснюються не на 
упередження розвитку негативних тенденцій і на їх усунення на початкових етапах розвитку, а вже на етапі 
безпосереднього виникнення кризових явищ. Але, щоб підтвердити цю гіпотезу, необхідно більш глибоко 
дослідити особливості організаційно-виробничої сфери машинобудівних підприємств і її управління. 

Організаційно-виробничий механізм антикризового управління є складовою частиною 
управління діяльністю підприємства в цілому і фактично є системою елементів, які подібні за змістом 
до елементів системи управління підприємства в цілому. У складі елементів організаційно-
виробничого механізму антикризового управління доцільно виділити такі підсистеми: 

– цільова – сукупність стратегічних і тактичних цілей функціонування підприємства, досягнення 
яких забезпечується випуском конкурентоспроможної продукції; її компоненти: підвищення якості 
продукції, ресурсозберігання, розширення ринку збуту товару, організаційно-технічний розвиток 
виробництва, соціальний розвиток колективу; 

– функціональна – розробка, організація й здійснення управлінського процесу; її компоненти: 
прогнозування, планування, ухвалення управлінського рішення, організація його виконання, облік 
результатів, контроль ходу виконання, мотивація й регулювання виконання рішень; 

– ресурсного забезпечення – склад, рівень якості й організація забезпечення системи 
антикризового управління в рамках організаційно-виробничого менеджменту всім необхідним для її 
нормального функціонування; її компоненти: методичне, ресурсне, технічне, кадрове, інформаційне й 
нормативне забезпечення; 

– управляюча – сукупність вимог і правил ухвалення управлінського рішення й організація 
процесу управління щодо досягнення цілей і завдань системи; її компоненти: управління виробничим 
процесом, персоналом, соціологія й психологія менеджменту, технологія розробки й реалізації 
управлінського рішення, аналіз і прогнозування в ухваленні рішень; 

– зворотний зв'язок – організація інформаційних потоків від виконавців і споживачів до суб’єкта 
ухвалення рішення. 

Існує й невизначеність щодо набору параметрів і ознак, за якими має оцінюватися антикризове 
управління. Як правило, виділяється як основний критерій оцінювання лише те, наскільки успішно 
підприємство оволоділо кризовими ситуаціями [4]. 

Щодо загального оцінювання системи антикризового управління на підприємстві в цілому слід 
використати такі ознаки: 

1) системність – ступінь взаємопов'язаності та підпорядкованості антикризових процедур; 
2) неперервність – тривалість дії антикризового менеджменту; 
3) гнучкість (мобільність) – адаптованість до зовнішнього середовища та сприйнятливість до змін; 
5) адекватність об'єктивним закономірностям – врахування ризиків виникнення негативних 

тенденцій у процесі діяльності підприємства; 
6) єдність за масштабом і часом – охоплення всіх рівнів, координація в часі; 
7) точність – конкретність і деталізація; 
8) масштаб участі – урахування інтересів усіх учасників; 
9) унікальність; 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 95 

10) багатоваріантність; 
11) науковість. 
Найперше визначимо критерії, за якими можна визначити, чи існує на підприємстві цілісна 

система антикризового управління, або ступінь системності. Для цього логічно скористатися такими 
тестовими запитаннями: 

– чи є на підприємстві спеціальні відділи або фахівці з антикризового управління; 
– чи існує на підприємстві формалізована політика (концепція), інший програмний документ із 

антикризового управління; 
– чи існує на підприємстві спеціально побудований рух інформації від низових ланок до суб’єктів, 

які ухвалюють рішення у сфері антикризового управління. 
Позитивні відповіді на вищенаведені запитання вказують на наявність системи антикризового 

управління (принаймні, формально) на підприємстві, негативні – на відсутність. В результаті бесід із 
фахівцями крупних машинобудівних підприємств м. Краматорська встановлено, що для них усіх 
відповідь на всі три запитання – негативна. Таким чином, найперше слід констатувати відсутність 
постійно діючої системи антикризового управління на всіх трьох досліджуваних машинобудівних 
підприємствах м. Краматорська. З цього можна зробити висновок, що антикризове управління на 
досліджуваних підприємствах не розглядається як постійний елемент системи управління 
підприємством, а лише як тимчасові заходи з нейтралізації кризових явищ. 

Висновки з проведеного дослідження. На досліджуваних підприємствах весь процес 
управління сконцентровано на оперативно-тактичному рівні, відповідно, це накладає свій відбиток і на 
антикризове управління, яке «виникає» як особливий вид управління лише в кризових ситуаціях. 
Особливо слід відзначити відсутність систематизації цілей на підприємствах. У цьому аспекті цілком 
вірною є позиція О. Єлець стосовно того, що для машинобудівного підприємства «…не слід 
відмовлятися від функції цілевизначення, оскільки саме вона дозволяє визначити ієрархію значущості 
цілей і за допомогою принципу «максимум результативності при оптимальних витратах» найбільш 
раціонально та ефективно спланувати подальші дії, забезпечуючи відповідність цілей антикризової 
складової управління засобам їх досягнення» [2].  

У цілому слід визнати, що антикризове управління на досліджуваних машинобудівних 
підприємствах має низький (можна вважати – мінімальний) рівень системності та низький ступінь 
неперервності. Антикризове управління сконцентровано на фінансовому аспекті й «виникає» в 
моменти фінансових труднощів підприємств, проте і «системність» фінансової складової 
антикризового управління також невисока.  
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Анотація 

Розглянуті підходи фахівців до оцінювання ступеня наявності антикризового управління на 
підприємстві. Розроблені ознаки, на основі яких можна практично оцінити систему антикризового 
управління на машинобудівному підприємстві. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 96 

Ключові слова: антикризове управління, організаційно-виробнича сфера, негативні 
тенденції, кризові явища, оцінювання антикризового управління. 

Аннотация 
Рассмотрены подходы специалистов к оцениванию степени наличия антикризисного 

управления на предприятии. Разработаны признаки, на основе которых можно практически 
оценить систему антикризисного управления на машиностроительном предприятии. 

Ключевые слова: антикризисное управление, организационно-производственная сфера, 
негативные тенденции, кризисные явления, оценивание антикризисного управления. 

Annotation 
Approaches of experts to estimation of degree of presence of anti-recessionary management at the 

enterprise are considered. Signs on which basis it is possible to estimate practically system of anti-
recessionary management at the machine-building enterprise are developed. 

Key words : anti-recessionary management, organizational and industrial sphere, negative 
tendencies, the crisis phenomena, estimation of anti-recessionary management. 
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 
СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні стратегічне управління як область досліджень і як 

навчальний курс – один із самих аналітично складних розділів менеджменту. В Україні невелика 
кількість професіоналів, що освоїли курси функціонального менеджменту і розбираються в суті 
концепцій стратегічного управління. Це є основна проблема, що впливає на функціонування 
підприємства та його імідж в цілому. В даний час середовище діяльності українських підприємств 
характеризується підвищенням складності, рухливості і невизначеності, що підтверджує актуальність і 
необхідність просування в практику підприємств ідей і технологій стратегічного управління. Складність 
проблеми, обумовленої, насамперед, недостатністю досвіду успішної роботи українських підприємств 
внаслідок відсутності стратегічності, потребує подальших досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення даної галузі управлінської думки є 
актуальним тому, що більшість керівників українських підприємств мало знайомі з фундаментальними 
роботами авторів ранніх етапів теорії стратегічного управління (І. Ансоффа, К. Ендрюса, Р. Акоффа, 
Г. Мінцберга і М. Портера). Також важко знайти підтвердження того, що ідеї багатьох інших 
українських, зарубіжних, сучасних класиків теорії стратегічного управління введені в Україні в 
активний науковий обіг. Проблематика стратегічного управління досліджена в роботах українських та 
зарубіжних авторів, таких як: О. С. Віханський, В. Д. Нємцов, Р. А. Фатхутдінов, З. Є. Шершньова. 
Наукові праці Я. Жаліло, Ю. Стасовську, О. Шубіна присвячені різним аспектам організації 
стратегічного управління підприємством. Посідає важливе місце проблема впровадження 
стратегічного управління на українських підприємствах, оскільки більшість керівників не сприймають 
стратегічне управління як один з ефективних засобів керівництва, і не розуміють, що це їм дозволить 
підвищити конкурентоспроможність в сучасних несприятливих умовах.  

Малорозробленою залишається проблема впровадження концепції та методології управління 
підприємством, де класичні наукові роботи по дослідженню ресурсного підходу мають особливу 
цінність та розглядаються як найбільш придатні для вивчення джерел і механізмів відмітних переваг 
фірм в умовах конкуренції. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є вивчення особливостей економічних наукових 
досліджень і їх ролі в стратегічному управлінні підприємством. Реалізація поставленої мети 
передбачає вирішення наступних завдань: 

– дослідити теорію виникнення стратегічного управління; 
– проаналізувати ключові праці авторів, які присвятили свої дослідження проблематиці 

стратегічного управління; 
– виявити концепцію і методологію управління. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічне управління як галузь наукових 
досліджень значно молодше його реальної практики. Попередником цієї наукової дисципліни був 
процес становлення і зростання в епоху промислового підйому кінця XIX - початку XX ст. великих 
промислових корпорацій або, в термінології А. Чандлера, «сучасного ділового підприємства». 
Завдання управління новим типом організацій стимулювали створення в провідних університетах 
США шкіл бізнесу та введення (вперше в 1911 р. в Гарварді) навчального курсу «Політика бізнесу», 
покликаного інтегрувати знання з функціональних курсів управління продажами та управління 
виробництвом і став прообразом навчальної дисципліни стратегічного управління. Але, незважаючи 
на швидке перетворення цього курсу в стандартний компонент учбових планів кращих шкіл бізнесу 
США і Європи, він довго не мав змістових нормативів і базової теорії [1]. 

Вперше галузь наукових досліджень стратегій фірм була формально окреслена з точки зору 
особливостей концепцій, визначень і методологій на початку 1960-х рр. в працях А. Чандлера, 
К. Ендрюса і І. Ансоффа. Початкове розуміння стратегії було сформульовано Чандлером як 
«встановлення основних довгострокових цілей і завдань підприємства і вироблення програми дій і 
розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей» [2]. Це трактування стало основою для 
інших засновників теорії стратегічного управління і класичним для всього її подальшого розвитку. 
Заслуга К. Ендрюса (автора аналітичного тексту до Гарвардського підручника 1965 р. по політиці 
бізнесу) полягала в обґрунтуванні методики розробки стратегій на основі синтезу знань про внутрішнє 
і зовнішнє середовище фірми. Під економічною стратегією він вважав відповідність між сильними і 
слабкими сторонами фірми, і ринковими можливостями, завдяки яким вона успішно адаптується до 
зовнішнього середовища. Внесок І. Ансоффа полягав в першій концептуалізації корпоративної 
стратегії (в однойменній книзі 1965 р.), яка відіграла величезну роль в підтримці невідомих раніше 
масових процесів зростання компаній через диверсифікацію. Його бачення проблеми було цілком 
пов'язане з розробкою оптимального стратегічного плану для такої компанії. 

У 1960-і рр. ці досягнення разом з розробками Бостонської консультаційної групи та інших 
консалтингових фірм дали потужний поштовх до нового осмислення менеджерами-практиками суті 
роботи по керівництву компаніями в цілому. Звісно, розробки авторів теорії стратегічного управління 
не були позбавлені ряду недоліків, які типові для початкового етапу будь-якій області наукових знань. 
Невипадково, ці вихідні концепції помітно відрізняються за мірою їх затребуваності для сучасного 
стратегічного аналізу [1]. Лише в середині 1970-х рр. в дослідження стратегій стали проникати 
статистичні та економетричні методи аналізу.  

В еволюції теорії стратегічного управління за останні 50 років можна виділити ряд етапів [3]. 
Перший етап, доаналітичний, охоплює 1960-ті і першу половину 1970-х рр. Якісна відмінність другого 
етапу (кінець 1970-х - 1980-і рр.) полягає у становленні нової наукової дисципліни стратегічного 
управління. Третій етап, що почався в кінці 1980-х рр. і охопив останнє десятиліття XX ст., був 
ознаменований переходом теорії стратегічного управління до розвитку на власній основі. Символом 
цієї зміни було швидке піднесення ресурсного підходу. На початку 2000-х рр. дослідження стратегій 
вступили в новий, четвертий етап, критерієм утвердження якого стало вироблення нової парадигми 
стратегічного управління для постіндустріальної економіки. Цей генезис досліджень стратегій від 
аналітичних коментарів до навчальних кейсів до наукової дисципліни, що розвивається на власній, 
міждисциплінарній основі, представлений у табл. 1. 

Тезу стосовно перетворення досліджень стратегій у зрілу область наукових знань розділяють 
провідні зарубіжні фахівці [4; 5]. Важливими символами цієї еволюції стали спеціалізовані наукові 
журнали, насамперед Strategic Management Journal, бурхливо прогресуючий з моменту його запуску у 
1980 р., а також профільна аспірантура у провідних університетських школах бізнесу світу. 

Зазначена комплексність предмета досліджень, поряд з постійним ускладненням в останні 
півстоліття практичних потреб стратегічного управління, зумовили залучення в аналіз цього феномену 
представників різних наук (економіки, соціології, психології, політології). Всі вони привносили сюди 
логіку, типову для їх «рідної» галузі знань. За названими причинами отримали розвиток два, 
властивих теорії стратегічного управління, розподілу: між процесом і змістом стратегій і між 
внутрішнім і зовнішнім (щодо меж фірми) джерелами конкурентних переваг [6]. 

Саме М. Портер сфокусував увагу на виявленні конкурентних переваг фірм. Хоча це поняття вже з 
1960-х рр. постійно застосовувалося при вивченні стратегій, інтерес до нього після публікації в 1985 р. 
однойменної книги М. Портера знайшов концептуальне наповнення. Згідно М. Портера, фірма може 
досягти конкурентних переваг при виконанні стратегічно важливих видів діяльності: проектування, 
виробництво, маркетинг, розповсюдження продукції з меншими витратами, або кращою якістю, ніж її 
конкуренти. Проте відома статичність концепції конкурентних стратегій М. Портера і налаштування на 
протиставлення зовнішніх і внутрішніх аспектів конкурентних переваг обмежили 1980-ми роками її 
панування в теорії стратегічного управління, школах бізнесу і управлінському консалтингу [1]. 

У 1990-і рр. тут стала домінувати ресурсна концепція, яка виявилась найбільш придатною для 
вивчення джерел і механізмів відмітних переваг фірм в змінених умовах конкуренції. Крім того, в 
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рамках ресурсного підходу були заново прийняті вихідні передумови та основна одиниця аналізу теорії 
стратегічного управління. 

Таблиця 1 
Етапи розвитку теорії стратегічного управління 

 

Період 

Етап I Етап II Етап III Етап IV 

1960-ті – перша 
половина 1970-х 

рр. 

Кінець 1970-х – 1980-
ті рр. 

Кінець 1980-х – 
1990-ті рр. Початок 2000-х рр. 

Рівень розвитку Доаналітичний Становлення нової 
наукової дисципліни 

Розвиток на власній 
основі: 

міждисциплінарний 
ресурсний підхід 

Формування нової 
парадигми 
стратегій для 

постіндустріальної 
економіки 

Джерела 
конкурентних 
переваг 

Внутрішні (сильні і 
слабкі сторони 

фірми) 

Зовнішні (структура 
галузі і іншого 
оточення фірми) 

Внутрішні (ресурси і 
здібності фірми) 

Взаємодоповнення 
внутрішніх і 
зовнішніх 

Основні концепції 

Концепція 
стратегії, 

корпоративна 
стратегія, 
стратегічне 
планування 

Концепція 
стратегічного 
управління, 
ефективність 

стратегій, типові 
конкурентні стратегії, 
зовнішній контроль 

фірми 

Фундаментальні 
проблеми теорії 

стратегій, ресурсна 
база фірми, ключові 

компетенції, 
динамічні здібності 

Стратегічні 
інновації у новій 

економіці, 
управління 
знаннями, 
мережева 
організація 

Інституціоналізація 
досліджень 
стратегій 

Журнали Long 
Range Planning, 

The Planning 
Review і J. of 

Business Policy 
(потім J. of 

General 
Management) 

Конференція 
«Політика бізнесу і 
планування: стан 
справ» (1997). 

Журнали Strategic 
Management J. (SMJ) і 
J. of Business Strategy 

Конференція 
«Фундаментальні 

проблеми 
стратегічного 

управління» (1990). 
Журнали Industrial & 
Corporate Change і J. 

of Economics & 
Management 

Strategy 

Конференції 
(форуми) і центри 

(програми) з питань 
управління 
знаннями і 
мережевих 

структур на базі 
провідних 

університетських 
шкіл бізнесу США і 

Європи 
 
Ресурсна концепція базується на типових для теорії стратегічного управління базових 

припущеннях про неоднорідність фірм (в іншому випадку позбавляється сенсу питання про їх 
конкурентних перевагах) і відносну стійкість таких відмінностей. Однак ці припущення тут 
доповнюються двома передумовами, запозиченими у економічній теорії: по-перше, відмінності між 
ресурсами фірм викликають відмінності в їх господарських результатах, і, по-друге, фірми прагнуть 
підвищити ці результати [7]. 

На початку 1990-х рр. ресурсний підхід перейшов в новий напрямок теорії стратегічного 
управління і отримав потужний поштовх у фундаментальних роботах Дж. Барні, Р. Гранта, І. Дирекса, 
Д. Колліза, К. Кула, С. Монтгомері, М. Петераф, Р. Рамелта, Д. Тиса та ін. 

Великий інтерес у наукових та ділових колах до ресурсного підходу виник завдяки статті 
К. К. Прахалада і Г. Хамела «Ключова компетенція корпорації». Вона була удостоєна премії компанії 
McKinsey, входить до числа найбільш часто передруковуваних статтей з Harvard Business Review і 
сьогодні обов'язкова для будь-якої хрестоматії з ресурсної концепції і в цілому по дослідженнях 
стратегічного управління. Спираючись на досвід кращих компаній світу 1980-х рр., автори зробили 
висновок, що дійсні джерела конкурентних переваг полягають у здатності менеджменту об'єднати 
розосереджені по корпорації технології і виробничі навички в компетенції, які наділяють окремі бізнеси 
потенціалом швидкої адаптації до мінливих ринкових умов. Прахалад і Хамел зробили вирішальний 
внесок у популяризацію ресурсної концепції не тільки завдяки розвитку її основних ідей на актуальних 
прикладах глобальних японських компаній і на сторінках провідного ділового журналу сучасного світу. Ще 
більшого значення тут мало введення ними в науковий та професійний оборот понять «ключова 
компетенція» і «стратегічна архітектура» замість ідеології стратегічних бізнес-одиниць і стратегічного 
планування. Ідея вчених про те, що центральним активом фірми є її «ключова компетенція», надалі стала 
однією з структуроутворюючих в їх концепціях «конкуренції за майбутнє» і «стратегії як революції» [8]. 

Ресурсна концепція виявилась в останнє десятиліття найбільш затребуваною і в силу ряду 
інших основних методологічних нововведень [3]. У нинішніх пошуках нової парадигми стратегічного 
управління, викликаних революційними змінами в економіці суспільства XXI ст., Класичні роботи по 
ресурсному підходу мають особливу цінність. 
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Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, 
що економічні наукові дослідження відіграють важливу роль у розвитку підприємств. Дослідження 
авторів ранніх етапів теорії стратегічного управління стали основою для інших основоположників 
теорії стратегічного управління і класичної для всього її подальшого розвитку. На сьогодні стратегічне 
управління не знайшло широкого застосування на підприємствах України, але його впровадження 
дозволить українським підприємствам підвищити конкурентоспроможність в сучасних несприятливих 
умовах. 
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Анотація 
У статті розкриті особливості економічних наукових досліджень та їх роль в стратегічному 

управлінні підприємством. Проведений аналіз ключових праць науковців, які присвятили свої 
дослідження проблематиці стратегічного управління, виявлена концепція і методологія управління 
підприємством. 

Ключові слова: наукові дослідження, стратегічне управління, стратегія фірми, концепція 
управління. 

Аннотация 
В статье раскрыты особенности экономических научных исследований и их роль в 

стратегическом управлении предприятием. Проведен анализ ключевых работ ученых, 
посвятивших свои исследования проблематике стратегического управления, выявлена концепция 
и методология управления предприятием. 

Ключевые слова: научные исследования, стратегическое управление, стратегия фирмы, 
концепция управления. 

Annotation  
Peculiarities of economic scientific research and their role in the strategic management of the 

company has considered in the article. The conducted analysis of key publications of scientists who have 
devoted its research problems of of strategic management, discovered the concept and methodology of of 
enterprise management. 

Key words: scientific research, strategic management, strategy of the firm, the concept of 
governance. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА НА 
ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Постановка проблеми. Перехід економіки до інноваційного розвитку в умовах її ринкової 

трансформації є досить складним процесом. Складність проявляється в особливостях формування 
національної інноваційної системи на підґрунті економічних відносин адміністративно-розпорядчого 
типу з притаманними їм формами централізованого фінансування і розподілу кредитних ресурсів на 
здійснення науково-технічної діяльності. Використання цих механізмів посилило принципову 
несумісність потреб переходу економіки на інноваційний шлях розвитку і фінансових можливостей 
централізованих ресурсів держави, що і обумовило занепад науково-технічної та інноваційної сфери. 
При цьому слід відмітити, що в останні роки активізувалася увага представників владних структур, 
науковців, підприємців, фінансистів до вирішення проблем інноваційної діяльності. Здійснюється 
пошук форм реалізації синергійних ефектів на об’єднання фінансових, матеріальних, трудових та 
інтелектуальних ресурсів для цілеспрямованого впливу на перехід до інноваційного розвитку. 

Ринкова трансформація аграрної сфери економіки України обумовлює необхідність докорінних 
перетворень у методах державного і ринкового стимулювання переходу суб’єктів підприємницької 
діяльності сільського господарства до інноваційного розвитку. Розробка концепції інноваційного розвитку 
підприємств сільського господарства вимагає обґрунтування організаційно-економічного механізму 
сприяння інтенсифікації аграрного виробництва на інноваційній основі, зокрема його провідної галузі – 
зернового господарства. 

Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій. Проблема інтенсифікації зернового 
господарства на інноваційній основі досліджувалася багатьма відомими вітчизняними вченими. Вагомі 
здобутки в економічному обґрунтуванні розвитку галузі належать Бойку В.І., Захарчуку О.В., 
Коденській М.Ю., Лихочвору В.В., Месель-Веселяку В.Я., Саблуку П.Т., Соловею Д.Ю., Чмиру С.М. та 
іншим. В їх наукових роботах сформовані основні фактори і напрями інтенсифікації 
зерновиробництва, визначений механізм інтенсифікації. Однак ще недостатньо дослідженими 
залишаються питання інноваційного забезпечення інтенсивного розвитку галузі, зокрема насінництва 
зернових культур.  

Постановка проблеми. Метою статті є обґрунтування напрямів інтенсифікації виробництва 
зерна на інноваційній основі в аграрних підприємствах, зокрема використання потенціалу насінництва 
як основного фактора інтенсифікації зернового господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність переходу аграрної економіки України 
до інноваційної моделі розвитку обумовлена вичерпанням джерел посткризового зростання, уповільненим 
темпом інвестування нового устаткування і знань, загостренням проблем збереження науково-технічного 
потенціалу. Глобалізація світової економіки, поширення новітніх інформаційних технологій, наукоємних 
виробництв суттєво загострили конкурентну боротьбу держав, посилили залежність економічного 
процвітання кожної країни від спроможності продукувати та використовувати знання, нововведення, 
технологічні та економічні інновації. Особливістю аграрної економіки країн з розвиненою національною 
інноваційною системою є надзвичайно висока степінь взаємної інтеграції науки, реального та фінансового 
сектору, відтворювальних процесів у різних сферах людської діяльності. 

Дослідження розвитку зернового виробництва як пріоритетної галузі сільського господарства 
засвідчують, що в порівнянні з іншими країнами світу, інвестиції, які залучаються державою в 
вітчизняну насіннєву галузь, є недостатніми. На це вказує складність і невчасність впровадження 
інноваційних проектів у виробництво товаровиробниками, не кажучи вже про їх вихід на світовий 
ринок. Все це негативно впливає на формування обсягу вітчизняного ринку насіння основних зернових 
колосових культур в порівнянні з іноземними країнами.  

Зернове господарство України є стратегічною і найбільш ефективною галуззю національного 
господарства. Зерно і вироблені з нього продукти завжди були ліквідними, оскільки вони становлять 
основу продовольчої бази і безпеки держави. 

Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють вирощуванню всіх зернових 
культур і дають змогу отримувати високоякісне продовольче зерно в обсягах, достатніх для 
забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. Разом із тим, подальший 
розвиток галузі вимагає ґрунтовної економічної оцінки, перегляду цілого ряду позицій щодо технічно-
технологічних, організаційно-економічних та ринкових умов функціонування всього комплексу. 

Для забезпечення інтенсивного розвитку сільського господарства, зокрема його провідної галузі 
виробництва зерна виникла необхідність у прийнятті ряду нормативно-правових актів, якими визначені 
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напрямки розвитку сільського господарства та державного контролю за наповненням і 
функціонуванням вітчизняного ринку зерна, а саме: 

Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, який визначає державну політику щодо 
розвитку ринку зерна як пріоритетного сектору економіки агропромислового комплексу України, 
спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного 
виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у 
продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експертного потенціалу. 

Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку 
ринку зерна” гарантує цивілізований рух зерна, прозору ринкову інфраструктуру, зниження негативних 
наслідків сезонних і кон’юнктурних коливань цін на зерно, підвищення рівня рентабельності та 
стимулювання його виробництва. Прийнято інші нормативно-правові акти з метою стимулювання 
розвитку та ефективності аграрного ринку. 

З боку Уряду надається підтримка сільськогосподарським товаровиробникам на виплату часткової 
компенсації витрат із посіву озимих культур, ярої пшениці, закупівлі мінеральних добрив вітчизняного 
виробництва. Виконання Програми “Зерно України — 2005–2010”, схваленої наказом Міністерством 
аграрної політики і продовольства України від 28 липня 2004 р. № 271, дало змогу удосконалити структуру 
площ вирощування зернових культур та стимулювати збільшення виробництва зерна. 

Мета і завдання Програми “Зерно України — 2015” [1, с. 7]. полягає у тому, щоб у наступні роки 
збільшити валове виробництво зерна та покращити його якість, підтримати розвиток інших галузей 
аграрного сектору економіки, сприяти подальшому підвищенню культури землеробства. 

В Програмі записано: «Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови України, вагомі інноваційні 
розробки в галузях селекції, насінництва та новітні технології вирощування зернових культур, високий 
попит на зернову продукцію на внутрішньому та світовому ринках дають підстави збільшити 
виробництво зерна в державі у 2015–2017 роках до 71–80 млн. т.» 

Центральною ланкою в інноваційній програмі для розвитку зернового господарства є селекція й 
насінництво зернових культур, створення такої системи, яка б забезпечила найбільш ефективне 
використання потенціалу вітчизняних сортів і сприяла підвищенню їх конкурентоспроможності. 

Інноваційний розвиток галузі насінництва сприяє підвищенню ефективності виробництва насіння 
двома шляхами: по-перше, створення умов для максимального використання українських сортів з 
високою врожайністю та найбільш адаптованих до вітчизняних природно-кліматичних умов України, а 
по-друге, підвищенням рівня інтенсивності за рахунок повного використання матеріально-технічних 
ресурсів відповідно до вимог новітніх технологій. 

Підприємством-новатором з інтенсивного розвитку насінництва зернових культур на 
Тернопільщині стала корпорація «Агропродсервіс», яка має в своєму розпорядженні 37 тис.га орної 
землі, більше половина з яких зайнята зерновими культурами. Корпорація є елітним господарством з 
вирощування сортів зернових культур. Найбільшу питому вагу у виробництві сільськогосподарської 
продукції займає вирощування зернових культур, а саме: пшениці, ячменю, кукурудзи. В господарстві 
практикується вирощування соняшнику, гречки та сої, яка до того ж є основною сировиною для 
приготування збалансованих комбікормів. 

Корпорація забезпечена всіма потрібними видами сільськогосподарської техніки провідних 
компаній світу: Claas, Case, Monopill, Lemken, John Deere, New Holland. 

Для підвищення ефективності зернового господарства завершено будівництво насіннєвого 
заводу потужністю 15 тонн/годину. Капітальна  вартість заводу– 25,6 млн. гривень (табл.1).  

Таблиця 1 
Капітальна вартість насіннєвого заводу корпорації «Агропродсервіс» 

 

Показник Вартість  
активу, грн 

Термін 
амортизації, років 

Річна сума 
амортизація, грн 

Насіннєвий завод 16 724 285 20 1 003 457 

Обладнання 8 137 343 5 1 952 962 

Лабораторія 728 600 20 43 716 

Разом  25 590 228 х 3 000 135 
 
Технологічну основу заводу складає обладнання виробництва Cimbria Unigrain A/S (Королівство 

Данія), вартість якого сягає 8,1 млн.грн. Функціонування насіннєвого заводу сприяє вирішенню 
проблем насінництва господарств корпорації та забезпечує надання послуг іншим господарствам. 

На заводі сформувалася відповідна структура затрат і собівартість одиниці продукції (табл. 2) 
Як видно з даних табл..2, собівартість очищення 1 т зерна складає в середньому 283,79 грн., 

протруювання - 129,93 грн. В структурі затрат найбільшу частку займають амортизаційні відрахування 
– 69,9 %, на заробітну плату з нарахуваннями припадає 3,7, на електроенергію – 11,7, на паливно-
мастильні матеріали – 2,2 %. 
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Таблиця 2 
Калькулювання витрат на очищення і протруювання 1 т зерна на насіннєвому заводі 

корпорації «Агропродсервіс» 
 

Показник 
Очищення та 
протруювання,  

грн. 

Структура  
витрат,  

% 

в тому числі: 

очищення протрую- 
вання 

Заробітна плата з нарахуваннями 15,58 3,7 10,13 5,45 

Амортизаційні відрахування 289,07 69,9 187,90 101,17 

Електроенергія 48,38 11,7  28,46 19,92 

Паливно-мастильні матеріали 9,02 2,2 5,86 3,16 

Інші витрати 51,00 12,3 51,00  

Накладні витрати 0,67 0,2 0,44 0,23 

Всього  413,72 100  283,79 129,93 
 
Проблема розвитку насінництва як основного фактора інтенсифікації зернового господарства 

активно розглядається в наукових працях вітчизняних дослідників. В публікаціях зокрема відмічено, 
що система насінництва повинна бути узгоджена з внутрішніми потребами ринку посівного матеріалу, 
враховувати ринкові тренди, зміни і тенденції на світовому ринку зерна, сучасні технології 
виробництва кондиційного насіння. 

Зокрема, академік Саблук П.Т. вважає, що стратегічним завданням аграрного виробництва є 
перехід на інтенсивний шлях розвитку, що зорієнтований на раціональне використання ресурсів 
агроекосистеми без зниження рівня її продуктивності, кращого використання біологічного потенціалу 
культурних рослин і тварин за рахунок створення більш адаптивних сортів і порід та науково 
обґрунтованого технологічного регулювання їх росту й розвитку [2, с. 148]. 

Професор Лихочвор В.В. зауважує, що в кінці ХХ століття в Європі підвищився інтерес до 
ресурсоощадних, адаптивних, екологічно чистих технологій вирощування зернових культур. На його 
думку, саме ці технології повинні забезпечувати достатній, економічно вигідний рівень урожайності 
при найменших затратах матеріальних ресурсів [3, с. 7]. 

Академік Месель-Веселяк В.Я. зауважує, що для підвищення конкурентоспроможності галузей 
рослинництва необхідно здійснити  ряд організаційно-економічних заходів, зокрема забезпечити 
освоєння науково обґрунтованих сівозмін та оптимальної структури посівних площ, структури 
породного і сортового складу насаджень та впровадження інтенсивних ресурсозберігаючих та 
екологічно безпечних технологій виробництва продукції [4, с. 13]. 

Захарчук О.В. зазначає, що використання сортових рослинних ресурсів є однією з 
найважливіших ланок сільського господарства – основою економічного і соціального розвитку 
держави.  Зокрема він стверджує, що до 2020 року питома вага приросту врожаю, одержаного за 
рахунок нового покоління сортів, буде становити від 70 до 80% або в 2–3 рази вище досягнутого рівня 
на теперішній час [5, с. 18]. 

Можна стверджувати, що інтенсифікація виробничих процесів на ринково-інноваційній основі 
повинна виступати запорукою успіху у подальшому розвитку зернового комплексу, і повинна бути 
спрямована на підвищення урожайності зернових культур завдяки впровадженню у виробництво 
високопродуктивних сортів та вдосконалення системи ведення землеробства. 

Більшість дослідників вважає, що впровадження інтенсивних технологій, які передбачають 
комплексне використання всіх агротехнічних засобів та хімізації, дає змогу найбільш повно реалізувати 
генетичний потенціал рослин і цим самим збільшити врожайність зернових культур [6, с. 83].  

Кононенко М.П. визначає інтенсивну технологію в рослинництві як систему агротехнічних прийомів, 
які дають змогу максимально реалізувати генетичний потенціал сортів і одержувати врожайність у 2–3 
рази вищу, ніж забезпечують природні біокліматичні фактори в сфері виробництва [7, с. 68]. 

Таким чином, насінництво зернових культур знаходиться в центрі уваги наукової аграрної думки 
та системи господарсько-економічних відносин у галузі.  

Серед сукупності основних факторів інтенсифікації розвитку зернового виробництва в 
сьогоднішніх реаліях ведення агробізнесу домінуюче місце повинні займати сортовий склад та 
система виробництва і збуту кондиційного посівного матеріалу зернових культур, оскільки 
впровадження високоефективних сортів та повноцінного насіння належить до найбільш ефективних 
засобів підвищення врожайності та поліпшення якості зерна. Як зазначає Чмирь С.М. 
високоефективна система насінництва у зерновиробництві “це – економічно вигідний шлях 
нарощування валових зборів та зниження собівартості виробництва зерна” [8, с. 178]. 

Стратегічне значення виробництва насіння зернових культур розкривається через ту роль яку 
воно відіграє в системі функціонування та розвитку зернового господарства країни. По-перше, насіння 
зернових культур, як посівний матеріал є головною передумовою щорічного відтворення процесу 
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зерновиробництва і не може бути заміненим жодним іншим фактором виробництва, по-друге, від 
якісних показників насіннєвого матеріалу в значній мірі залежить рівень урожайності зернових та якісні 
показники кінцевого продукту споживання, звідси виходить, що високоякісний насіннєвий матеріал 
виступає у ролі засобу розширеного відтворення і значною мірою впливає на рівень 
конкурентоспроможності виробленої продукції і, по-третє, від вартості посівного матеріалу залежить 
рівень витрат на гектар посіву, тобто рівень собівартості виробленої зернової продукції, що в 
кінцевому результаті значною мірою впливає на рівень рентабельності виробленого товарного зерна. 

В сучасних умовах, в зв'язку з різким скороченням внесення мінеральних і органічних добрив та 
засобів захисту рослин, сортові ресурси та високоякісний посівний матеріал повинні виступати 
основним засобом отримання стабільно високих урожаїв та вагомим фактором впливу на розширення 
процесу зерновиробництва. Встановлено, що чим вища врожайність культури, тим більший внесок у її 
подальший ріст вносять сорт і насіння. У країнах з урожайністю зернових культур 40-50 ц/га приріст 
врожаю до 50% забезпечується селекцією і насінництвом [9, с. 221]. 

З агротехнологічної та виробничо-господарської точки зору основне завдання галузі 
насінництва, як зернових, так і інших сільськогосподарських культур, полягає у розмноженні 
(виробництві) насіння високоврожайних сортів, у збереженні та поліпшенні його чистосортності та 
врожайних властивостей. Від ефективності функціонування системи насінництва зернових культур 
залежить рівень ефективності важливої та невід’ємної складової системи зерновиробництва – 
процесу сортозаміни та сортооновлення. 

Товарне насіння зернових виступає у якості специфічного, інноваційного та наукоємного товару, 
оскільки несе в собі потенціал росту ефективності сільськогосподарських підприємств. Як зазначає 
Омельяненко Г.Г, від генотипу сорту значною мірою залежить реалізація біопотенціалу поля, 
ефективність організаційно-технічних заходів вирощування сільськогосподарських культур [10, с. 14]. 

Процес інтенсифікації сільськогосподарського виробництва тісно пов’язаний із використанням у 
землеробстві новітніх досягнень у галузі селекції і насінництва. Впровадження нових продуктивніших, 
стійкіших до несприятливих погодно-кліматичних умов і хвороб сортів, оновлення асортименту насіння 
високих репродукцій дає змогу збільшити врожайність та виробництво зерна на 20–25 відсотків. 

Для забезпечення посіву прогнозованих площ, виконання Пpoгpaми “Зерно України — 2015” 
необхідно мати щороку мати в Україні до 4,0 млн. тонн високоякісного насіння зернових культур, у 
тому числі озимих 1,8–1,9 млн. тонн та 1,2 млн. тонн ярих зернових. 

Висновки з проведеного дослідження. В умовах України виробництво зерна є найбільш 
ефективною галуззю національного господарства. Природно-кліматичні умови та родючі землі України 
дають змогу отримувати високоякісне продовольче зерно в обсягах, достатніх для забезпечення 
внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. 

Центральною ланкою зернового господарства є насінництво, інноваційний  розвиток якого 
сприяє підвищенню ефективності виробництва. 

В сфері насінництва домінуюче місце повинні займати сортовий склад та система виробництва і 
збуту кондиційного посівного матеріалу зернових культур, оскільки впровадження високоефективних 
сортів та повноцінного насіння належить до найбільш ефективних засобів підвищення врожайності та 
поліпшення якості зерна.  
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Анотація 
В статті обґрунтовані напрями інтенсифікації виробництва зерна на інноваційній основі в 

аграрних підприємствах, зокрема висвітлено засади використання потенціалу насінництва як 
основного фактора інтенсифікації зернового господарства. 

Ключові слова: аграрні підприємства, зернове господарство, інтенсифікація, інновації, 
насінництво, насіннєвий завод. 

Аннотация  
В статье обоснованы направления интенсификации производства зерна на инновационной 

основе в аграрных предприятиях, в частности освещены основы использования потенциала 
семеноводства как основного фактора интенсификации зернового хозяйства. 

Ключевые слова: аграрные предприятия, зерновое хозяйство, интенсификация, инновации, 
семеноводство, семенной завод. 

Annotation  
In the article substantiated intensification of grain production areas on innovation basis of agricultural 

enterprises, including presentation of a potential use of seed as a major factor intensification of grain 
production. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ 
КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Постановка проблеми. Перед суспільством всього світу наразі стоїть стратегічна мета 

запровадження процесів сталого розвитку. Одним з головних принципів сталого розвитку є 
збереження наявних ресурсів. В цьому контексті під ресурсами частіше за все маються на увазі 
природні ресурси, але, окрім природних, варто виділити ще й людські ресурси. Бережливе ставлення 
та управління людськими ресурсами є пріоритетним напрямом розвитку провідних підприємств світу. 
А найціннішими та найдорожчими людськими ресурсами будь-якого підприємства є управлінці вищої 
ланки. В той час, коли оптимізації робочих процесів звичайних робітників приділяється достатньо 
уваги, управління процесами роботи топ-менеджерів недостатньо досліджено. Таким чином, постає 
проблема більш раціонального використання робочого часу управлінців. Як показує практика, 
головним джерелом втрат робочого часу менеджерів є процеси комунікації, що склалися на 
підприємстві. Традиційні процеси комунікації, такі як наради, засідання, кругли столи тощо, сьогодні 
виявляються занадто дорогими через надвисокі та невиправдані витрати робочого часу. Постає 
питання, яким чином можна зробити процеси комунікації більш ефективними за змістом та більш 
економними з точку зору витрат дорогих для підприємства людино-годин.   

Найпоширенішим напрямом оптимізації процесів виробництва та інших бізнес-процесів 
підприємства є їх інформатизація та комп’ютеризація. Інформатизація економіки є пріоритетним 
напрямом розвитку як країн Європи, так і України, що підтверджується такими важливими 
документами як Стратегічна Програма розвитку Євросоюзу «Європа-2020» [1], Програма економічних 
реформ Президента України [2] та Закон України «Про національну програму інформатизації» [3]. 
Підприємства також не залишаються осторонь тих процесів, що відбуваються в світі та на Україні. 
Наразі компанії всіх розмірів намагаються впроваджувати інформаційні системи та передавати 
частину функцій, що раніше виконувала людина, комп’ютеру.   

В зв’язку з цим представляє інтерес дослідження можливості інформатизації процесів 
комунікації на підприємстві з метою підвищення їх ефективності та отримання економічного ефекту від 
скорочення нераціональних витрат робочого часу управлінців вищої та середньої ланок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема, що розглядається в роботі, знаходиться 
на стику таких сфер як інформатизація та комунікації.  

Дослідження в галузі інформатизації поділяються на декілька груп, серед яких виділяються дві 
основні: вивчення питань, пов’язаних з інформатизацією економіки країни або окремих галузей 
господарювання, та наукові розробки, що стосуються різних аспектів інформатизації підприємств. 

Процеси інформатизації економіки на державному та регіональному рівнях вивчали такі 
українські дослідники, як Н. В. Голячук [4], робота якого присвячена питанням державної політики в 
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галузі інформатизації підприємств, та Є. В. Димченко [5], який уточнює певні теоретичні положення 
інформатизації як процесу та досліджує позитивні наслідки впливу інформатизації на економічну 
систему регіонів. 

Наукові праці О. Ю. Віннічука [6; 7; 8] присвячені дослідженню формування інформаційних 
ресурсів підприємства для оптимального вибору управлінських рішень та економічним аспектам 
автоматизації та моделювання бізнес-процесів.  

Т. В. Янчук [9] наводить економічне обґрунтування впровадженню інформаційних систем на 
підприємства малого бізнесу. 

Сутність та значення процесів комунікації на підприємстві вивчалися такими українськими 
дослідниками, як Н. В. Івашова, Т. П. Гончаренко, Л. Ю. Сагер, В. В. Долгіх, А. Боднар та ін.  

В роботах [10; 11] досліджено складові елементи сучасної системи маркетингових комунікацій 
промислового підприємства, тобто інструментів для налагодження зв’язків з громадськістю.  

Робота [12] присвячена аналізу ефективності організаційних комунікацій. Автором розроблено 
систему критеріїв для оцінки якості комунікацій, побудовано схему оцінки ефективності організаційних 
комунікацій. 

Однак, варто відзначити, що проблема налагодження процесів комунікації управлінців вищого 
рівня шляхом інформатизації з метою отримання економічного ефекту від впровадження 
інформаційних систем в ці процеси недостатньо досліджена українськими вченими.  

Постановка завдання. Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних та методичних основ 
управління на підприємстві з виокремленням такої важливої складової як комунікації; концептуальних 
засад інформатизації економічних процесів для виявлення проблемних питань, що існують в процесах 
комунікації на підприємстві та шляхів їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Комунікації, як процес обміну інформацією, є 
одним з найважливіших складових елементів діяльності будь-якого підприємства. Важливість 
внутрішньої комунікації в організації все частіше підкреслюється управлінцями як зарубіжних, так і 
вітчизняних компаній. В сучасну епоху, коли інформація може бути найдорожчим ресурсом 
підприємства, вкрай необхідно налагодити ефективні способи її обміну.  

Одним з найпоширеніших способів обміну інформацією на українських підприємствах є різного 
виду наради та засідання. Традиційно для обговорення виробничого питання, що стосується більше 
одного підрозділу в організації, збирається нарада, де обов’язково мають бути присутні керівники 
декількох підрозділів, представники топ-менеджменту та інші співробітники. Проте такий спосіб 
комунікації має цілу низку негативних наслідків та проблем, що в узагальненому вигляді представлені 
на рис. 1.  

 
Рис. 1. Проблеми комунікації, що виникають на підприємстві 

Джерело : розроблено автором 
 
Згідно з проведеним у Великій Британії дослідженням [13], було встановлено, що менеджмент вищої 

ланки в середньому витрачає 10 годин на тиждень на проведення нарад. Про необґрунтованість 
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витрачання цих годин свідчить той факт, що вже, через 11 хвилин після початку наради або зустрічі 
концентрація уваги людини невпинно падає. Це означає, що майже весь час, витрачений на подібні 
зустрічі, є вкрай неефективним, а якщо його помножити на заробітну платню топ-менеджерів, виявляється 
ще й дуже затратним для підприємства. Дослідниками у [13] також було підраховано, що час, витрачений 
на наради та засідання в 2011 році, коштував Британській економіці 26 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім 
того, на час проведення нарад унеможливлюється оперативне вирішення виробничих питань.   

Проведення очних нарад тісно пов’язане з міжособистісними стосунками співробітників, які часто 
перекладаються на професійну діяльність. Особистісні непорозуміння між колегами можуть стати на 
заваді тверезої оцінки професійної ідеї або рішення, що було висунуте опонентом. Перемовини, що 
ведуться між колегами з великою різницею у віці, можуть закінчитися без очікуваного результату, адже 
молодій людині у загальному випадку непросто висловити набагато старшому колезі свою думку стосовно 
робочої ситуації, якщо ця думка йде в розріз позиції старшого колеги. Водночас, старший співробітник 
може не прислухатися до думки висококваліфікованої молодої людини тільки з причини її віку.  

Економічні наслідки цієї ситуації полягають в тому, що незадоволення потреби в самореалізації 
(за пірамідою Маслоу) у молодої людини може призвести до звільнення цього співробітника. При 
таких обставинах, окрім витрат на рекрутинг нового фахівця, компанія зазнає суттєвих збитків, якщо в 
цю людину були вкладені кошти, наприклад, для курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів 
тощо. До того, такий співробітник може бути носієм цінної внутрішньої інформації підприємства, 
розголошення якої може нести більш серйозні економічні втрати.   

Емоційна напруга (див. рис. 1), що супроводжує очні наради, часто перешкоджає нормальному 
вирішенню робочих питань. Перехід на особистості, який може стати наслідком емоційного 
обговорення робочих задач є не тільки непродуктивним з точки зору вирішення суті питання, він 
загрожує подальшій нормальній роботі двох колег. Під впливом емоцій, що виникають при спілкуванні, 
можуть бути прийняти управлінські рішення, які при тверезому осмисленні ніколи не були б прийняті.  

Це має прямі економічні наслідки, такі як втрати робочого часу та його непродуктивне 
використання впродовж деякого часу після виникнення конфлікту. До того пошкодження нормального 
робочого мікроклімату всередині компанії може суттєво знизити мотивацію співробітників до 
виконання службових обов’язків.    

Ще одна дуже важлива проблема виникає при проведенні усних засідань: часто є дуже 
проблематичним встановити, хто саме є автором тієї чи іншої ідеї, що звучить на засіданні. Хоча ідея, 
що була вкинута в котел обговорення, може бути інноваційною за своєю суттю. Крім того, згідно із 
українським законодавством, окрім технологічних інновацій, існують ще інновації організаційні. Через 
це фактичні переваги в тому чи іншому вигляді, які б міг отримати автор інноваційної ідеї від 
підприємства, можуть йому не дістатися або, що навіть гірше, дістатися іншому колезі. Економічними 
наслідками цієї проблеми може бути необґрунтований розподіл надбавок і премій за творчі здобутки, 
якщо подібні передбачені на підприємстві як елемент системи заохочення. Це призведе до відчуття 
несправедливості у співробітника, що, як показує сучасний досвід згідно [14], викликає суттєві 
проблеми внутрішнього опору на підприємстві, які згодом проявляються в різних формах, починаючи 
від бездіяльності та саботажу і закінчуючи навмисним спричиненням шкоди компанії.  

До загальних проблем комунікації, що дуже часто виникають на підприємствах України, 
відносяться також нестача інформації для прийняття рішень в сфері управління людськими ресурсами 
та недоступність керівника підприємства для співробітників. Брак інформації прямо впливає на 
відчуття несправедливості у співробітника, про яке згадувалось вище. Ця проблема підіймається в 
бізнес середовищі в такому вигляді: «Буває, що самі топ-менеджери стають жертвами 
несправедливого ставлення своїх підлеглих. Іноді керівники поступають несправедливо через брак 
інформації – немає часу або просто лінь її збирати» [14]. Проте, на нашу думку, корінь проблеми 
лежить значно глибше – дієві механізми збору інформації, яка стосується співробітників компанії, 
часто відсутні на підприємстві. З іншого боку, у співробітника немає можливості напряму звернутися 
до представників топ-менеджменту через традиції субординації, що склалися в компанії, або через 
елементарну відсутність доступу до кабінетів перших осіб компанії.    

Таким чином, дослідження показали, що проблеми комунікації управлінського персоналу на 
українських підприємствах мають серйозні економічні наслідки. Тому задача налагодження цих 
процесів в руслі загальної політики інформатизації підприємств виявляється вкрай актуальною.    

Висновки з проведеного дослідження.  
1. Одним з основних стовпів концепції сталого розвитку є бережливе управління наявними 

ресурсами. Збереження людських ресурсів, їх робочого часу та продуктивності є запорукою сталого 
розвитку будь-якого підприємства та організації. Запобігання непродуктивним витратам робочого часу 
співробітників, мінімізація конфліктів та підтримка здорового мікроклімату в колективі дозволить зберегти 
та раціонально використовувати людські ресурси, що матиме позитивний економічний ефект для компанії. 

2. В ході аналізу було виявлено, що традиційний процес організації комунікацій на підприємстві 
має низку серйозних потенційних проблем. Проведення різного роду нарад та засідань призводить до 
непродуктивного витрачання робочого часу найдорожчих співробітників компанії – управлінців вищої 
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та середньої ланок. Окрім того, процес обміну інформацією та думками під час засідань дуже 
ускладнює встановлення авторства на ту чи іншу організаційну інновацію, що веде до 
необґрунтованого розподілу премій та заохочень. Емоційна напруга та перенесення міжособистісних 
відносин на професійну діяльність викликають незадоволення, зниження мотивації та внутрішній опір 
всередині компанії. Брак інформації та відсутність ефективних механізмів її отримання є також однією 
з ключових проблем комунікації всередині компанії. 

3. Шляхами вирішення вищезазначених проблем є налагодження системи управління 
комунікаціями на підприємстві, розробленої за методиками інформатизації бізнес-процесів в компанії, 
що і представлятиме напрям подальших досліджень. 
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Анотація 
Стаття присвячена проблемі ефективності процесів комунікації на підприємстві. 

Розглянуто основні проблеми, що виникають при традиційному способі обміну інформацією, що 
склався на більшості підприємств України. Проаналізовано економічні наслідки кожної із зазначених 
проблем. Висвітлено напрями покращення процесів комунікації на підприємстві. 

Ключові слова: комунікації на підприємстві, інформатизація, проблеми комунікації, управлінці 
вищої ланки.  

Аннотация 
Статья посвящена проблеме эффективности процессов коммуникации на предприятии. 

Рассмотрены основные проблемы, возникающие при традиционном способе обмена информацией, 
который сложился на большинстве предприятий Украины. Проанализированы экономические 
последствия каждой из указанных проблем. Освещены направления улучшения процессов 
коммуникации на предприятии. 
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Annotation 
The article is devoted to the problem of efficiency of communication processes within a company. The 

main problems associated with the traditional way of information exchange, that is formed at the most 
Ukrainian enterprises, are considered. The economic impact caused by each of these problems is analyzed. 
The directions of the communication processes improvement in the enterprise are defined. 

Key words : inner communication of the enterprise, informatization, communication problems, senior 
management. 

 
 
 
УДК 005.41+005.72/.93 

Тохтарова І.М.,  
аспірант, 

Донецький національний університет економіки і  
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ:  
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕТАПІВ 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання, такі як соціалізація бізнесу, його 

глобалізація й інтеграція, висувають нові вимоги до порядку ведення бізнесу і методів управління ним, 
зокрема, до організаційної структури управління підприємством. Особливої актуальності набувають 
питання підвищення ефективності діяльності підприємств. Ця складна багатоаспектна задача стоїть 
перед керівництвом всіх діючих компаній, кожна з яких шукає їх вирішення. На нашу думку, 
розв’язання даної проблеми полягає в якісному функціонуванні організаційної структури управління 
(ОСУ). Саме ця складова організаційної структури підприємства забезпечує ефективну роботу всього 
механізму, є наріжним каменем, на якому тримається «фундамент» корпорації. Від грамотної 
побудови і якісної роботи організаційної структури управління залежить швидкість і якість прийняття 
управлінських рішень, а, відповідно, і загалом ефективність функціонування підприємства. На 
сьогоднішній день, підприємство представляє собою складну соціально-економічну систему, 
організаційна структура управління підприємством є базисом, на якому воно тримається, і, в свою 
чергу, є системою, яка складається із елементів ОСУ і зв’язків між ними. Кожна організаційна 
структура управління проходить певні фази в процесі функціонування, які складають її життєвий цикл. 
Проблема пояснення циклічного розвитку систем привертає увагу багатьох науковців, в першу чергу 
тому, що дослідження механізмів періодичності явищ відкриває перспективи щодо прогнозування 
розвитку систем. Незважаючи на те, що ОСУ є складовою підприємства, етапи її життєвого циклу 
можуть не співпадати с фазами підприємства в цілому, при цьому, якщо вчасно вірно визначити фазу 
ОСУ можна попередити кризові явища на підприємстві в цілому. У зв’язку з вищенаведеним, 
особливої актуальності набувають питання дослідження фаз життєвого циклу ОСУ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх досліджень життєвого циклу 
організації варто виділити роботи І. А. Бернада [1], В. Г. Бороноса [2], Н. І. Верхоглядової [3], 
Д. Є. Козенкова [4], Ж. В. Поплавської [5], Н. О. Сторчака [2] та багатьох інших. Вчені активно 
досліджують фази (етапи) життєвого циклу підприємства в цілому, в той час, як фазам життєвого 
циклу організаційної структури управління підприємством не приділяється необхідної уваги і вони 
потребують більш поглибленого вивчення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка власного підходу до формування етапів 
життєвого циклу організаційної структури управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема дослідження життєвого циклу 
підприємства носить міждисциплінарний характер, пошук її вирішення активно здійснюється в рамках 
економічних наук, теорії менеджменту і теорії організації. Сформувалося декілька напрямків 
досліджень, серед яких теорія економічного розвитку та зростання (Й. Шумпетер, Е. Пенроуз), 
еволюційна теорія економічних змін (С. Уїнтер, Р. Нельсон), теорія економічних циклів (А. Маршалл, 
М. Д. Кондратьєв), поведінкові теорії фірми (Дж. Марч, Р. Сайєрт), дослідження у галузі життєвого 
циклу організації (І. Адізес, Л. Грейнер, Дж. Кімберлі, Д. Лестер, Д. Міллер, Дж. Парнелл, П. Фрізен, 
С. Хенкс та ін.) [4]. При цьому проблемні питання виокремлення і дослідження фаз життєвого циклу 
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організаційної структури управління підприємством, яка, в свою чергу, є елементом системи 
управління підприємства, залишаються невирішеними. 

Для подальшого дослідження етапів життєвого циклу ОСУ спробуємо визначити когнітивне 
значення цього терміну. Варто відзначити, що критичний аналіз різних точок зору на сутнісне 
наповнення термінів «організаційна структура» і «організаційна структура підприємства» показав, що 
більшість вчених ототожнюють ці поняття, що призводить до відхилення від первісного напряму в 
дослідженнях, так і до помилкових результатів. 

Зробивши аналіз визначень, можна зробити висновки, що більшість науковців схиляється до того, 
що організаційна структура управління підприємством є певною сукупністю підрозділів (елементів), які 
забезпечують управління організацією [6, с. 142; 7, с. 359; 8, с. 151]; деякі дослідники вважають її формою 
системи управління [9, с. 137], але на нашу думку, ОСУ є складовим елементом системи управління, інші 
автори підкреслюють орієнтацію зусиль ОСУ на задоволення потреб клієнтів [10].  

За результатами критичного аналізу і порівняння думок різних вчених в галузі економіки і 
менеджменту щодо трактування поняття «організаційна структура управління», пропонуємо таке 
визначення досліджуваному терміну. 

Організаційна структура управління – це елемент системи управління підприємством, який 
представляє собою сукупність впорядкованих підрозділів різних рівнів управління взаємопов’язаних 
між собою, метою функціонування яких є забезпечення ефективного управління  підприємством. У 
зв’язку з тим, що ОСУ є складовою системи управління підприємством, при цьому і сама є системою, 
вирішальним моментом в дослідженні ОСУ є розгляд її з позицій системного підходу. На сьогоднішній 
день найбільш ефективним методом досліджень систем є системний підхід. Сіменко І. В. в своїх 
дослідженнях приходить до висновку, що «системний підхід як методологія наукового пізнання 
представляє собою сукупність методів дослідження окремо взятих компонентів (частин, елементів) 
об’єкта дослідження (системи), їхніх взаємозв’язків і взаємодій» [11, с. 23]. 

Згідно з класифікацією С. Біра є такі види систем, як прості і складні, детерміновані і ймовірнісні. 
Під детермінованими системами розуміються системи, майбутнє яких однозначно визначається 
дійсним і минулим [12]. Відповідно до теорії «хаосу» або «синергетизму» Е. Лоренца, якщо прийняти 
ОСУ за детерміновану систему, то при зміні значення точки, що показує співвідношення централізації і 
децентралізації в формалізованій системі управління, відбувається біфуркація – зміна числа і стійкості 
стаціонарних станів, в яких може знаходитися формалізована система управління, тобто попередня 
траєкторія еволюції управління втрачає стійкість і необхідно обрати нову формалізовану систему 
управління, а відповідно і нову організаційну структуру управління (рис. 1).  

Для подальшого дослідження варто підкреслити, що ОСУ – це соціально-економічна система, 
тому що об’єктом і суб’єктом діяльності є люди, а результат носить економічний характер.  

Пропонуємо виділити такі фази життєвого циклу ОСУ: формування, розвиток, фаза біфуркації. 

 
 

 

 

 

        

 

 

  

                                                                                                    

 
Рис. 1. Авторський підхід до життєвого циклу ОСУ 

 
Формування – фаза життєвого циклу ОСУ, на якій спочатку утворюються стійкі структурні 

елементи, а потім відбувається поступальний рух з подальшою втратою соціально-економічною 
структурою стійкості. Розвиток – фаза, на якій відбувається ускладнення структурних елементів, 
змінюється характер функціонування і сама суть соціально-економічних механізмів. Генерація 
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інформації починає здійснюватися за принципом – зменшення ентропії системи. Також можуть 
з’явитися нові структурні елементи або нові функціональні якості у діючих елементів. Введені в 
невеликій кількості в систему нові складові призводять до виникнення нової мережі реакцій між її 
компонентами. Нова мережа реакцій починає конкурувати зі старим способом функціонування 
системи. Якщо система структурно стійка щодо вторгнення нових одиниць, то новий режим 
функціонування не встановлюється, а самі нові одиниці зникають. Але якщо структурні флуктуації 
успішно «приживаються», то вся система перебудовується на новий режим функціонування. Таким 
чином, суть процесу «розвитку» полягає в переході до нового стану системи, який характеризується 
структурною стійкістю. Здійснюється такий перехід завдяки ефективній діяльності суб’єктів ОСУ, 
сприятливому стану навколишнього соціально-економічного середовища. Відбувається перехід до 
фази «біфуркації». В рамках фази розвитку, шляхом теоретичного аналізу літературних джерел, варто 
виділити ознаки і фактори біфуркації (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Авторський підхід до життєвого циклу ОСУ 
 
На нашу думку, до ознак біфуркації варто віднести: 
– зміна принципів функціонування систем; 
– розрив існуючих зв’язків всередині системи; 
– різкі коливання ентропії в системах, що взаємодіють і взаємозалежать одна від одної.  
Фаза біфуркації – це рух «вгору» або «вниз» по біфуркаційній гілці. Слід особливо підкреслити ті 

умови, які відповідають напрямку цього руху. Для того, щоб підтримувати або тим більше підвищувати 
впорядкованість системи, нею потрібно управляти. Для цього необхідно, щоб не було ізоляції системи, 
щоб система не була замкненою. Дія керуючих факторів може приводити до зменшення ентропії 
системи, але воно має локальний характер. Це зменшення може з надлишком компенсуватися 
зростанням ентропії в інших системах. Впливаючи певним чином на систему, можна знизити її 
ентропію (за рахунок підвищення ентропії інших систем). Це є процес управління, який вимагає 
використання певної інформації. Можна припустити наступне. Якщо зменшення ентропії даної 
системи відбувається за рахунок підвищення ентропії інших систем таким чином, що вони руйнуються, 
відповідно поступальний рух цієї системи здійснюється в фазі біфуркації по біфуркаційній гілці, що 
веде «вниз». Такий рух призводить до наростання кризових явищ, які, якщо не будуть змінені 
принципи функціонування системи, призведуть до її руйнування. Рух системи «вгору» по 
біфуркаційній гілці не тільки відповідає її поступальному руху і адаптації, але і не призводить до 
незворотних руйнувань тих систем, за рахунок яких дана система зменшує свою ентропію. 

Цікавим є погляд І. Качалова, який в своїх дослідженнях параметрів розвитку криз у компаніях 
приходить до висновку, що в момент переходу від однієї критичної точки до іншої виникає гостра 
необхідність доповнити структуру управління компанії новими елементами, інакше, на думку вченого 
кризу або буде неможливо подолати взагалі, або на це буде витрачено забагато часового і 
фінансового ресурсу [13]. З нашої точки зору, такий підхід є досить суперечливим, тому що в фазі 
біфуркації не завжди є раціональним додавати нові елементи в організаційну структуру управління 
компанією, в такій ситуації більш логічним є зміна принципів функціонування системи, з урахуванням 
всіх зовнішніх і внутрішніх факторів, що призвели до біфуркації. 

Таким чином, якщо знати про фактори, які призводять до біфуркації і ознаки, що її 
характеризують, то можна вчасно прийняти заходи щодо адаптації до нових умов функціонування 
ОСУ і забезпечити рух по біфуркаційній гілці вгору, тобто запобігти руйнуванню систем, за рахунок 
яких дана система зменшує свою ентропію; досягти поступального руху до стійкого розвитку. 

Варто відзначити, що у зв’язку із циклічним розвитком систем ОСУ в разі адаптації після фази 
біфуркації знов відбувається формування вже нової ОСУ, її розвиток і біфуркація. Таким чином, при 
подоланні ОСУ фази біфуркації, як шляхом адаптації, так і розпаду, фази життєвого циклу 
повторюються, що власне і свідчить про циклічність функціонування даної системи. Такий висновок 
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дає підстави для формування методики діагностики якості ОСУ в залежності від стадії її життєвого 
циклу, розробки прогнозів щодо функціонування ОСУ, попередження на їх основі кризових явищ. 

Для успішного подолання фази біфуркації (шляхом адаптації) пропонуємо: 
– розробляти прогнози розвитку ОСУ; 
– проводити діагностику, з метою визначення етапу життєвого циклу ОСУ; 
– при введенні нових елементів до складу ОСУ заздалегідь розраховувати їх кількість, щоб 

запобігти формуванню великої кількості нових зв’язків, що призведе до руйнування існуючої системи; 
– налагодити якісне інформаційне забезпечення управлінського процесу; 
– забезпечити відкритість системи (тобто готовність до взаємодії з зовнішнім оточенням); 
– роз’яснювати топ-менеджерам стратегічні і тактичні цілі підприємства, проводити професійний 

коучинг управлінців; 
– змінити принципи функціонування системи, з урахуванням всіх зовнішніх і внутрішніх факторів, 

що призвели до біфуркації; 
– налагодити зв’язки між елементами ОСУ, впорядкувати відносини підлеглості; 
– перерозподіляти відповідальність серед управлінського персоналу відповідно до змін, що 

відбуваються в ОСУ. 
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити такі 

висновки: 
– під організаційною структурою управління слід розуміти елемент системи управління 

підприємством, який представляє собою сукупність впорядкованих підрозділів різних рівнів управління 
взаємопов’язаних між собою, метою функціонування яких є забезпечення ефективного управління 
підприємством; 

– сформовано авторський підхід до фаз життєвого циклу ОСУ, якими є: формування, розвиток, 
фаза біфуркації; 

– до основних факторів біфуркації відносяться: накопичення ентропії систем, замкненість 
системи, «інформаційний голод», нерозуміння топ-менеджерами стратегічних і тактичних цілей 
підприємства, невміння діяти в їх рамках, суттєво нераціональні управлінські рішення; 

– біфуркації притаманні такі ознаки: зміна принципів функціонування систем, розрив існуючих 
зв’язків усередині системи, різкі коливання ентропії в системах, що взаємодіють і взаємозалежать 
одна від одної; 

– доведена циклічність розвитку ОСУ, що обґрунтовує виокремлення етапів життєвого циклу 
ОСУ; 

– для успішного подолання фази біфуркації запропонована низка превентивних заходів, як 
таких, що потрібно застосовувати безпосередньо в фазі біфуркації для її успішного подолання. 

Модель життєвого циклу організаційної структури управління може служити ефективним 
інструментом її діагностики, як надаючи можливість виявляти і своєчасно усувати поточні кризові 
явища, так і дозволяючи підприємствам вчасно здійснювати стратегічні перетворення для 
забезпечення адаптації до умов функціонування, що постійно змінюються. Тому подальшим 
дослідженням проблеми життєвого циклу ОСУ може бути розробка конкретних інструментів 
діагностики й аналізу її результатів. 
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Анотація 

Дається визначення терміну «організаційна структура управління». Сформовано власний 
підхід до визначення фаз життєвого циклу організаційної структури управління. Детально 
розглянуто фазу біфуркації, її ознаки і фактори. 

Ключові слова: організаційна структура управління, фази життєвого циклу ОСУ, 
системний підхід, біфуркація, біфуркаційна діаграма, фаза біфуркації, фактори біфуркації, ознаки 
біфуркації. 

Аннотация 
Дается определение термину «организационная структура управления». Сформирован 

собственный подход к определению фаз жизненного цикла организационной структуры 
управления. Детально рассмотрена фаза бифуркации, её признаки и факторы. 

Ключевые слова: организационная структура управления, фазы жизненного цикла ОСУ, 
системный подход, бифуркация, бифуркационная диаграмма, фаза бифуркации, признаки 
бифуркации.  

Annotation 
The definition of the term «organizational structures of management» is given. Our own approach to 

the determination of the phases of life cycle of organizational structures of management is formed. The 
phase of bifurcation, its attributes and factors are considered in details in the article. 

Key words: organizational structures of management, life cycle phases of OSM, systematic approach, 
bifurcation, bifurcation diagram, the phase of  bifurcation, the attributes of  bifurcation. 
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ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ 
КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 
ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ  

 
Постановка проблеми. Проведення процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного 

підприємства є дуже складною задачею, вирішення якої у теоретичному аспекті потребує 
використання певних методів та моделей, що створює необхідність дослідження кожного з них за 
причиною наявності різного роду відмінностей в їх економічних складових. Актуальність дослідження 
оптимізаційних методів та моделей пояснюється їх роллю у зазначеному процесі, оскільки, фактично, 
вони виконують функцію інструментарію для проведення процесу оптимізації структури капіталу 
машинобудівного підприємства та визначають специфіку його здійснення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями дослідження проведення процесу 
оптимізації структури капіталу підприємства за допомогою оптимізаційних методів та моделей займалися 
багато економістів. І. О. Бланком [1] розроблено групу сучасних методів для здійснення процесу 
оптимізації структури капіталу підприємства. Американська компанія «Stern Stewart & Co» [8] є 
засновником концепції економічної доданої вартості (або EVA). А. А. Воронін, М. В. Губко, С. П. Мішин, 
Д. А. Новіков [6] та С. І. Шелобаєв [9] займались розробкою групи оптимізаційних економіко-математичних 
моделей. Процес реорганізації суб’єкта господарювання, детально розглянутий у роботі О. О. Терещенка 
[7], надав змогу для його адаптації під процес оптимізації структури капіталу машинобудівного 
підприємства. Однак, попри всі дослідження, на сучасному етапі розвитку економіки питання проведення 
процесу оптимізації структури капіталу суб’єкту господарювання потребує глибшого дослідження, оскільки 
розроблені оптимізаційні методи та моделі не містять єдиного вирішення щодо реалізації зазначеного 
процесу на підприємствах галузі машинобудування.  
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичного аспекту процесу оптимізації 
структури капіталу на машинобудівному підприємстві за допомогою використання спеціальних 
оптимізаційних методів та моделей, а також розробка окремого методу оптимізації структури капіталу 
машинобудівного підприємства на основі проведеного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш значний внесок у дослідження питання 
проведення оптимізації структури капіталу підприємства зробив І. О. Бланк [1], в якого процес 
оптимізації структури капіталу суб’єкта господарювання ґрунтується на таких методах оптимізації його 
стриктури, як: оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової 
рентабельності, що прогнозується; оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його 
вартості та оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.  

Економічна сутність першого методу полягає в оптимізації структури капіталу за допомогою 
механізму фінансового важеля або ефекту фінансового левериджу. Фактично, специфіка даного 
методу полягає у визначенні поняття фінансового левериджу. На думку Д. К. Шима та Д. Г. Сигеля, 
«леверидж – частина постійних витрат, яка є джерелом ризику для компанії… Фінансовий леверидж, 
міра фінансового ризику… Чим вищий фінансовий леверидж, тим вищий фінансовий ризик, і, як 
слідує, тим вища вартість капіталу. Оптимальна структура капіталу для будь-якої компанії багато у 
чому залежить від величини левериджу, який може допустити компанія, та від результуючої вартості 
капіталу» [10, с. 205]. Це твердження є не досить повним у частині трактування економічного значення 
левериджу, проте автори вірно описують його особливості. З точки зору Ю. М. Воробйова, 
«фінансовий леверидж можливо розглядати як співвідношення позикового (без кредиторської 
заборгованості) фінансового капіталу до власного фінансового капіталу» [3, с. 225]. У даному 
визначенні поняття фінансового левериджу помітна фактично методика його розрахунку у загальному 
вигляді, що є суттєвою відмінністю цього визначення від інших тверджень. Найбільш точно це поняття 
трактує І. О. Бланк, на думку якого, «фінансовий леверидж характеризує використання підприємством 
позикових коштів, яке впливає на зміну коефіцієнту рентабельності власного капіталу. Іншими 
словами, фінансовий леверидж представляє собою об’єктивний фактор, що виникає з появою 
позикових коштів в обсязі використовуваного підприємством капіталу, що дозволяє йому отримати 
додатковий прибуток на власний капітал» [2, с. 230]. Таке твердження не тільки надає визначення 
поняття «фінансового левериджу», виділяє його особливості, а й пов’язує це поняття з такою 
економічною категорією, як «рентабельність власного капіталу». Безпосередньо сам розрахунок 
ефекту фінансового левериджу здійснюється за наступною формулою: 

                                      

(1 ) ( ) ,
ПП

ПК
ЕФЛ С РРК СПК

ВК
= − × − ×

                              (1) 

де ЕФЛ  - ефект фінансового левериджу, %; 

ПП
С

 - ставка податку на прибуток, частки одиниць; 
РРК  - рівень рентабельності капіталу підприємства, %; 
СПК  - середній розмір процентів за кредит, що сплачує підприємство за користування 

позиковими коштами, %; 
ПК  - величина позикового капіталу, грошові одиниці; 
ВК  - величина власного капіталу, грошові одиниці. 
Таким чином, економічна сутність методу оптимізації структури капіталу за критерієм 

максимізації рівня фінансової рентабельності полягає в проведенні спеціальних розрахунків з 
використанням механізму фінансового левериджу для визначення оптимальної структури капіталу 
машинобудівного підприємства з ціллю максимізації рівня фінансової рентабельності його капіталу. 

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості базується на 
попередній оцінці вартостей власного та позикового капіталів за різних умов їх залучення та на 
подальшому розрахунку середньозваженої вартості капіталу машинобудівного підприємства. 

Економічна сутність методу оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації рівня 
фінансових ризиків полягає у фінансуванні різних складових частин активів за рахунок 
диференційованого вибору джерел коштів підприємства з урахуванням можливих видів ризику. Так, 
на думку Н. І. Костіної, А. А. Алєксєєва та О. Д. Василика, «ризик визначається як відхилення 
очікуваних результатів від середньої або прогнозованої величини. Його також можливо розглядати як 
вірогідність збитковості, підраховуючи мінливість очікуваного грошового потоку за відповідним 
проектом» [4, с. 17]. Це визначення поняття ризику в певній мірі пов’язує його математичний зміст з 
економічною значимістю. Безпосередньо сама специфіка методу оптимізації структури капіталу за 
критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків передбачає диверсифікацію активів підприємства за 
трьома частинами (необоротні активи, постійна частина оборотних активів та змінна частина 
оборотних активів) та вибір джерела коштів для фінансування кожної з частин. Так, необоротні активи 
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підприємства можуть фінансуватися за рахунок двох джерел коштів: тільки за рахунок власного 
капіталу, або за рахунок власного та довгострокового й короткострокового позикового капіталу, 
постійна та змінна частини оборотних активів – за рахунок усіх складових елементів структури 
капіталу суб’єкта господарювання, але у багатьох випадках їх фінансування відбувається за рахунок 
власних коштів та кредиторської заборгованості.  

Широкого розповсюдження набула концепція економічної доданої вартості або EVA, 
засновником якої стала компанія «Stern Stewart & Co» на початку 90-х рр. ХХ ст. [8, с. 155]. Основна 
ідея даної концепції полягає в максимізації показника економічної доданої вартості підприємства, для 
чого застосовується наступна формула: 

                                                     
,EVA ЧП К WACC= − ×

                                               (2) 

де EVA  - показник економічної доданої вартості; 
ЧП  - величина чистого прибутку підприємства; 
К  - вартісна оцінка капіталу; 
WACC  - величина середньозваженої вартості капіталу підприємства. 
Метою розрахунку показника економічної доданої вартості підприємства є визначення величини 

перевищення чистого прибутку суб’єкту господарювання над витратами, пов’язаними з його капіталом (або 
над середньозваженою вартістю його капіталу, оскільки у даному випадку її величина складає витрати 
підприємства на вкладений капітал). «EVA – важливий показник, який забезпечує зосередження уваги на 
пріоритетних напрямах стратегічного управління, допомагає менеджерам аналізувати, де створюється 
вартість, а також визначати нерентабельні підрозділи і ефективно управляти капіталом підприємства» [5, 
с. 39]. У даному визначенні показника, що розглядається, автор конкретизує сфери його застосування та 
економічний ефект від цього. Однією зі головних задач проведення процесу оптимізації та формування 
оптимальної структури капіталу суб’єкту господарювання галузі машинобудування буде максимізація 
значення показника економічної доданої вартості, оскільки це призведе до максимізації ринкової вартості 
підприємства та зростанню рівня його інвестиційної привабливості. Однак практичне використання даного 
показника для проведення процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного підприємства, на 
думку автора, має ряд складнощів, пов’язаних зі необхідністю корегування його фінансової звітності з 
урахуванням внесення значної кількості поправок. 

Розвиток різноманітних методів, моделей, концепцій та підходів в системі економіки 
підприємства за останні роки також призвів до появи нормативно-коефіцієнтного методу оптимізації 
структури капіталу, який може застосовуватися на машинобудівному підприємстві. Економічна 
сутність даного методу полягає у розрахунку цілого ряду фінансових коефіцієнтів (наприклад, таких як 
коефіцієнт автономії, коефіцієнти ліквідності, коефіцієнт маневреності, коефіцієнт рентабельності та 
інших) для суб’єкту господарювання та подальше їх порівняння з нормативними значеннями, завдяки 
чому здійснюється оцінка фінансового стану підприємства галузі машинобудування та у подальшому 
приймається рішення про необхідність проведення процесу оптимізації структури його капіталу.  

Ще однією групою методів для проведення процесу оптимізації структури капіталу 
машинобудівного підприємства можуть бути економіко-математичні методи. Для проведення процесу 
оптимізації структури капіталу підприємства більш доцільним буде використання оптимізаційних 
математичних моделей. За своєю суттю поняття оптимізації в математичному розумінні «…полягає в 
тому, щоб серед множинності об’єктів (можливих рішень, сценаріїв, варіантів системи, що 
проектуються) знайти найкращі у заданих умовах, за заданих обмежень, тобто оптимальні 
альтернативи» [6, с. 45]. У даному визначенні дуже чітко визначений зміст процесу оптимізації у 
математиці, оскільки під найкращими або оптимальними альтернативами найчастіше розуміються 
певні критерії, за якими відбувається порівняння варіантів між собою з урахуванням різноманітних 
обмежень. У загальному вигляді процес оптимізації у вигляді економіко-математичної моделі може 
бути представлений наступним математичним виразом: 
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де F  - цільова функція; 

ig
 - обмеження та граничні умови; 

ja
 та jb

 - нижнє та верхнє гранично допустимі значення jx
; 

1 2, ,..., nx x x
 - сукупність показників. 

 
Проте дана економіко-математична модель оптимізації може бути представлена у більш 

стислому вигляді: 
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Таким чином, спираючись на формули (3) та (4), треба відмітити, що математична сутність 

процесу оптимізації, який здійснюється в економіці, полягає у наступному. Сукупність показників 

( 1 2( , ,..., )nx x x x=
) у числовому виразі фактично визначає стан системи, що моделюється, 

множинність варіантів якого має обмеження x X∈  (Х – множинність, що визначається різними 

групами обмежень, такими як технологічні, фізичні, логічні, ресурсні та інші). Введення функції F  або 
( )F x  визначає критерій ефективності у числовому виразі та залежить від сукупності показників 

( 1 2( , ,..., )nx x x x=
). Граничні умови ( j j ja x b≤ ≤

) «…показують гранично допустимі значення шуканих 
змінних, та у загальному випадку можуть бути двосторонніми» [9, с. 45]. У такому разі, ефективність 

стану системи x  залежить від прийняття функцією F  або ( )F x  найвищих значень, а головним 

завданням проведення процесу оптимізації є знаходження «…оптимального стану 'x , тобто 

допустимого стану системи ( x X∈ ), що має максимальну ефективність: для усіх x  зі множинності Х 

виконується ( ') ( )F x F x≥ » [6, с. 46]. Отже, оптимізаційні задачі мають широкий спектр використання 
в економіці, у яку входить й проведення процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного 
підприємства, та у результаті здійснення певних розрахунків дозволяють отримати математичну 
модель, за допомогою якої й відбувається здійснення досліджуваного процесу. 

На думку автора, одним з окремих випадків проведення процесу оптимізації структури капіталу 
машинобудівного підприємства може бути його реорганізація, яка включає у себе наступні форми: 
реорганізацію з метою укрупнення підприємства (злиття та приєднання, поглинання або аквізиція) та 
реорганізацію з метою його розукрупнення (поділ та виділення), а також специфічну форму 
реорганізації, яка не супроводжується зміною розмірів суб’єкта господарювання (перетворення). У 
загальному розуміння «реорганізація – це повна або часткова заміна власників корпоративних прав 
підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних 
підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або 
прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступником» [7, с. 293]. Дане визначення 
надає дуже повну деталізовану характеристику процесу реорганізації суб’єкту господарювання, 
описуючи його особливості та форми. Взаємозв’язок процесу реорганізації машинобудівного 
підприємства з процесом оптимізації структури його капіталу може бути обумовлений лише крайніми 
обставинами, коли використання інших оптимізаційних методів та моделей є недоречним і не принесе 
очікуваного економічного ефекту, та певними цілями, що переслідує суб’єкт господарювання галузі 
машинобудування, наприклад, такими як зменшення витрат, економія фінансових ресурсів та 
збільшення вартості підприємства завдяки ефекту синергізму. «При реорганізації, спрямованій на 
використання ефекту синергізму, вартість підприємства після реорганізації перевищує сумарну 
вартість окремих підприємств до реорганізації» [7, с. 299]. Проте немає певної конкретної форми 
реорганізації, яку можливо було б використовувати як універсальний метод оптимізації структури 
капіталу машинобудівного підприємства за даних обставин, оскільки кожна з них має власні переваги 
та недоліки, а також велику кількість особливостей, які повинні бути враховані при здійсненні даного 
процесу. Тому використання конкретного виду або форми реорганізації є індивідуальним у випадку 
кожного окремого суб’єкту господарювання галузі машинобудування. 

Моделі та методи для проведення процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного 
підприємства мають велику кількість особливостей та базуються на використанні різних підходів до 
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здійснення даного процесу. Тому, з авторської точки зору, буде актуальним представити узагальнену 
типологію моделей та методів проведення процесу оптимізації структури капіталу суб’єкту 
господарювання галузі машинобудування, яка представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Типологія методів та моделей проведення процесу оптимізації структури капіталу 
машинобудівного підприємства 

Джерело: розроблено автором 
 
З рис. 1 видно, що кожен з методів має свою унікальну специфіку реалізації на 

машинобудівному підприємстві, проте всі вони мають спільну рису – використання заради проведення 
процесу оптимізації структури капіталу. 

В той же час, актуальним буде не тільки дослідження вже існуючих методів та моделей для 
проведення процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного підприємства, а й розробка 
нового методу для здійснення даного процесу, який представлено нижче на рис. 2. 
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За допомогою механізму фінансового 
важеля або ефекту фінансового 

левериджу 

За допомогою попередньої оцінки 
вартостей власного та позикового 

капіталів та розрахунку 
середньозваженої вартості капіталу 

За допомогою фінансування різних 
складових активів за рахунок 

диференційованого вибору джерел 
коштів підприємства 

За допомогою максимізації показника 
економічної доданої вартості 

підприємства 

За допомогою розрахунку фінансових 
коефіцієнтів та подальшого їх 

порівняння з нормативними значеннями 

За допомогою складання та розрахунку 
спеціальних математичних моделей 

За допомогою використання певних 
реорганізаційних форм та їх 

особливостей 
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Рис. 2. Метод використання підприємств-аналогів для проведення процесу оптимізації 

структури капіталу машинобудівного підприємства 
Джерело: розроблено автором 
 
З рис. 2 видно, що економічна сутність даного методу полягає у використанні підприємств-

аналогів для проведення процесу оптимізації структури капіталу суб’єкту господарювання галузі 
машинобудування та складається з багатьох етапів. Кожен з етапів має власні особливості та логічну 
послідовність, а також визначає вибір та специфіку використання безпосередньо підприємств-аналогів 
у процесі використання даного методу. Проте, треба відмітити, що даний метод, хоча й має конкретні 
етапи, проте повинен використовуватись з урахуванням особливостей здійснення фінансової 
діяльності кожного машинобудівного підприємства, на якому впроваджується. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження процесу оптимізації структури капіталу 
машинобудівного підприємства за допомогою використання оптимізаційних методів та моделей 
дозволило зробити наступні висновки. Існує велика кількість методів та моделей, за допомогою яких 
можливо проведення процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного підприємства у 
теоретичному аспекті, кожен з яких має певні особливості, є повністю відмінним від інших 
оптимізаційних методів та моделей, а також власну специфіку розрахунку, результатом чого 
виступатиме різний економічний ефект, який може отримати суб’єкт господарювання галузі 
машинобудування від використання того, чи іншого методу чи моделі оптимізації структури капіталу. 
Розробка методу використання підприємств-аналогів для проведення процесу оптимізації структури 
капіталу дозволяє представити новий детальний підхід у здійснення даного процесу безпосередньо на 
машинобудівному підприємстві. 
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Анотація 
У статті проводиться дослідження здійснення процесу оптимізації структури капіталу 

машинобудівного підприємства у теоретичному аспекті на основі таких оптимізаційних методів 
та моделей, як: методи оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової 
рентабельності, що прогнозується, за критерієм мінімізації вартості капіталу та за критерієм 
мінімізації рівня фінансових ризиків, концепція економічної доданої вартості (EVA), нормативно-
коефіцієнтний метод, оптимізаційні економіко-математичні моделі та реорганізація 
підприємства. На основі проведеного дослідження в статті розроблений та представлений метод 
використання підприємств-аналогів для проведення процесу оптимізації структури капіталу 
машинобудівного підприємства. 

Ключові слова: машинобудівне підприємство, капітал, реорганізація, оптимізація, 
нормативно-коефіцієнтний метод, економіко-математична модель. 

 
Аннотация 

В статье проводится исследование осуществления процесса оптимизации структуры 
капитала машиностроительного предприятия в теоретическом аспекте на основе таких 
оптимизационных методов и моделей, как: методы оптимизации структуры капитала по 
критерию максимизации уровня прогнозируемой финансовой рентабельности, по критерию 
минимизации стоимости капитала и по критерию минимизации уровня финансовых рисков, 
концепция экономической добавленной стоимости (EVA), нормативно-коэффициентный метод, 
оптимизационные экономико-математические модели и реорганизация предприятия. На основе 
проведенного исследования в статье разработан и представлен метод использования 
предприятий-аналогов для проведения процесса оптимизации структуры капитала 
машиностроительного предприятия. 

Ключевые слова: машиностроительное предприятие, капитал, реорганизация, 
оптимизация, нормативно-коэффициентный метод, экономико-математическая модель. 

 
Annotation 

The investigation of realization of the process of machine building enterprise capital structure 
optimization in theoretical aspect on the basis of such optimization methods and models as: the methods of 
capital structure optimization according to the criterion of forecasted financial profitability level maximization,  
the criterion of capital cost minimization and the criterion of financial risks level minimization, the conception 
of economic value added (EVA), the normative-coefficient method, optimization economics and mathematics 
models and enterprise reorganization is examined in the article. The method of using of the enterprise-
analogues for implementation of the process of machine building enterprise capital structure optimization is 
developed and presented in the article.  

Key words:  machine building enterprise, capital, reorganization, optimization, the normative-
coefficient method, economics and mathematics models. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:  

ФУНКЦІЇ І РОЛЬ 
 

Постановка проблеми. Сучасні сільськогосподарські підприємства знаходяться на низькому 
рівні розвитку в порівнянні із зарубіжними конкурентами та окремими спільними підприємствами з 
іноземними інвестиціями в Україні. Поширення створення таких спільних сільськогосподарських 
підприємств, агрохолдингів, які є високо конкурентоспроможними на внутрішньому ринку України, 
змушує більшість сільськогосподарських підприємств терміново змінювати орієнтири своєї виробничо-
господарської діяльності з метою виживання. Так, якщо до 2010 р. практично усі підприємства 
перебували в однакових (як правило, незадовільних) економічних умовах, то за останні роки стрімко 
розвиваються великі агрохолдинги, спільні підприємства тощо. Це створює певні загрози у 
функціонуванні і розвитку дрібних і середніх агроформувань нашої країни. Тому проблема виживання 
наявних сільськогосподарських підприємств на фоні інтеграційних тенденцій потребує нагального 
вирішення. І одним з перспективних напрямів розв’язання наявних проблем сільськогосподарських 
виробників є підвищення ефективності управління ними. Саме, починаючи від зміни в орієнтаціях 
управлінських функцій, можна переформатувати усю виробничо-господарську діяльність 
сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам удосконалення управлінського 
механізму на підприємствах присвячено багато праць вчених, а саме: І. Баланюк, О. Грішнова, 
Е. Лібанова, М. Малік, Л. Михайлова, О. Ульянченко, Г. Чорний, О. Шпикуляк, В. Юрчишин та ін. 
Водночас залишається багато проблем організаційно-економічного характеру у реалізації процесу 
управління на сільськогосподарських підприємствах. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування функцій і ролі процесу управління 
персоналом з врахуванням особливостей функціонування сільськогосподарських підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному аграрному середовищі проблеми 
організації і функціонування управлінської системи недооцінюються з точки зору їх важливості і 
можливості досягнення очікуваних результатів. Сучасні агровиробники вважають, що мають актуальні 
фінансові, технічні та інші виробничо-господарські проблеми, а питання удосконалення управлінських 
аспектів не є актуальними. Саме з цього починаються усі проблеми функціонування 
сільськогосподарських підприємств, тому цо організація усієї діяльності підприємства залежить від 
раціональності прийнятих управлінських рішень. Особливо недостатньо приділяється уваги 
управлінню персоналом. Проте, враховуючи те, що основними складовими виробничого потенціалу є 
земля, матеріально-технічні ресурси та персонал, то досягти підвищення ефективності його 
використання можна лише через управління трудовими ресурсами. 

Тому у загальній системі менеджменту на сільськогосподарському підприємстві визначальним 
елементом виокремлюємо управління персоналом. Через організацію менеджменту трудовими 
ресурсами можна досягти підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва загалом, 
оскільки з усіма матеріально-технічними та земельними ресурсами працює людина і саме вона може 
забезпечити організацію виробничого процесу та впливати на його результативність. 

Обґрунтовуючи необхідність і напрями розвитку системи управління персоналом, потрібно 
розглядати їх через функціонально-прикладні аспекти. У широкому розумінні функції управління – це 
«особливі види діяльності, що відображають напрями або стадії цілеспрямованого впливу на зв’язки і 
відносини між людьми в процесі виробництва» [1, с. 856]. Тобто під функціями управління персоналом 
можна розуміти як певні види робіт, що забезпечують виконання поставлених завдань щодо 
налагодження ефективного формування і використання трудових ресурсів. 

У сучасній науці існують різні підходи до класифікації функцій управління підприємством 
загалом та персоналом зокрема (табл. 1). 

Узагальнюючи наведені в табл. 1 підходи до визначення функцій управління персоналом, 
очевидно, що є чотири основні функції, які виділяють науковці, а саме: планування, організація, 
мотивація і контроль та інші додаткові функції, які відрізняються за різними науковими підходами. На 
нашу думку, до функцій управління персоналом, слід віднести: 

− планування; 
− організація; 
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− мотивація; 
− аналіз; 
− контроль. 

Таблиця 1 
Наукові підходи до визначення функцій управління персоналом 

 

Наукові школи, вчені Функції управління 

А. Файоль [2] 1) планування; 2) організація; 3) мотивація; 4) контроль 

Державна академія 
управління (м. Москва) [3] 1) планування; 2) організація; 3) координація; 4) мотивація; 5) контроль 

Л. Жданова [4] 1) планування; 2) організація; 3) комплектування штатів; 4) керівництво та 
лідерство; 5) координація; 6) мотивація; 7) контроль 

Ф. Хміль [5] 1) встановлення мети; 2) планування; 3) рішення; 4) організація; 5) оперативний 
вплив; 6) мотивація; 7) контроль 

А. Гулик [6] 1) планування; 2) організація; 3) управління; 4) укомплектування; 5) координація; 
6) звітна робота; 7) складання бюджету 

О. Лесюк, А. Устенко [1] 

загальні 1) планування; 2) організація; 3) регулювання; 4) координація; 
5) стимулювання; 6) контроль 

спеціальні 
конкретні 

1) підготовка виробництва; 2) нормування 
ресурсів; 3) забезпечення ресурсами; 

4) фінансове забезпечення; 5) технічне 
обслуговування; 6) збут продукції; 

7) внутрівиробничий облік; 8) інформаційне 
забезпечення; 9) господарське обслуговування; 

10) оперативна діяльність 

специфічні 1) правильна розстановка працівників; 
2) чітке визначення обов’язків і відповідальності 

Джерело : розроблено автором 
 
Функція планування передбачає постановку мети, цілей, орієнтирів та завдань управлінського 

процесу, а також конкретних заходів і засобів щодо досягнення обґрунтованих мети і завдань. 
Функція організації передбачає визначення організаційної структури системи управління шляхом 

розподілу обов’язків, відповідальності між окремими посадами, відділами та координація зв’язків між 
ними. 

Функція мотивації полягає у розробці стимулюючого механізму організації праці на підприємстві, 
що забезпечує стимулювання працівників до активної, ефективної діяльності. 

Функція контролю передбачає здійснення перевірки дотримання усіх запланованих заходів, 
точності параметрів виконання конкретних дій задля досягнення поставленої мети. 

Функція аналізу, яку в науці рідко виокремлюють як функцію управління, є надзвичайно 
важливою, оскільки вона дозволяє проаналізувати результативність і ефективність процесу 
управління, діагностувати проблеми у процесі виконання плану, визначити причини їх виникнення, а 
також виявити резерви підвищення результативності управлінського процесу. Тому вважаємо, що 
функція аналізу має право на рівноцінне існування поряд з іншими виділеними функціями управління 
персоналом. 

Серед вітчизняних дослідників подібний підхід щодо необхідності виділення окремо аналітичної 
функції спостерігаємо у В. К. Савчука [7] та Н. П. Тарнавської [8]. 

Досліджуючи різні наукові підходи до класифікації функцій управління персоналом, особливу 
увагу привернув підхід О. Лесюк та А. Устенко, які пропонують усі функції розмежовувати в розрізі 
загальних і спеціальних. До загальних функцій вчені відносять традиційні функції управління: 
планування, організацію, регулювання, координацію, стимулювання, контроль, а спеціальні, в свою 
чергу, ще поділяють на конкретні і специфічні. Такий підхід, безумовно, є раціональним, але 
пропонуємо його дещо удосконалити. 

Управління персоналом як процес має загальні характеристики, складові, принципи та функції. 
Проте, якщо розглядати його у будь-якій конкретній галузі, він набуватиме нових ознак, особливостей 
прояву, які є не менш важливі ніж загальні характеристики. Так, управління персоналом 
сільськогосподарських підприємств виконує ті ж самі, виділені нами загальні функції управління. Але 
враховуючи специфіку функціонування сільськогосподарських підприємств, потрібно ці 5 функцій 
розглядати через призму загального та специфічного (рис. 1). 
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Рис. 1. Функції управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах 

 
Такий підхід передбачає загальні механізми управління персоналом з врахуванням сукупності 

особливостей організації і реалізації цього процесу в умовах функціонування сільськогосподарських 
підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином для виходу нинішніх 
сільськогосподарських підприємств на якісно вищий рівень функціонування необхідним є 
переосмислення і зміна орієнтації в процесі управління підприємством загалом та персоналом 
зокрема. Удосконалення управління персоналом – це один з найдоступніших засобів досягнення 
підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств. Досліджені функціональні можливості процесу управління персоналом показують основні 
аспекти, що потребують першочергового удосконалення, а саме це процеси: планування, організації, 
мотивації, аналізу і контролю. 
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Анотація 
У статті обґрунтовано необхідність розвитку і удосконалення системи управління 

персоналом на сільськогосподарських підприємствах. Проаналізовано різні наукові підходи до 
визначення функцій управління персоналом. Запропоновано власний підхід до обґрунтування функцій 
управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах. 

Ключові слова: управління, персонал, функції, сільськогосподарські підприємства, аналіз. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость развития и совершенствования системы управления 

персоналом на сельскохозяйственных предприятиях. Проанализировано различные научные 
подходы к определению функций управления персоналом. Предложено собственный подход к 
обоснованию функций управления персоналом на сельскохозяйственных предприятиях. 

Ключевые слова: управление, персонал, функции, сельскохозяйственные предприятия, 
анализ. 

Аnnotation 
The article substantiates the need for the development and improvement of human resource 

management on farms. Analyzed probes the different scientific approaches to determine the functions of 
personnel management. The suggestion own approach to study functions of human resource management 
on farms. 

Key words : management, personnel, functions, agricultural enterprise, analysis. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ 
ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ТУРИСТИЧНИМИ ФІРМАМИ В 

УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ 
 
Постановка проблеми. Для українського туристичного ринку характерними є велика 

конкуренція у галузі та низька рентабельність бізнесу. Це зумовлено валютними коливаннями, 
економічною нестабільністю турбізнесу в світі та Україні зокрема, політичною ситуацією в країні, 
недосконалістю туристичного законодавства, природними катаклізмами у популярних туристичних 
країнах та ін. З огляду на вищезазначені чинники, більшість українських туристичних компаній 
постають перед вибором ефективної інноваційної стратегії для свого підприємства, що є актуальним у 
сучасних конкурентних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку основ концепції сталого розвитку 
туризму як складової цілісної парадигми сталого розвитку суспільства в цілому в тому вигляді, в якому 
вона склалася на сучасному етапі, закладено, як мінімум, розуміння збалансованої єдності 
економічних, соціальних (у тому числі демографічних) і екологічних характеристик. Можна впевнено 
стверджувати, що концепція сталого розвитку нині є безальтернативною основою моделювання 
розвитку світу, окремих країн, регіонів і міжрегіональних утворень, окремих галузей (видів економічної 
діяльності) і секторів економіки, суб’єктів господарювання.  

Теоретичні основи концепції сталого розвитку базовані на наукових поглядах В. Вернадського, 
Е. Леруа, П. Тейяр де Шардена та їх послідовників. В. Вернадський розглядав теорію сталого розвитку 
як вивчення про ноосферу, стадію еволюції біосфери Землі, на якій, в результаті перемоги 
колективного людського розуму почнеться гармонійний розвиток і людини як особистості, і 
об’єднаного суспільства, і відповідно зміненого людиною навколишнього середовища. У контексті 
рівноважного та збалансованого на довгострокову перспективу розвитку суспільства трактується і 
концепція сталого розвитку туризму. 

Сталий розвиток туризму – це такий розвиток, який дозволяє задовольнити потреби туристів у 
теперішньому часі, враховуючи інтереси туристичної дестинації щодо збереження цієї можливості у 
майбутньому. При цьому передбачається управління усіма видами ресурсів таким чином, щоб 
економічні, соціальні й естетичні потреби задовольнялися із підтриманням культурних і екологічних 
цінностей, без заподіяння шкоди біологічному різноманіттю і системам життєзабезпечення.  

Одним із основних принципів сталого розвитку туризму є принцип соціальної справедливості, 
який передбачає доступ різних поколінь (генерацій) до туристичних ресурсів – природних і штучних, 
економічних, культурологічних і соціально-побутових. Реалізація принципу соціальної справедливості 
передбачає виконання декількох завдань: постійна диверсифікація пропозиції туристичних послуг і 
туристичних продуктів, регіональна диверсифікація туристичного бізнесу, регулювання руху капіталу, 
демографії, доступу до послуг спорту і туризму, культури та розваг [7].  
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З метою реалізації економічної політики сталого розвитку загальні принципи можуть бути 
конкретизовані як: 

− регулювання масштабів туристичної діяльності та їх обмеження до оптимальної величини; 
− оплата за використання туристичних ресурсів; 
− диференціація розміру плати за ресурси залежно від їх цінності; 
− ефективне партнерство державних (центральних, регіональних і місцевих органів влади), 

громадських і бізнес-організацій, а також інших зацікавлених сторін у регулюванні сталим розвитком 
туризму; 

− спільна, але диференційована відповідальність за порушення норм використання і умов 
використання туристичних ресурсів; 

− інтегрований підхід; 
− програмний підхід; 
− екологічний підхід; 
− культурологічний підхід.  
Основними засобами досягнення вищезазначених принципів на рівні туристичного підприємства 

(туристичної фірми державної чи приватної форми власності) є вибір ефективної інноваційної стратегії 
розвитку, зокрема в умовах конкуренції. 

З кожним роком туристична індустрія України все активніше включається у світовий ринок. 
Наслідком послідової реалізації комплексу рекламно-виставкових заходів по просуванню вітчизняного 
турпродукту на внутрішньому та зовнішньому ринках є значне зростання в’їзного та внутрішнього 
потоків у діяльності ліцензіатів протягом 2006-2011 рр. найбільш актуальними для підприємств 
України залишаються ринки турпослуг країн СНД, Балтії, Німеччини та Польщі, громадяни яких 
складають переважну більшість в’їзних (іноземних) туристів. Однак цей процес стримується рядом 
факторів, у тому числі недоліками державної політики у сфері туризму, відставанням галузі від 
закордонних аналогів і т.п.  

Особливо це спостерігається в умовах переходу туристичної індустрії на нові форми 
господарювання, коли спостерігається зниження інвестицій у галузь, погіршення організації планової 
діяльності, обмеження можливості здійснювати довгострокову інвестиційну політику та ін. По мірі 
загострення конкуренції, росту витрат, падіння виробництва та погіршення якості все більша кількість 
організацій обслуговування починають цікавитися маркетингом та стратегічним управлінням. На початках 
більшість фірм уявляли собі маркетинг як поєднання засобів стимулювання збуту з культурою 
обслуговування, проте сьогодні більшість з них вже серйозно ставляться до цих напрямків роботи, мають у 
своєму розпорядженні маркетингові служби, системи інформації, планування та контролю.  

Незважаючи на це, на сьогодні специфіка прийняття стратегічних рішень у процесі діяльності 
підприємств туристичної галузі є мало розробленою та потребує глибшого дослідження. Схеми поведінки 
організацій сфери обслуговування в умовах конкуренції, у тому числі й туристичних підприємств, наразі 
залишаються малорозвиненою темою більшості досліджень українських науковців.   

Постановка завдання. Важливим завданням кожної туристичної фірми є визначення свого 
місця на ринку та обрання оптимального портфелю стратегій з точки зору інновацій; постановка та 
формулювання стратегічних і тактичних інноваційних рішень в умовах конкуренції. Тому, метою даного 
дослідження є характеристика та використання маркетингового інструментарію, що дозволить 
прийняти та застосувати на практиці ефективні стратегічні рішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна стратегія у туристичному бізнесі 
передбачає такий план дій, який відповідає на питання: «Як ми збираємося конкурувати у 
відповідному ринковому середовищі не тільки на даний момент, а й у перспективі?». Для того, щоб 
створити стратегію обслуговування, керівництву фірми необхідно передусім зрозуміти, що собою 
представляє те ринкове середовище, у якому прийдеться працювати, і яке місце в ній посідає дана 
фірма. Правильно розроблена стратегія повинна відповідати на питання: 

− які потреби споживачів ми обслуговуємо? 
− чи маємо ми достатньо знань та досвіду, щоб обслуговувати краще, ніж будь-хто інший? 
− як ми повинні обслуговувати клієнтів, щоб мати досвід, який би дозволяв нам тривалий час 

бути конкурентноздатними та отримувати достатній прибуток на вкладений капітал? 
Відповідно, у сфері турбізнесу, як і у будь-якому іншому виді підприємництва, стратегія включає 

три головні компоненти: 
− потреби клієнтів; 
− здатність компанії задовольнити ці потреби; 
− довгостроковий прибуток компанії. 
У загальному поняття «стратегія» трактується як система управлінських рішень, які визначають 

перспективні напрями розвитку організації, сфер, форм та способів її діяльності в умовах зовнішнього 
середовища, а також порядок розподілу ресурсів для досягнення поставлених цілей [4]. На сьогодні 
оптимальний портфель інноваційних стратегій, який беруть на озброєння туристичні фірми, компанії 
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та агенції, складається з стратегії туристичного маркетингу, цінової стратегії, стратегії просування та 
продажу і стратегії диференціації туристичного продукту [2].  

Вихідні положення для вибору стратегії туристичної фірми, як і для будь-якої іншої, пов’язані з 
маркетингом.  

При розробці ефективної маркетингової стратегії туристична компанія повинна взяти до уваги як 
своїх існуючих та потенційних споживачів, так і своїх конкурентів. Вона повинна постійно займатися 
аналізом конкурентів та розробляти конкретні маркетингові стратегії, які забезпечать їй ефективне 
позиціювання по відношенню до конкурентів та нададуть максимально можливу конкурентну перевагу. 
Аналіз конкурентів включає: 1) виявлення основних конкурентів туристичної фірми на основі аналізу 
конкуренції як в рамках індустрії туризму, так і взагалі на ринку; 2) збір туристичною фірмою 
інформації про стратегії, цілі, сильні і слабкі сторони та спектр можливих дій і реакцій конкурентів. 
Володіючи такою інформацією, туристична фірма може визначити, яких конкурентів слід атакувати, а 
яких – уникати. Конкурентна інформація повинна постійно збиратися, інтерпретуватися і 
розподілятися з використанням відповідної інформаційної системи підтримки рішень у сфері 
конкуренції. Керівники маркетингових підрозділів і служб туристичних фірм повинні одержувати 
вичерпну і надійну інформацію про дії та рішення конкурента [6].  

Перевага тій чи іншій конкурентній маркетинговій стратегії віддається залежно від позиції фірми в 
індустрії туризму та її цілей, можливостей та ресурсів. Конкурентна маркетингова стратегія залежить від 
того, до якого типу відноситься дана туристична компанія, чи є вона лідером на ринку, компанією-
претендентом, компанією-послідовником чи компанією, яка обслуговує певні ринкові ніші [5]. Орієнтація на 
конкурента – це, безумовно, важливий аспект діяльності туристичних фірм на сьогоднішніх ринках, проте 
вони повинні «не перестаратися», діючи у ньому напрямі. Туристичні фірми з більшою вірогідністю можуть 
бути більш вразливими з боку споживачів з потребами, що ростуть, і нових конкурентів, ніж з боку 
конкурентів, що існують в індустрії туризму. Турфірми, які з однаковою увагою стежать як за діями 
споживачів, так і за діями конкурентів, вибрали вірну ринкову орієнтацію.  

На сьогодні недостатньо лише самого розуміння споживачів. Настав час напруженої конкуренції 
як і на закордонних ринках, так і на місцевих. У багатьох країнах економіка все менше регулюється 
державою, що, власне, заохочує розвиток ринкових процесів. У сучасному глобальному світі зникають 
торговельні бар’єри між країнами, внаслідок чого багато раніше захищених від захоплення іноземних 
туристичних компаній ринків стають нерегульованими. Транснаціональні корпорації дуже наполегливо 
просуваються на перспективні туристичні ринки і створюють глобальну конкуренцію. В результаті у 
туристичних фірм немає іншого вибору, як бути конкурентноздатними [3].  

Туристичний маркетинг з інноваційної точки зору, як найважливіша функція в індустрії туризму, 
повинен забезпечувати стійке, конкурентноздатне функціонування і розвиток того чи іншого суб’єкта 
маркетингової діяльності на туристичному ринку з урахуванням стану внутрішнього і зовнішнього 
середовища. У цьому розумінні маркетингова діяльність припускає проведення маркетингових 
досліджень і на їх основі розробку стратегії і програму заходів, які використовуються в цілях 
підвищення продуктивності туристичної фірми та ефективності задоволення потреби кінцевого 
споживача – туриста [1].  

Стратегія туристичного інноваційного маркетингу – це формування цілей, досягнення їх і 
вирішення завдань туристичної компанії по кожному окремому туристичному продукту, по кожному 
окремому ринку на певний період. Стратегія формується в цілях здійснення комерційної діяльності у 
повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями туристичної фірми. Стратегія туристичної 
фірми розробляється на основі досліджень і прогнозування кон’юнктури туристичного ринку, вивчення 
покупців, вивчення турпродукту, конкурентів та інших елементів ринкового господарства. Найбільш 
поширеними стратегіями туристичного маркетингу на ринку турпослуг є:  

− проникнення на новий туристичний ринок; 
− розвиток нового туристичного ринку; 
− розробка нових туристичних продуктів; 
− диверсифікація турпродукту до даного туристичного ринку та споживачів.  
Залежно від маркетингової стратегії формуються маркетингові програми, які орієнтовані на 

максимум ефекту незалежно від ризику, мінімум ризику без очікування великого ефекту, або 
комбінацію цих двох підходів.  

Тактика туристичного інноваційного маркетингу – це формування і вирішення завдань 
туристичної компанії на ринку і по туристичному продукту в конкретний період часу (короткостроковий) 
на основі туристичного маркетингу та оцінки поточної ринкової ситуації при постійному коректуванні 
завдань у світлі зміни кон’юнктурних та інших чинників: наприклад, зміна індексу цін, загострення 
конкурентної боротьби, сезонне падіння попиту, зменшення інтересів покупців до туристичного 
продукту та ін. Прикладами постановки тактичних інноваційних завдань можуть бути наступні: 

− провести посилену рекламну кампанію у зв’язку з падінням попиту; 
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− розширити номенклатуру (асортимент) турпродукту на основі уточнених даних про потреби 
споживачів, для залучення нових покупців;збільшити частку туристичного ринку в зв’язку із 
скороченням обсягу продажів конкурентами; 

− модернізувати та вдосконалити туристичний продукт відповідно до вимог туристичного ринку; 
− провести заходи щодо стимулювання персоналу туристичної фірми.  
Кожен туристичний продукт має свою вартість і свою ціну. Процес ціноутворення визначається 

по-різному. На ціноутворення впливають багато внутрішніх та зовнішніх чинників, починаючи з витрат 
туристичної фірми і закінчуючи законодавством. Ціна туристичного продукту – це грошова сума, що 
запрошується за надані туристичні продукти, або сума тих цінностей, які споживач віддає в обмін на 
право користування чи тимчасове володіння турпродуктом. 

Встановлення ціни складається у результаті торгу між покупцем та продавцем. Туристична 
компанія звичайно призначає ціну вище, ніж чекає одержати, а покупець – ціну, нижче за ту, за яку 
готовий заплатити. Торгуючись, вони встановлюють прийнятну ціну. Кожен покупець платить свою 
ціну за один і той же продукт, залежно від його потреб та вміння торгуватися.  

Довгий час ціна була найважливішими чинником, яка визначає вибір покупця. Проте за останні 
десятиліття саме нецінові чинники стали найважливішими для купівельного вибору. 

Ціна є також одним із найгнучкіших елементів маркетингового комплексу, що відноситься до 
доходу, всі інші відносяться до витрат. На відміну від властивостей турпродукту і зобов’язань по 
відношенню до методів просування і продажу турпродукту, ціну можна швидко змінити. В той же час 
ціноутворення і цінова конкуренція – це головна проблема для більшості туристичних фірм. Більшість 
фірм недостатньо добре вирішують цю проблему. Найтиповішим помилками при цьому є 
ціноутворення, яке є залежним від витрат; ціни не переглядаються у зв’язку із зміною ситуації на 
ринку; ціноутворення не враховує інших елементів маркетингового комплексу; ціни не змінюються 
залежно від властивостей різних туристичних продуктів, сегментів ринку та ситуацій покупки. 

На рішення у галузі ціноутворення впливають як внутрішні, так і зовнішні по відношенню до 
підприємства чинники. Внутрішні чинники включають маркетингові цілі фірми, стратегію маркетингового 
комплексу, розмір витрат на створення турпродукту, а також організацію діяльності [5].  

Перш ніж встановити ціну, туристична фірма повинна вибрати певну стратегію турпродукту, якої 
вона і надалі дотримуватиметься. Якщо туристична компанія достатньо ретельно вибрала свій 
цільовий ринок і здійснила правильне позиціювання турпродукту, у неї не виникне проблем з 
формуванням маркетингового комплексу, у тому числі і з встановленням ціни. У той же час туристична 
фірма може ставити перед собою і додаткові завдання. Чим чіткіше туристична фірма бачитиме свої 
цілі, тим простіше їй буде встановити ціну на туристичний продукт. Прикладами загальних цілей є: 
виживання компанії, максимізація поточного прибутку, максимізація частки ринку та якісне 
переважання на ринку туристичних послуг. 

Просування і продаж турпродукту є однією з найважливіших частин комплексу маркетингу 
туроператора, складові частини якого з метою здійснення максимального впливу на ринок мають бути 
гармонійно пов’язані одна з одною. Маркетингова практика з точки зору інновацій переконливо 
свідчить, що просування і продаж турпродукту повинні розглядатися не як разовий захід, а як елемент 
глибоко продуманої довгострокової стратегії туроператора.  

Роль просування і продажу турпродукту обумовлена декількома обставинами. Пристосовуючи 
мережу просування і продажу турпродукту до запитів споживачів, створюючи їм максимальні зручності 
для придбання та споживання туристичного продукту, туроператор має значно більше шансів для 
виграшу у конкурентній боротьбі; саме під час просування та продажу турпродукту найефективніше 
відбувається виявлення переваг споживачів.  

Розробка, просування та продаж туристичного продукту передбачає вирішення наступних 
завдань: 

− визначення мети, ринку, споживачів; 
− вибір методів просування та продажу; 
− вибір посередників та визначення прийнятної форми роботи з ними. 
Завдання туроператора полягає не лише у створенні якісного турпродукту, а й у його продажу, 

донесенні до споживача в максимально зручній для нього формі, в найкоротший час і з 
максимальними економічним ефектом для самого туроператора. Необхідно, щоб маркетингові служби 
туроператора не тільки займалися стимулюванням попиту, заохочуючи споживачів купувати 
турпродукт, надзвичайно важливим є також те, щоб вони повідомляли споживачам інформацію про те, 
де і як можна придбати туристичний продукт і тим самим задовго до початку будь-якої кампанії 
забезпечували наявність прийнятної системи продажів (розподільної мережі). Стратегія просування і 
продажу турпродукту розробляється туроператором на основі прийнятої загальної стратегії 
маркетингу з урахуванням всієї решти її компонентів (продукт, ціна, комунікації). 

Процес розробки стратегії просування і продажу турпродукту представляє певну послідовність 
дій. Визначення зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на організацію мережі по просуванню 
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і продажу туристичного продукту є першим та одним із найважливіших етапів у розробці даної 
стратегії. На цьому етапі необхідно відповісти на наступні питання: що і кому продається, де 
продається, яким чином продається. Наступним кроком є з’ясування, яким чином фірма збирається 
просувати та подавати даний турпродукт (канали збуту) на ринок туристичних послуг та як вона 
збирається здійснювати продаж свого продукту (шляхи збуту, засоби реклами). Завершальним кроком 
дій туристичного підприємства є визначення із колом посередників (фірми, які стануть безпосередньо 
посередниками продажів турпослуг, дистриб’юторами турпродукту на регіональних ринках) та вибір 
оптимального варіанту налагодження та здійснення ділових контактів з новими фірмами-партнерами, 
які перепродаватимуть туристичний продукт на периферійних ринках. 

Кожен туристичний продукт є цінним тільки тому, що він чимось відрізняється від конкурентів і у 
якісь мірі їх перевершує. Диференціація висувається на перший план тому, що вид турпродукту має 
бути кращим, ніж у конкурентів, якщо він заздалегідь виділився з оточення. Перш за все повинні бути 
визначені як існуючі, так і можливі майбутні переваги споживачів, а далі необхідно зрозуміти, якому 
ступеню задоволення відповідає даний вид турпродукту. Турфірма набуває величезної переваги на 
ринку, якщо турпродукт буде єдиним, що відповідає важливим запитам покупців. Для проведення 
диференціації турпродукту потрібно сформулювати чітке поняття про цільову аудиторію. 
Перспективним напрямком диференціації продукту є ідентифікація [8]. Ідентифікація тенденцій 
маркетингу допоможе визначити і їх вплив на проведення диференціації турпродукту. По-перше, на 
більшості ринків і національних, і міжнародних глобальна конкуренція швидко росте. Це означає, що 
проведення диференціації турпродукту повинне бути гострішим, щоб допомогти відрізнити одну 
пропозицію від іншої та забезпечити найбільшу наближеність різних пропозицій до цільових та 
специфічних ринкових сегментів.  

Покупці володіють широким вибором завдяки зростанню конкуренції. Тому на них буде можливо 
впливати за допомогою проведення диференціації турпродукту, заснованої на іміджі та відповідності 
турпродуктів обіцянкам про високу якість. Споживачі вибирають ті туристичні продукти, які 
представляють для них найбільшу цінність. Тому для того, щоб завоювати та втримати споживачів, 
туристичній фірмі необхідно у порівнянні з конкурентами глибше розуміти потреби споживачів, а також 
самі процеси здійснення покупки та надання споживачам турпродуктів, що представляє для них 
більшу цінність, ніж аналогічні турпродукти конкурентів. Турфірма досягатиме конкурентної переваги 
за умови, при якій вона здатна зайняти позицію, за якої вона забезпечуватиме споживачам свого 
цільового ринку найвищу цінність або ж за рахунок пропозиції турпродуктів з нижчими цінами, ніж у 
конкурентів, або за рахунок надання споживачам особливих вигод, які достатньою мірою компенсують 
вищі ціни на туристичні продукти.  

Висновки з проведеного дослідження. Результати представлених досліджень можуть бути 
використані у: 

− постановці тактичних інноваційних завдань туристичного маркетингу; оцінки поточної ринкової 
ситуації; 

− виявленні і постановці цілей туристичного підприємства для обрання правильного 
стратегічного напрямку фірми; 

− виявленні нових методів просування і продажу турпродукту на ринку; нових каналів збуту з 
огляду на науково-технічний прогрес; 

− створенні і вдосконаленні комунікаційних зв’язків внутрішнього і зовнішнього середовища 
підприємств туристичної галузі (між менеджерам однієї та різних ланок, між менеджерами і 
постачальниками, між менеджерами і конкурентами).  

Міцну позицію не можна завоювати порожніми обіцянками. Якщо туристична фірма позиціює 
свій турпродукт за допомогою пропозиції вищої якості або більшого обсягу послуг, вона потім повинна 
буде надати обіцяну якість та весь пакет послуги. Таким чином, позиціювання починається із 
диференціації маркетингової пропозиції туристичної фірми з тим, щоб воно передбачало велику 
цінність для споживачів, ніж пропозиції конкурентів. При цьому важливим є не лише відмінність від 
конкурентів, успішною може бути тільки пропозиція, яка акцентує увагу саме на тих ознаках, які прагне 
побачити у туристичному продукті споживач. 
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Анотація 
У статті викладено головні чинники, від яких залежить ефективність стратегії 

туристичної компанії та її стратегічних інноваційних рішень у сфері туристичних послуг. Коротко 
та стисло розглянуто сутність кількох основних стратегій, на які опираються підприємства 
туристичної галузі при стратегічному плануванні своєї діяльності: стратегії туристичного 
маркетингу, просування та продажу, диференціації та цінові стратегії.  

Ключові слова: стратегія, конкуренція, конкурентноздатність, туризм, сталий розвиток 
туризму, туристична фірма, туристичний продукт, туристичний маркетинг, маркетинговий 
комплекс. 

Аннотация 
В статье изложены главные факторы, от которых зависит эффективность стратегии 

туристической компании и ее стратегических инновационных решений в сфере туристических 
услуг. Кратко и сжато рассмотрена сущность нескольких основных стратегий, на которые 
опираются предприятия туристической отрасли при стратегическом планировании своей 
деятельности: стратегии туристического маркетинга, продвижения и продажи, 
дифференциации и ценовые стратегии. 

Ключевые слова: стратегия, конкуренция, конкурентоспособность, туризм, устойчивое 
развитие туризма, туристическая фирма, туристический продукт, туристический маркетинг, 
маркетинговый комплекс. 

Annotation 
The article presents the main factors that determine the effectiveness of the tourism company strategy 

and its strategic innovations in the field of tourism services. The essence of the several key strategies that 
underpin business tourism industry in strategic planning of its activity (tourism marketing strategy, promotion 
and sales, differentiation and pricing strategies) is briefly considered. 

Key words : strategy, competition, competitiveness, tourism, tourism sustainable development, travel 
agency, tourism product, tourism marketing, marketing mix. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

У РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 
 

Постановка проблеми. Сучасний період світового економічного розвитку характеризується 
широким впровадженням енерго- і ресурсозберігаючих технологій практично у всіх галузях 
промисловості. Всі вони шукають нові форми та засоби підвищення економічної ефективності 
діяльності підприємств за рахунок впровадження новітніх інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій за умови не втрачання існуючого рівня прибутку. Для визначення основних напрямів 
енергозбереження в Україні необхідно вивчення теоретичного світового досвіду та практичних 
надбань щодо питань розвитку світових енергозберігаючих технологій та їх технічного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми енерго-, ресурсозбереження з позиції 
регіонального розвитку досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти. 

У монографії Оксанича О. Е. розглядаються теоретичні проблеми ресурсо- та 
енергозбереження як форма інтенсифікації виробництва, обґрунтовуються головні напрями 
раціонального споживання ресурсів в нових умовах господарювання [1]. 

На думку Райзберга Б. А., Лозовського Л. Ш. та Стародубцевої Е. Б., ресурсозбереження – один 
із важливих напрямів підвищення ефективності виробництва [2]. Іфтемічук В. С., Григор’єв В. А., 
Маниліч М. І., Шута Г. Д. вважають, що ресурсозбереження – це система заходів, спрямованих на 
найбільш раціональне й ефективне використання всіх видів ресурсів, їх скорочення на одиницю 
корисного ефекту [3]. Кроллі О. А. зазначає: «Ресурсозбереження – це… комплексний напрямок 
наукових досліджень, який складається із кола економічних, інженерно-технічних, правових та 
соціальних дисциплін, які постійно розширюються, з єдиною цільовою установкою» [4]. 

Дорогунцов С. І., Пітюренко Ю. І., Олійник Я. Б. визначають ресурсозбереження як прогресивний 
напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів 
та зростання виробництва продукції при тій же кількості використаної сировини, палива, основних і 
допоміжних матеріалів [5]. 

Очевидно, що питання енергозбереження у регіональних економічних системах відноситься до 
найактуальніших, а тому потребує всебічного дослідження. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати мету дослідження, яка 
полягає у визначенні основних напрямів енергозбереження з позиції регіонального розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Характерною рисою економіки України є 
«деформована» структура виробництва, в якій високу питому вагу складають технології енергоємних 
та ресурсоємних видів продукції. Традиційно недбайливе ставлення до споживання енергії, яке 
історично склалося в Україні не сприяла розвитку енергозберігаючих технологій в загалі, що 
характерно для західних країн із високорозвиненою економікою. 

При розгляді енергозбереження потрібно враховувати, що «енергозбереження» не відноситься до 
числа традиційних базових економічних категорій, вона тільки відображує окремі сторони виробничих 
відносин у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил, окремих економічних і суспільних явищ і процесів.  

Ефективне використання регіональними економічними системами ресурсів є запорукою 
прогресивного розвитку виробничих систем, зменшення екодеструктивного впливу, зниження витрат 
виробництва, покращення менеджменту [6]. 
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У сучасній економічні літературі існує безліч визначень поняття «регіональна економічна 
система», але всі вони мають спільне обґрунтування, яке визначено економіко-територіальним 
діленням держави.   

Регіональна економічна система визначається як підсистема народногосподарської системи 
продуктивних сил, яка основана на самостійному забезпеченні своїх потреб, здатна виробляти 
продукти, обмінювати, розподіляти, споживати їх та має спроможність регулювати свій розвиток.   

З погляду визначення основних напрямів енергозбереження у регіональних економічних 
системах та оцінки ефективності соціально-економічного розвитку регіонів необхідна реалізація 
відповідних заходів, у тому числі, наукових, виробничих і технічних, спрямованих на:  

– ефективне використання енергетичних ресурсів при їх видобутку, виробництві, переробці, 
транспортуванні, зберіганні та споживанні; 

– здійснення державного нагляду за ефективним використанням енергетичних ресурсів; 
– розвиток видобутку і виробництва альтернативних видів палива, здатних замінити енергетичні 

ресурси більш дорогих і дефіцитних видів; 
– створення та використання енергоефективних технологій, паливо-, енергозберігаючого і 

діагностичного устаткування, конструкційних та ізоляційних матеріалів, приладів для обліку витрат 
енергетичних ресурсів і для контролю за їх використанням, систем автоматизованого управління 
енергоспоживанням; 

– забезпечення точності, достовірності і єдності вимірювань в частині обліку і споживаних 
енергетичних ресурсів, що відпускаються. 

Пріоритетними областями розвитку енергозбереження у регіональних економічних системах є 
технології виробництва теплової та електричної енергії, технології поновлюваних джерел, технології в 
промисловості, житлово-комунальному господарстві та транспорті.  

У напряму підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів повинні бути вирішені 
наступні завдання: 

– визначення загального ефективного обсягу енергоспоживання; 
– перевірка існування більш ефективних новітніх технологій; 
– виділення джерел зростання ефективності енергоспоживання. 
Для більше детального дослідження взаємозв'язків складових регіональної економічної системи 

представимо її у вигляді потоків ресурсів і результатів діяльності (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Модель структурних зв'язків регіональних економічних систем 
Джерело : [7] 
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Природне середовище регіону забезпечує мінерально-сировинними й паливно-енергетичними 
ресурсами як виробничу, так і невиробничу сфери. У свою чергу, матеріальне виробництво й соціальну 
сферу забруднюють природне середовище, викидаючи шкідливі речовини в атмосферу, скидаючи 
забруднені води у водоймища й водостоки, займаючи родючі землі під санітарні зони, накопичуючи 
виробничі й побутові відходи. 

З матеріального виробництва в соціальну сферу йдуть потоки матеріальних ресурсів у вигляді 
товарів народного споживання, засобів виробництва, енергетичних і вторинних ресурсів, фінансових 
ресурсів у вигляді коштів на утримання й розвиток соціальної сфери, причому ці кошти надходять як через 
бюджети, так і безпосередньо від підприємств на утримання й розвиток власних об'єктів соціальної сфери. 

У свою чергу, галузі соціальної сфери, забезпечуючи населенню умови життєдіяльності, шляхом 
надання послуг таких галузей як охорона здоров'я, освіта, житлово-комунальне господарство, 
громадське харчування, культура впливають на ефективність виробничої сфери. З елемента 
регіональної економічної системи населення направляються потоки трудових ресурсів як у сферу 
матеріального виробництва, так і соціальну сферу. Ці дві сфери через заробітну плату й інші види 
виплат формують склад і динаміку доходів і споживання населення. Перехід економіки до ринкових 
відносин обумовив на схемі зв'язків новий потік фінансових ресурсів, спрямований від населення до 
соціальної сфери, у вигляді коштів населення на оплату послуг освіти, охорони здоров'я, транспорту, 
житла й ін.; інвестицій у будівництво кооперативного житла; інвестицій у приватизацію житла й інших 
об'єктів соціально-побутової й культурної сфер та інше [8]. 

Для України, яка прагне до побудови соціально орієнтованої ринкової економіки, важливим є 
досвід здійснення соціально-екологічної політики в індустріально розвинених країнах з 
демократичними політичними режимами. До інтегративних наук, в яких синтезуються різноманітні 
загальнонаукові, суспільствознавчі і технічні знання, відноситься і соціальна екологія, яка відбиває 
формування соціально-екологічних ознак парадигми енерго- та ресурсозбереження. 

Урахування соціально-екологічних ознак енерго- та ресурсозбереження уможливлює переведення 
проблеми реалізації соціально-екологічної політики ресурсозбереження із сфери декларування бажаного 
та закликів до свідомості, сумління та почуття відповідальності перед майбутніми поколіннями в площину 
конкретної управлінської діяльності з регулювання відносин у системі «суспільство–природа» з метою їх 
оптимізації та гармонізації. При цьому створюються умови поєднання особистого інтересу 
природокористувачів із загальним інтересом, а механізми функціонування ринкової економіки починають 
працювати не на шкоду, а на користь природному середовищу.  

Таким чином, соціально та екологічно орієнтований напрям енерго- та ресурсозбереження 
регіональних економічних систем необхідно будувати в Україні, зважаючи на її соціально-економічні й 
екологічні особливості, спроможний на основі гнучких і пристосованих до еколого-економічних умов 
національного виробництва механізмів ефективно вирішувати екологічні проблеми, долати гострі 
екокризові ситуації. Воднораз саме цей напрям стане важливим етапом на шляху до реального 
втілення в практику принципів сталого й екологобезпечного соціально-економічного розвитку вже в 
недалекому майбутньому. Соціально-екологічні ознаки парадигми ресурсозбереження – це один з 
найважливіших засобів досягнення гармонії у відносинах людини і природи. 

Враховуючи все вище наведене, до основних напрямів енергозбереження у регіональних 
економічних системах можна віднести: 

– формування системи обліку та інформаційно-аналітичної системи споживання палива і енергії; 
– створення нормативно-правового та організаційних механізмів забезпечення ефективного 

використання енергоресурсів; 
– розробка програм щодо енергозбереження по енерговитратним галузям; 
– енергозбереження в будівництві; 
– енергозбереження в ЖКГ; 
– енергозбереження в бюджетних організаціях; 
– організація виробництва нового енергозберігаючого обладнання; 
– регіональна підтримка програм щодо енергозбереження; 
– демонстраційна зона високої енергетичної ефективності; 
– екологізація процесів енергозбереження.  
Висновки з проведеного дослідження. Ефективне використання енергетичних ресурсів у 

регіональних економічних системах є запорукою сталого розвитку виробничих комплексів, зменшення 
екологічної напруги та покращення рівня життя населення. Визначено, що одним з пріоритетних 
напрямів енергозбереження з позиції регіонального розвитку є втілення в практику принципів 
зростання ефективності енергоспоживання. 
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Анотація 
Розглянуто основні напрями енергозбереження у регіональних економічних системах. 

Визначено, що одним з пріоритетних напрямів енергозбереження з позиції регіонального розвитку 
є втілення в практику принципів зростання ефективності енергоспоживання. 

Ключові слова: енергозбереження, регіон, регіональна економічна система, ефективність, 
напрям, розвиток, діяльність.  

Аннотация 
Рассмотрены основные направления энергосбережения в региональных экономических 

системах. Определено, что одним из приоритетных направлений энергосбережения с позиции 
регионального развития является воплощение в практику принципов рост эффективности 
энергопотребления. 

Ключевые слова: энергосбережение, регион, региональная экономическая система, 
эффективность, направление, развитие, деятельность. 

Annotation 
The main directions of energy saving in regional economies are considered. It was determined that 

one of the priorities of the energy saving process from the regional development point of view is the 
implementation of the principles of energy efficiency growth.  

Key words:  energy saving, region, regional economic system, efficiency, direction, development, 
activities. 
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ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ПОТЕНЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 
РЕГІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

АВІАВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ 
 

Постановка проблеми. На етапі активізації економічних реформ з метою прискорення 
післякризового відновлення промисловості та створення передумов для забезпечення 
довгострокового економічного зростання постає завдання формування сучасних механізмів 
промислової політики, які дозволять модернізувати її структуру на засадах підвищення частки 
виробництва товарів із високою доданою вартістю, насамперед, високотехнологічних такими якими 
визначається продукція авіавиробництва [1; 2]. 

Організація ефективного територіально-виробничого устрою національної економіки неможлива 
без певного розвитку провідних секторів економіки, яким визначається авіаційна галузь, в особі 
авіавиробничих підприємств та їх організації у сучасні регіональні комплекси, що представляє собою 
один з найбільш пріоритетних напрямків розвитку економіки держави. Забезпечуючи економічні 
зв’язки на внутрішньорегіональному та міжрегіональному рівнях, авіавиробничі комплекси є одними із 
найбільш високотехнологічних і капіталомістких сфер економічної діяльності і за своїм призначенням 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 132 

мусять мати виражену територіальну організацію. Рівень регіональної організації авіавиробничих 
систем, найефективнішою формою якої сьогодні є територіально-виробничий комплекс, створює 
територіальні авіавиробничі комплекси – як одну з складових економічного розвитку регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку теоретичних і 
методичних питань, пов’язаних з оцінкою потенціалу, формуванням і реалізацією інноваційної 
стратегії та її ролі в забезпеченні стабільного соціально-економічного розвитку регіонів внесли 
вітчизняні науковці: О. І. Амоша, В. П. Александрова, П. Т. Бубенко, А. С. Гальчинський, 
З. В. Герасимчук, В. М. Геєць, А. П. Голіков, В. М. Гриньова, Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, 
Г. В. Ковалевський, Л. Л. Ковальська, М. О. Кизим, Е. Г. Ліберман, І. І. Лукінов, Є. Ф. Пеліхов, 
В. П. Решетило, В. П. Семиноженко, В. І. Сергієнко, Л. М. Шутенко. Теоретичні та практичні аспекти 
проблеми розвитку авіаційної галузі України, як невід’ємної її частини підприємств авіапромисловості, 
розглядалися у наукових працях вчених: Г. Астапової, В. Гейця, Ю. Голляка, В. Загорулька, В. Єлагіна, 
Ю. Кулаєва, С. Подрєзи, В. Прохорової, В. Щелкунова, Г. Юна та інших. 

Процес взаємного впливу розвитку територіальних авіавиробничих комплексів і регіону як 
середовища їх функціонування представляють інтерес для наукових досліджень. Відсутність 
врахування впливу регіонального розвитку в системі взаємодіючих ресурсно-потенційних зв'язків 
територіальних авіавиробничих комплексів зумовила актуальність статті та визначила її мету 
дослідження. 

Постановка завдання. Головною метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних 
засад і розроблення рекомендацій щодо формування ресурсно-потенційних зв'язків регіонального 
середовища та територіальних авіавиробничих комплексів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У відповідності із загальними науково-
методологічними принципами системного опису, територіально авіавиробничі комплекси (ТАВК) 
структурно представляють собою деяку сукупність авіапідприємств – ресурсно-потенційних зв’язків 
(РПЗ) ТАВК й регіонального середовища. Аналіз структури РПЗ відображає, що їх доцільно 
класифікувати по трьом представленням − видів ресурсів, розташуванню об'єктів ТАВК регіональної 
діяльності на рівнях регіонального середовища й напрямку натуральних потоків ресурсів [3]. По 
розташуванню об'єктів ТАВК регіональної діяльності на рівнях регіонального середовища РПЗ можуть 
бути однорівневими − мікрорегіональними, субдержавними, державними й закордонними, а також 
багаторівневими. Багаторівневими називаються РПЗ, об'єкти регіональної діяльності яких 
розташовуються на декількох, у загальному випадку на чотирьох, рівнях регіонального середовища. 
Розгляд у складі ТАВК багаторівневих ІІЗ забезпечує можливість варіювання рівня регіонального 
середовища при регіональній адаптації ТАВК. 

За напрямком натуральних потоків ресурсів РПЗ можуть бути прямими (натуральні потоки 
спрямовані від ТАВК) і зворотними (натуральні потоки спрямовані до ТАВК). У загальному випадку 
прямі зв'язки характеризуються відтоком натуральних ресурсів (продуктів і фондів) і притоком 
фінансових ресурсів (грошей) до ТАВК, притоком натуральних ресурсів (продуктів і фондів) і відтоком 
фінансових ресурсів (грошей) з регіонального середовища. Зворотні зв'язки характеризуються 
притоком натуральних ресурсів (засобів і фондів) і відтоком фінансових ресурсів (грошей) від ТАВК, 
відтоком натуральних ресурсів (засобів і фондів) і притоком фінансових ресурсів (грошей) у 
регіональне середовище. Структурування відтоків і притоків натуральних і фінансових ресурсів 
пов'язане з необхідністю диференційованого підходу до визначення внеску окремих РПЗ у загальну 
ефективність певного варіанту ТАВК.  

За своєю організаційною природою й виконуваними функціями центри реалізації ресурсного 
потенціалу є різновидом центрів діяльності або центрів відповідальності ТАВК. Формалізовану в такий 
спосіб РПЗ можливо розглядати як змішаний варіант «ланцюжка цінностей» М. Портера [4] й «схеми 
руху продукту» Б. Райана [5]. Калькуляція витрат на основі руху продукту PFС (product flow cost) 
заснована на ідеї, що кінцевий продукт і пов'язані з ним витрати утворюються з набору фізичних 
ресурсів, один з яких є «ключовим», при цьому в якості основних виділені такі операції як 
«забезпечення доставки засобів виробництва, сировини й матеріалів: зміна фізичного місця 
розташування ресурсу», «виконання робіт: трансформація фізичної конфігурації фіксованих засобів 
виробництва, трансформація фізичного виду ресурсу» і «забезпечення збуту продукції». Подаючи 
визначення потенціалу і його значення в розвитку ТАВК, автор визначає, що потенціал ТАВК − 
головний критерій доцільності їх існування. Через розвиток потенціалу йде розвиток ТАВК, її 
підрозділів, а також усіх елементів авіавиробничо-господарської системи. Розвиток ТАВК 
розглядається як реакція на зміни зовнішнього середовища й тому носить стратегічний характер». У 
табл. 1 відображена система РПЗ і центрів реалізації ресурсного потенціалу ТАВК. 
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Таблиця 1 
Система РПЗ і центрів реалізації ресурсного потенціалу ТАВК 

 
Підблок 
ресурсів Найменування РПЗ центру реалізації ресурсного потенціалу Позначення 

ЗВ'ЯЗКИ Й ЦЕНТРИ ЗАСОБІВ АВІАВИРОБНИЦТВА 

Виробничі 
засоби (ВЗ) 

Матеріальні засоби (ВЗМ) 
Основний виробничий матеріал  
Допоміжний виробничий матеріал  
Покупні виробничі матерали  
Основне виробниче паливо  
Виробничі пально-мастильні матеріали  
Виробнича електрична енергія  
Виробнича теплова енергія  
Природні засоби (ПСП)  
Виробнича деревина  
Виробнича природна вода  
Виробничі водні об'єкти  
Трудові засоби (ПСТ) 
Виробничі трудові засоби керівників  
Виробничі трудові засоби фахівців  
Виробничі трудові засоби основних робітників 
Виробничі трудові засоби робітників 
Підрядні засоби (ПСОВІ) 
Основні виробничі послуги сторонніх організацій  
Інші виробничі послуги сторонніх організацій 

 
ВЗМ м1 
ВЗМ м2 
ВЗМ и 
ВЗМ т1 
ВЗМ т2 
ВЗМ е1 
ВЗМ е2 

 
ВЗМ д 
ВЗМ в1 
ВЗМ в2 

 
ВЗМ с1 
ВЗМ с2 
ВЗМ р 
ВЗМ р2 

 
ВЗМ о 
ВЗМ п 

Експлуатаційні 
засоби (ЕЗ) 

Матеріальні засоби (ЕЗМ) 
Основний експлуатаційний матеріал  
Допоміжний експлуатаційний матеріал  
Покупні експлуатаційні вироби  
Експлуатаційні пально-мастильні матеріали 
Експлуатаційна електрична енергія  
Експлуатаційна теплова енергія 
Трудові засоби (ЕЗТ) 
Експлуатаційні трудові засоби керівників 
Експлуатаційні трудові засоби фахівців 
Експлуатаційні трудові засоби основних робітників 
Експлуатаційні трудові засоби робітників 
Підрядні засоби (ЕЗП) 
Основні експлуатаційні послуги сторонніх організацій 
Інші експлуатаційні послуги сторонніх організацій 

 
ЕЗМ м1 
ЕЗМ м2 
ЕЗМ і 
ЕЗМ т2 
ЕЗМ е1 
ЕЗМ э2 

 
ЕЗМ с1 
ЕЗМ с2 
ЕЗМ 1 
ЕЗМ 2 

 
ЕЗМ о 
ЕЗМ й 

Фінансові 
кошти (ФК) 

Бюджетні кошти 
Комерційні засоби 

ФКБ 
ФКК 

ЗВ'ЯЗКИ Й ЦЕНТРИ АВІАВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ 

Змінні фонди 
(ЗФ) 

Змінні виробничі фонди (ЗВФ) 
Машини й устаткування 
Транспортні засоби технологічні  
Інші активні фонди 

 
ЗФВм 
ЗФТт 
ЗФПп 

Постійні фонди 
(ПФ) 

Постійні виробничі фонди (ПФП) 
Будинки 
Спорудження 
Транспортні засоби загального призначення 
Інші пасивні фонди 
Постійні земельні фонди (ПФЗ) 
Земельні ділянки 

 
Пфпз 
Пфпс 
Пфпт 
Пфпп 

 
Пфз 

ЗВ'ЯЗКИ Й ЦЕНТРИ АВІАПРОДУКТІВ АВІАВИРОБНИЦТВА 

Товарна 
продукція (ТП) 

Основна товарна продукція 
Супутня товарна продукція 

ТПО 
ТПС 

Відходи 
виробництва 
(ВП) 

Викиди забруднюючих речовин (ВЗР) 
Стаціонарні джерела викидів 
Пересувні джерела викидів 
Скидання забруднюючих речовин (ОПС) 
Забруднені води 
Стічні води 
Тверді відходи (ОПТ) 
Тверді відходи 

 
ВЗР с 
ВЗР п 

 
ВЗР з 
ВЗР с 

 
ВЗР т 
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Найважливішою властивістю, способом існування й метою центрів реалізації ресурсного 
потенціалу, є стійке й безперервне перетворення потенційних ресурсів у так звані елементарні 
потенційні ефекти [6]. В основі поняття елементарного потенційного ефекту лежить принцип участі 
кожного потенційного ресурсу й, відповідно, кожної РПЗ й кожного центру реалізації ресурсного 
потенціалу в забезпеченні ресурсно-потенційної ефективності ТАВК [7]. 

Аналізуючи можливість використання різних підходів до оцінки ефективності ТАВК нами 
визначено, що коректність, помилковість вихідних посилок і постулатів, що закладаються в основу 
теоретичних побудов, робить розгляд проблем без сенсу. В американській та західній теорії 
управління визначається, що й критерієм економічної ефективності діяльності є прибуток [8]. Подібна 
основа приводить до значних викривлень та помилкових висновків. Насамперед, усі без винятку 
організації у відповідності зі своїм призначенням або місією, об'єктивно обумовленою матеріальною, 
упредметненою техніко-технологічною основою, виробляють не прибуток, а продукцію або послуги як 
результат соціально-доцільної діяльності. Тому метою організаційної діяльності ТАВК є виробництво 
продукції (послуг) такої номенклатури й такої якості, які задовольняють споживчий попит. Прибуток 
при цьому може виступати в якості одного з показників, що характеризують економічну ефективність 
організації виробничо-господарської діяльності ТАВК» і далі для проведення розрахунків соціальної 
ефективності (прибутку) необхідна інша методологічна й методична основа, де враховувалися б усі 
соціальні передумови й соціальні наслідки результатів даної діяльності [9]. Такий підхід, на наш 
погляд, є більш адекватним на ефективність процесів суспільного виробництва, і процесів реалізації 
ТАВК. Це дає підставу для корегування окремих положень методичних рекомендацій стосовно оцінки 
ефективності ТАВК. 

Як визначено вище, загальні методичні рекомендації передбачають оцінку ефективності 
інноваційно-інвестиційного проекту в цілому й ефективності участі в проекті. Ефективність проекту в 
цілому оцінюється з використанням суспільної (соціально-економічної) і комерційної ефективності 
проекту. Показники суспільної ефективності враховують соціально-економічні (економічні, екологічні, 
соціальні й інші) наслідки здійснення інноваційно-інвестиційних проектів для суспільства в цілому. 
Показники комерційної ефективності проекту враховують фінансові (комерційні) наслідки його 
здійснення. Крім того, у складі ефективності участі в проекті передбачаються регіональна й 
національногосподарська ефективність - для окремих регіонів і національного господарства 
(економіки) України, й бюджетна ефективність - для державного й місцевого бюджетів [10]. Аналіз і 
зіставлення рекомендацій з розрахунків названих видів ефективності, а також введеної 
формалізованої схеми ТАВК дозволяє зробити наступні висновки. 

Основними є тільки два види ефективності - корпоративна й регіональна. Корпоративна 
ефективність регіонального авіавиробництва - це його ефективність для ТАВК. Регіональна 
ефективність - це його ефективність для регіонального середовища. Джерелами корпоративної й 
регіональної ефективності є елементарні потенційні ефекти, що проявляються на різних стадіях РПЗ в 
«місцях контактів» ресурсних потоків із центрами реалізації ресурсного потенціалу ТАВК й об'єктами 
регіональної діяльності на різних рівнях регіонального середовища. Елементарні потенційні ефекти 
ТАВК називаються корпоративними, ефекти регіонального середовища - регіональними. Корпоративні 
й регіональні елементарні потенційні ефекти можуть бути трьох видів - натуральні, фінансові й 
податкові. Відповідно, корпоративна та регіональна ефективності мають по три складових. 
Натуральні, фінансові й податкові ефекти проявляються на кожному із трьох рівнів регіонального 
середовища й формують мікрорегіональну, державну й закордонну регіональні ефективності. 
Розглянуті види ефективності властиві кожного ресурсно-потенційному зв'язку. Сукупність 
ефективностей окремих РПЗ формує відповідні до ефективності ТАВК. 

Податкові й бюджетні ефекти ресурсно-потенційного зв'язку. У складі ефектів ресурсно-
потенційному зв'язку особливе місце займають податкові ефекти. Структурний аналіз елементів 
оподатковування різних податків дозволяє зробити висновок про наявність, у межах одного 
законодавчо встановленого податку, декількох варіантів елементів оподатковування й великої 
кількості можливих варіантів їх комбінації. При цьому окремі варіанти комбінації елементів 
оподатковування мають істотні відмінності. Наслідком таких відмінностей є істотні особливості 
розрахунків податкових платежів.  

У табл. 2 відображена структура ресурсно-потенційної ефективності ТАВК із зазначенням 
елементарних потенційних ефектів та їх джерел (притоків та відтоків ресурсів). 
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Таблиця 2  
Структура ресурсно-потенційної ефективності ТАВК 

 
КОРПОРАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ (ефективність ТАВК) 

Натуральні корпоративні ефекти (натуральна корпоративна ефективність) 

Забезпечення ТАВК 
засобами виробництва 

(притік засобів) 

Забезпечення ТАВК 
виробничими фондами 

(притік фондів) 

Реалізація виробничих 
фондів ТАВК (відтік фондів) 

Реалізація продуктів виробництва 
ТАВК (відтік продуктів) 

Фінансові корпоративні ефекти (фінансова корпоративна ефективність) 

Витрати на 
забезпечення ТАВК 

засобами виробництва 
(відтік грошей) 

Витрати на 
забезпечення ТАВК 

виробничими фондами 
(відтік грошей) 

Доходи від реалізації 
виробничих фондів ТАВК 

(притік грошей) 

Доходи від реалізації продуктів 
виробництва ТАВК (притік грошей) 

Податкові корпоративні ефекти (податкова корпоративна ефективність) 

Платежі ТАВК по натуральних податкових базах 
(відтік грошей) 

Платежі ТАВК по фінансових податкових базах 
(відтік грошей) 

Бюджетні корпоративні ефекти (бюджетна корпоративна ефективність) 

Податкове навантаження 
місцевого бюджету (відтік 

грошей) 

Податкове навантаження регіонального 
бюджету (відтік грошей) 

Податкове навантаження 
державного бюджету (відтік 

грошей) 

Регіональна ефективність (ефективність регіонального оточуючого середовища) 

Мікрорегіональний 
рівень 

Регіональний рівень Державний рівень Закордонний рівень 

Натуральні регіональні ефекти (натуральна регіональна ефективність) 

Реалізація регіональних 
засобів виробництва 

(відтік засобів) 

Реалізація регіональних 
виробничих фондів 

(відтік фондів) 

Забезпечення регіону 
виробничими фондами 

(притік фондів) 

Забезпечення регіону продуктами 
виробництва (притік продуктів) 

Фінансові регіональні ефекти (фінансова регіональна ефективність) 

Доходи від реалізації 
регіональних засобів 
виробництва (притік 

грошей) 

Доходи від реалізації 
регіональних 

виробничих фондів 
(притік грошей) 

Витрати на придбання 
регіоном виробничих 
фондів (відтік грошей) 

Витрати на придбання регіоном 
продуктів виробництва (відтік 

грошей) 

Податкові регіональні ефекти (податкова регіональна ефективність) 

Платежі по натуральних податкових базах 
(притік грошей) Платежі по фінансових податкових базах (притік грошей) 

Бюджетні регіональні ефекти (бюджетна регіональна ефективність) 

Податкові доходи місцевого бюджету (притік 
грошей) 

Податкові доходи 
регіонального бюджету 

(притік грошей) 

Податкові доходи державного 
бюджету (притік грошей) 

 
Кожний ресурсно-потенційний зв'язок, точніше її натуральний і фінансовий потоки, у загальному 

випадку формує податкові ефекти, які поділяються відповідно на натуральні (обумовлені на основі 
натуральних податкових баз) і фінансові (обумовлені на основі фінансових податкових баз) [11; 12]. 
При цьому кожний податковий ефект розподіляється за індивідуальною схемою між бюджетами різних 
рівнів, формуючи елементарні бюджетні ефекти трьох видів - мікрорегіональний (місцевий), 
регіональний та державний. Сукупності однойменних елементарних бюджетних ефектів формують 
корпоративну й регіональну (на чотирьох рівнях) бюджетні ефективності трьох відповідних видів. 
Корпоративна бюджетна ефективність характеризує податкове навантаження конкретного ресурсно-
потенційному зв'язку, який формують бюджети різних рівнів [13]. Регіональні бюджетні ефективності 
характеризують податкову віддачу конкретного ресурсно-потенційного зв'язку в бюджети різних рівнів, 
яка формується на різних рівнях регіонального середовища. Сукупність бюджетних ефективностей 
окремих РПЗ формує відповідну ефективність ТАВК. 

Висновки з проведеного дослідження. Відповідно до введеної формалізованої схеми, ТАВК 
представляє собою систему інноваційно-інвестиційних зв’язків центрів по реалізації ресурсного 
потенціалу ТАВК й об'єктів регіональної діяльності розташованих у регіональному середовищі. 
Способом і основною метою існування центрів реалізації ресурсного потенціалу є перетворення 
потенційних ресурсів в елементарні потенційні ефекти чотирьох видів - натуральні, фінансові, 
податкові й бюджетні. Елементарні потенційні ефекти є джерелами корпоративної й регіональної 
ефективності авіавиробничого сегменту.  
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Анотація 

У статті здійснена формалізація ресурсно-потенційних зв'язків територіальних 
авіавиробничих комплексів. Обґрунтовано ресурсно-потенційна ефективність територіальних 
авіавиробничих комплексів. Визначені податкові й бюджетні ефекти ресурсно-потенційному зв'язку. 

Ключові слова: ресурсно-потенційні зв’язки, регіональне середовище, територіальні 
авіавиробничі комплекси, інноваційно-інвестиційний розвиток територіальних авіавиробничих 
комплексів. 

Аннотация 
В статье осуществлена формализация ресурсных потенциальных связей территориальных 

авиационных производственных комплексов. Обоснована ресурсная потенциальная 
эффективность территориальных авиационных производственных комплексов. Определенны 
налоговые и бюджетные эффекты от ресурсно-потенциальных связей. 

Ключевые слова: ресурсно-потенциальные связи, региональная среда, территориальные 
авиапроизводственные комплексы, инновационно-инвестиционное развитие территориальных 
авиапроизводственных комплексов. 

Annotation 
The article presents a formalization of resource potential links local aviation industrial complexes. 

Proved resource potential effectiveness of regional aircraft production facilities. Defined tax and budgetary 
effects of resource potential relationships. 

Key words : resource potential ties, regional environment, territorial aircraft production facilities, 
innovation and investment development of regional aviation industrial complexes. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОСТІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні в Карпатському регіоні дуже гострою є проблема 

технологічного стану промисловості, її структура не відповідає сучасним вимогам. Високий ступінь 
зношеності основних фондів на більшості підприємствах не дозволяє витримувати конкуренцію 
національним товаровиробникам із закордонними. Якість промислової продукції вітчизняних 
підприємств поступається іноземним виробникам по багатьом параметрам. Для виходу з цієї складної 
ситуації необхідно здійснити ефективну диверсифікацію промисловості Карпатського регіону.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесів диверсифікації 
промисловості розглядалися у працях вітчизняних дослідників В. Андрійчука, О. Білоруса, 
Б. Борщевського, В. Будкіна, І. Бураковського, А. Гайдуцького, А. Гальчинського, Б. Губського, 
М. Дудченка, Л. Кістерського, Д. Лук’яненка, В. Новицького [7], Ю. Макогона, Б. Панасюка, 
Ю. Пахомова, А. Поручника, О. Рокочої, А. Рум’янцева, В. Савчука, С. Сіденко, С. Околенка, 
А. Філіпенка та багатьох інших. У світовій економічній літературі вагомий внесок зробили Ш. Крамон-
Таубадель, Л. Штріве, Е. Ковальов, Г. Йоффе, Дж. Робін, Б. Хагес, Ш. МакКічен та ін. Проте, не 
зважаючи на їх значний науковий доробок, ці питання і досить залишаються актуальними та 
потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – розкрити сутність поняття диверсифікації промисловості 
та проаналізувати можливі напрямки диверсифікації інноваційного розвитку промисловості в 
Карпатському регіоні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність здійснення диверсифікації 
безпосередньо залежить від своєчасної орієнтації на види товарів, робіт, послуг, які мають попит і є 
конкурентноздатними. Оцінка результатів діяльності підприємства пов'язана з розробкою методики 
отримання, аналізу та подання інформації, яка стосується освоєння нових технологій, видів продукції, 
діяльності ринків та інших видів і напрямків діяльності, а також виявлення закономірностей 
визначення стану досягнення мети проведення диверсифікації. Перспективи та проблеми, пов'язані із 
своєчасною оцінкою результатів диверсифікації складових бізнесу підприємств, є актуальними і 
потребують глибших досліджень [1]. 

Диверсифіка�ція (англ. Diversification) – володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, 
кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в 
цілому; розподіл інвестицій і ризиків з різних ринків, фінансових інструментів і стратегій торгівлі; 
загальна ділова практика, направлена на розширення номенклатури товарів і послуг та/або 
географічної території, для того, щоб розосередити ризик і знизити залежність від циклічності бізнесу; 
спосіб розвитку підприємства, що полягає в освоєнні виробництва нових товарів, товарних ринків, а 
також видів послуг, що включає не просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження 
підприємницької діяльності на нові та не пов'язані з основними видами діяльності фірми [8].  

Диверсифікація передбачає виявлення саме того виду діяльності, в якому можна найбільш 
ефективно реалізувати конкурентні переваги підприємства [2]. 

Основне завдання здійснення диверсифікації – забезпечення прийнятного співвідношення між 
прибутковістю та рівнем ризику. 

Так, на початку 90-х серед 500 найбільших корпорацій США 90% існували у формі 
багатогалузевих концернів, переважна більшість яких мала у своєму складі в середньому 
підприємства 11 галузей, а наймогутніші – 30-50 галузей [3]. 

Диверсифікація – порівняно нове явище, швидко поширюється на Заході з середини 50-х XX ст. 
Покликана до життя НТР, необхідністю пристосування бізнесу до швидких структурних змін 
посиленням конкурентної боротьби. Диверсифікація також є інструментом використання переваг 
комбінування, проникання в нові прибуткові галузі, стабілізації бізнесу (діє за принципом «не класти 
всі яйця до одного кошика»). Диверсифікація дає змогу компенсувати спад збуту на ринку одних 
товарів його зростанням на інших. Завдяки цьому диверсифіковані підприємства більш стійкі та 
конкурентноспроможні, ніж вузькоспеціалізовані. Вони мають можливість переливати капіталу 
найприбутковіші галузі [3]. 
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Диверсифікація може розглядатися як організаційно-економічний фактор підвищення 
ефективності виробництва. Одним із результатів диверсифікації є поява диверсифікованих концернів і 
конгломератів, що об'єднують підприємства багатьох галузей економіки, які не пов'язані між собою 
технологічним ланцюгом. Ці підприємства діють як самостійні, вони лише фінансово залежать від 
штаб-квартири конгломерату [3]. 

Диверсифікація стимулюється існуючим антимонопольним законодавством, яке обмежує 
горизонтальну експансію компаній, що загрожує монополізацією галузі, і поблажливо ставиться до 
вертикальної експансії, що базується на диверсифікації діяльності, її наслідком є багатогалузева компанія, 
частка якої на окремому ринку не сягає критичних значень, тобто не створює монопольного становища [3]. 

В Карпатському регіоні проживає 13,3 % населення України. Станом на 1 січня 2012 р. населення 
становить 6077,0 тис. чол. В регіоні спостерігався найвищий показник народжуваності та природного 
приросту серед інших регіонів країни. Густота населення становить 107,3 чол/км2, що значно вище від 
середнього загальноукраїнського показника. Розселення населення досить нерівномірне. У гірській 
місцевості воно у 2,5 рази нижче, ніж в середньому у регіоні. Міське населення становить 49 %. Регіон 
повністю забезпечує себе власними трудовими ресурсами. З регіону, з метою працевлаштування і 
відповідного заробітку, багато працездатного населення виїжджає за межі регіону і за кордон [5]. 

В регіоні інтенсивно розвинуте машинобудування, хімічна промисловість, паливно-енергетичний 
та лісопромисловий комплекс, легка, харчова промисловість. Вони функціонують і частково 
розвиваються на основі трудових і природних ресурсів Карпатського регіону.  

За економічним спрямуванням Карпатський регіон є аграрно-індустріальним. Частка валової 
продукції промисловості Карпатського економічного району становить 4,0% загальнодержавного 
обсягу, а сільського господарства – більше 12%. У галузевій структурі господарства регіону 
переважають матеріаломісткі та енергоємні галузі: гірничо-хімічна, лісохімічна й деревообробна, 
хімічна (кислоти, добрива, хім. волокна, поліетилен), фармацевтична, цукрова, спиртова, виноробна, 
овоче-консервна, м'ясна, молочна, сироварна, борошномельна, круп'яна. Представлені також 
трудомісткі галузі машинобудування [4].  

Необхідність диверсифікації інноваційного розвитку промисловості Карпатського регіону 
обумовлена тим, що на сьогоднішній день технологічна структура промисловості не відповідає 
сучасним вимогам, тому просте її відтворення не зможе забезпечити йому економічного зростання і 
підвищення конкурентноспроможності виробництва. Структурні деформації зумовлені перш за все 
значною часткою енергоємних галузей промисловості і високого рівня витратності промислового 
виробництва та низького рівня його інноваційності.  

Структурні зрушення в промисловості повинні бути спрямовані на вдосконалення пропорцій 
промислового виробництва та формування структури випуску промислової продукції, яка відповідає 
потребам внутрішнього ринку та збалансуванню виробничих потужностей промисловості. Їх необхідно 
здійснювати за рахунок стимулювання інноваційного розвитку галузей не нижче четвертого 
технологічного укладу, формування інноваційно орієнтованих галузей для виробництва нових та 
суттєво поліпшених видів промислової продукції на основі енергоефективних технологій та 
обладнання, розширення асортименту промислової продукції, особливо в галузях, які формують 
пропозицію споживчого ринку [6]. 

Висновки з проведеного дослідження. Перед промисловістю Карпатського регіону стоїть 
дуже важливе завдання здійснення багатовекторної модернізації та пошук шляхів підвищення 
ефективності виробництва. Головним його напрямком є інтенсифікація технологічних і продуктових 
інновацій в процесі диверсифікації виробництва. 

Ефективне здійснення структурної диверсифікації промисловості Карпатського регіону створить 
необхідні умови для безпечного функціонування та розвитку виробничих галузей, дозволить створити 
нові робочі місця та забезпечить соціально-економічне зростання регіону вцілому. 
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Анотація 
Розкривається суть поняття диверсифікації промисловості. Обґрунтовується актуальність 

диверсифікації інноваційного розвитку промисловості Карпатського регіону. Окреслюються 
напрямки її реалізації. 

Ключові слова: диверсифікація, промисловість, інновації, інвестиції. 
Аннотация 

Раскрывается суть понятия диверсификации промышленности. Обосновывается 
актуальность диверсификации инновационного развития промышленности Карпатского региона. 
Определяются направления ее реализации. 

Ключевые слова: диверсификация, промышленность, инновации, инвестиции. 
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Reveals the essence of the concept of diversification of industry. The urgency of diversifying 
innovative industrial development in the Carpathian region. Also defines the direction of its implementation. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА ЛЬВОВА 
ВЛАСНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

 
Постановка проблеми. У сфері акумулювання доходів місцевих бюджетів України визначається 

наявність цілого комплексу проблем, що характеризуються низьким рівнем частки власних доходів 
місцевих бюджетів і, відповідно, високим нарощуванням обсягів міжбюджетних трансфертів. Реальні 
фінансові можливості місцевих органів влади значно обмежуються, що, у свою чергу, є гальмівним 
фактором демократичних перетворень у державі. За таких умов пріоритетом бюджетного менеджменту в 
країні має стати забезпечення формування «другого» кошика доходів місцевих бюджетів в такому розмірі, 
який здатен перетворити територіальні громади із дотаційних на суб’єктів, спроможних самостійно за 
рахунок власних ресурсів розв’язувати будь-які соціально-економічні проблеми. Тому, сьогодні питання 
розширення та оптимізації джерел наповнення місцевих бюджетів залишається актуальним, його 
вирішення сприятиме підвищенню рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і 
якісному виконанню покладених на них завдань і функцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблем наповнення дохідної бази місцевого 
бюджету власними фінансовими ресурсами присвячена значна кількість досліджень і публікацій: 
українських вчених-економістів (В. Базилевич, О. Василик, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, 
В. Опарін, Ю. Пасічник) та зарубіжних (Х. Армстронг, Р. Грегорі, Т. Ковальова, П. Кононенко, 
А. Маршалов, В. Орешин, Д. Томасі та ін.). Однак, незважаючи на велику кількість досліджень, 
присвячених формуванню доходів місцевих бюджетів, малодослідженою залишається структура 
доходів місцевих бюджетів України в розрізі кошиків доходів.  

Постановка завдання. У статті поставлено за мету проаналізувати рівень забезпечення 
власними фінансовими ресурсами міський бюджет міста Львова, їх вплив на нарощення бюджетних 
доходів міста та виявити потенційні резерви зростання власних доходів бюджету. 

Відповідно до поставленої мети вирішено низку послідовних завдань: проаналізовано структуру 
власних фінансових ресурсів міського бюджету м. Львова та визначено рівень забезпеченості даного 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 140 

бюджету власними ресурсами, виявлено можливі напрямки вдосконалення практики наповнення 
дохідної частини бюджетів місцевого самоврядуванням власними фінансовими ресурсами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Причиною бюджетної «самонедостатності» 
регіонів є як неефективна діяльність місцевих органів влади щодо формування власної дохідної бази, 
так і чинне нормативно-правове обмеження фінансових можливостей регіонів. Згідно з українським 
законодавством, за місцевими бюджетами закріплені джерела надходжень, використовуючи які, 
жоден регіон неспроможний покрити видатки без зовнішньої допомоги. Потенційні можливості щодо 
збільшення власних податкових надходжень є дуже обмеженими. Окрім росту доходів громадян та 
розвитку дрібного бізнесу, жодне позитивне зрушення не матиме відчутного впливу на доходи 
місцевих бюджетів. 

Чинній системі територіального розподілу бюджетних ресурсів України досі притаманна вагома 
системна вада, що полягає у відсутності взаємозв’язку між обсягами надходжень до місцевих 
бюджетів та рівнем економічного розвитку регіону. Дотація фінансового вирівнювання надається 
понад 90% всіх бюджетів в Україні. При цьому очевидно, що місцеві бюджети недостатньо забезпечені 
власними фінансовими ресурсами. Надходження від дотацій вирівнювання, навіть якщо їх обсяг 
визначений за прозорою формулою, не повинні бути основним джерелом доходів місцевих бюджетів у 
країні, яка декларує принципи фіскальної та адміністративної децентралізації. В Україні ж обсяг 
дотації вирівнювання в окремих місцевих бюджетах у декілька разів перевищує обсяг закріплених 
доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Власні доходи місцевих 
бюджетів на цьому фоні взагалі мізерні.  

В останні роки всі регіони України отримували дотації, частка яких у доходах місцевих бюджетів 
становила 46,3% у 2008 році і зросла до 48,8% у 2010 році та 52,3% у 2011 році. Регіональна 
структура дотаційності регіонів виглядає ще більш загрозливо. Так, у 2010 році частка дотацій 
збільшилася у структурі доходів 19 регіонів, сягнувши рекордних значень у Закарпатській, 
Тернопільській та Волинській областях – 72,3, 71,9 та 71,1% відповідно [2]. 

Для виявлення реальної ситуації в сфері забезпечення власних повноважень органів місцевого 
самоврядування необхідними фінансовими ресурсами проаналізуємо «другий кошик» доходів 
бюджету м. Львова за 2009-2011 рр. (табл. 1). Даний аналіз дозволить виявити додаткові фінансові 
ресурси, що утворилися внаслідок реалізації нових реформ у бюджетній та податковій сферах 
України. Такі фінансові ресурси є власними дохідними джерелами місцевого бюджету і спрямовуються 
на забезпечення виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування. Аналіз 
дозволить виявити результати забезпеченості міста Львова власними фінансовими ресурсами для 
реалізації необхідних програмних видатків у пріоритетних напрямках розвитку його економіки [3–5]. 

Таблиця 1 
Показники власних доходів міського бюджету м.Львова за 2009-2011 рр., тис. грн. 

 
Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів 
Період 

2009 р. 2010 р. 
місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого 
самоврядування 

22836,0 20872,0 

плата за землю 106 212,2 105 049,0 
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
у частині, що зараховується до відповідного бюджету 

63 962,6 43 488,7 

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними 
коштами 5 580,0 8000,0 

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських 
товариств, що є у власності відповідної територіальної громади 6 441,0 6 500,0 

збір за забруднення навколишнього природного середовища 4 592,0 5 100,0 

кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності 148 010,0 312 832,8 
фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до 
бюджетів місцевого самоврядування 0,3 0,3 

плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності 42 746,0 49 192,0 
власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів 
відповідного бюджету 45 536,6 49 649,7 

податок на прибуток підприємств комунальної власності 12 040,0 20 572,0 

Всього 457956,7 621256,5 
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Продовження табл.1 

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів 2011 р. 

Доходи загального фонду  

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 7 168,0 

плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування 139 465,0 

плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності 10 700,0 
місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого 
самоврядування 12300,0 

фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до 
бюджетів місцевого самоврядування 0,3 

частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до бюджету 

4 441,0 

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 3 000,0 
адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади 
та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому 
порядку адміністративними комісіями 

1 590,0 

надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності 40 780,0 

кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився 
власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності 
спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, 
неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, 
одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а 
також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

598,0 

Доходи спеціального фонду  
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів, збір за першу реєстрацію транспортного засобу 3 659,6 

Єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва 53 000,0 
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, 
що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них 

203 690,7 

плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів 
(автозаправними станціями, заправними пунктами) 393,5 

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності 

25,0 

власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного 
місцевого бюджету 54 183,9 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища, екологічний збір 3 769,1 

надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами 10 000,0 

Всього 548764,1 
 
Здійснюючи аналіз джерел та обсягів надходження до міського бюджету Львова, слід зазначити, 

що обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 
(власних доходів) на одну особу у 2009 році склав 449,67 грн. (758,91 тис. ос. × 449,67 грн. = 341256,7 
тис. грн.) при середній чисельності населення на 01.01.2010 р. 758,91 тис. осіб. У 2011 р. обсяг 
доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на одну 
особу склав 724,16 грн. (757,8 тис. осіб × 724,16 грн. = 548764,1 тис. грн.) при чисельності населення 
м. Львова на 01.02.2012 р. 757,8 тис. осіб. За рахунок змін у законодавстві, 2011 рік став початком 
тенденції зростання обсягів власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [6]. 

Зменшення обсягів власних фінансових ресурсів бюджету м. Львова у 2011 році на 72,5 млн. 
грн. або на 11,7% порівняно з 2010 р. зумовлено змінами в Бюджетному і Податковому кодексах 
України. На рис. 1. яскраво видно динаміку зміни обсягів власних фінансових ресурсів міста Львова 
протягом останніх трьох років. Хоча у порівнянні з 2009 роком, обсяг власних фінансових ресурсів 
міста Львова у 2011 р. значно зріс – на 207,5 млн. грн. або на 60,8%. 

Виконання владних повноважень органів місцевого самоврядування забезпечується власними 
фінансовими ресурсами лише на чверть (20-25%) (рис. 2). 

Найвагомішою (64,2 %) для міського бюджету є частка податкових надходжень. Саме від 
збільшення податкових надходжень залежить посилення самостійності органів місцевої влади, 
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протилежне – свідчить про посилення централізації бюджетних ресурсів, що відображається через 
зростання частки міжбюджетних трансфертів. Частка міжбюджетних трансфертів складає 22,43%. 

 

 
Рис. 1. Власні фінансові ресурси бюджету міста Львова за 2009-2011 рр. 

 
 

 
 

Рис. 2. Частка власних фінансових ресурсів міста Львова у загальному обсязі доходів 
бюджету за 2009-2011 рр. 

Основною складовою, яка забезпечує наповнення власної фінансової бази бюджету Львова є 
плата за землю. У 2009 році плата за землю становила 106212,2 тис. грн. або 31,12% загального 
обсягу власних надходжень, у 2010 – 105049,0 тис. грн. або 16,91%, у 2011 р. – 25,4% або 139 465,0 
тис. грн., тобто простежується тенденція до зростання обсягів її надходжень. Динаміка зміни 
надходжень плати за землю показана на рис. 3. Ця ситуація пояснюється тим, що бюджети місцевого 
самоврядування з 2011 року, у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України, почали отримувати 
всю суму надходжень від земельного податку. У структурі плати за землю надходження від 
земельного податку з юридичних та фізичних осіб становлять 52,1 % та 47,9 % відповідно. 

 

 
 

Рис. 3. Надходження плати за землю до бюджету м. Львова протягом 2009-2011 рр. 
 
Найменш вагомою складовою власних доходів міста є фіксований сільськогосподарський 

податок у частині, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування – його розмір 
залишається незмінним протягом аналізованого періоду та складає лише 300 грн. 
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Збільшення доходів бюджету за рахунок зростання надходжень від плати за землю залежить від 
діяльності органів місцевої влади з переоцінювання (індексації) грошової вартості земель. Індексацію 
грошової оцінки земель потрібно здійснювати регулярно [8].  

З вищезазначеного можна зробити висновок про високий рівень фінансової залежності міста від 
державного фінансування. Попри всі нововведення в бюджетній і податковій сферах, фінансова 
самостійність регіонів України, яка затверджена як один з принципів організації місцевого самоврядування 
в Україні і яка повинна забезпечувати реалізацію демократії на місцевому рівні, все ж залишається під 
сумнівом. Бюджет м. Львова, як і інші місцеві бюджети України, отримує значні обсяги субвенцій, які в 2011 
році становили 599,2 млн. грн. або 26,2% загального обсягу доходів бюджету. Позитивним аспектом 
прийнятих змін в бюджетній сфері є зарахування штрафів (адміністративних штрафів), які встановлюються 
органами місцевої влади до бюджетів сільських, селищних і міських рад, на території яких було прийнято 
таке рішення. Штрафи є додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів.  

Зміни, внесені до Бюджетного кодексу України, сприяли зміцненню дохідної бази бюджетів 
місцевого самоврядування, але істотно послабили їх фінансову спроможність. Місцеві бюджети 
відчувають гостру нестачу власних доходів, частка яких у загальному обсязі доходів постійно 
зменшується. Дана проблема зароджується ще на стадії планування місцевих бюджетів. При плануванні 
видатків на реалізацію власних повноважень органів місцевого самоврядування не враховується стан 
інфраструктури об’єктів, що забезпечують повноцінну життєздатність адміністративно-територіальної 
одиниці. Дана частина видатків місцевих бюджетів планується ніби то за «принципом залишку» 
фінансових ресурсів, що залишаться після реалізації делегованих повноважень. 

В найгіршому стані знаходиться житлово-комунальне господарство, в якому середній рівень 
зносу основних засобів понад 60%. Значна частка комунікацій у цій галузі повністю відслужили свій 
термін придатності, що призводить до збільшення аварійності на них, в результаті чого населення не 
отримує послуг на відповідному рівні. У зв’язку із значною обмеженістю фінансових ресурсів, що 
спрямовуються на реалізацію власних повноважень органів місцевого самоврядування на місцеві 
програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів у місцевих 
бюджетів, коштів майже не залишається [7]. 

Ще одним недоліком процесу забезпечення виконання функцій органів місцевого самоврядування 
власними доходами є неможливість запровадження місцевих податків і зборів, не передбачених 
запропонованим Податковим кодексом України, неможливість самостійного визначення їх ставок. Частка 
місцевих податків і зборів у податкових надходженнях бюджету м. Львова, як і в Україні загалом, не 
перевищує 2,2%. У більшості розвинених країн місцеві податки становлять близько 30% усіх податкових 
надходжень до зведених бюджетів, зокрема в Японії – 35%, Великобританії – 37%, Німеччині – 46%, США 
– 66%. Це унеможливлює покращення стану дохідної бази бюджету відповідними органами місцевого 
самоврядування власними силами. Однак, внаслідок браку законодавчого регулювання цього питання, 
згадане право можна використати як на благо, так і на шкоду, оскільки в законодавстві немає механізмів, 
які встановлюють межі можливого втручання у приватну власність на рівні правових актів місцевих органів 
влади. Інший приклад: на території однієї адміністративно-територіальної одиниці мешкають громадяни з 
різними економічними можливостями, тому цілком імовірно, що в разі реалізації права на запровадження 
власних місцевих податків органами місцевої влади, розмір платежів буде прийнятним для одних 
громадян і практично неможливим для інших. Це може перетворитись на інструмент «витискування» 
малозабезпечених громадян з їх земельних ділянок, приміщень тощо, оскільки не передбачається 
граничних норм для встановлення розміру нових, введених в дію, місцевих податків і зборів. А у випадку 
невиконання громадянами свого обов’язку з їх сплати цілком імовірні судові розгляди, спрямовані на 
забезпечення виконання зазначеного обов’язку [1]. 

Усі країни у світі будують політику місцевого самоврядування, виходячи з того, що земля та інші 
об’єкти нерухомості є місцевими економічними ресурсами. Вони й визначають базу економічної 
самодостатності. Земля є головною матеріально-фінансовою базою місцевого самоврядування. 
Відсутність розвинутого ринку землі перешкоджає розвитку економічної системи на як в регіоні, так і в 
країні в цілому.  

Земля, що перебуває у власності територіальної громади, повинна стати економічним активом і 
використовуватися місцевою владою не для збагачення окремих чиновників, а для розвитку 
територіальної громади. У розвинених країнах з цією метою створюють спеціальні компанії з 
управління активами, в які громада через органи місцевого самоврядування може входити як 
акціонер. Основною тенденцією має бути зростання питомої ваги надходжень від плати за землю в 
структурі загальних надходжень до місцевих бюджетів. Слід активізувати діяльність органів місцевого 
самоврядування щодо запровадження і розвитку ринку землі.  

Дискусійними є нині місце і роль в системі регіональної політики питання територіальної 
організації влади і розвитку місцевого самоврядування. Зарубіжний досвід свідчить, що ці проблеми 
переважно відносять до конституційних реформ і питань державного будівництва. Необхідні 
конструктивні наукові напрацювання щодо поетапної трансформації державного устрою України в бік 
підвищення ролі регіонів у вирішенні питань соціально-економічного розвитку. 
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Висновки з проведеного дослідження. Можна сказати, що держава вилучає значну частку 
доходів, зібраних у регіонах, а потім частину з них розподіляє між бюджетами. Така система створює 
значні антистимули для розвитку економіки регіонів і не виконує завдань фінансового вирівнювання. 
Багаті регіони стають ще багатшими, бідні – порівняно біднішими, і цей розрив постійно збільшується. 
Проаналізувавши рівень забезпеченості власними фінансовими ресурсами міський бюджет м. Львова, 
виявлено, що виконання владних повноважень і функцій, покладених на органи місцевої влади, 
забезпечується власними коштами лише на 25%. Це свідчить про високу фінансову залежність міста 
від державного фінансування. Основними напрямами збільшення  власних доходів місцевого бюджету 
є забезпечення зростання надходжень від плати за землю та поступового розвитку ринку землі; 
надання можливості органам місцевої влади встановлювати і адмініструвати власні місцеві податки чи 
збори відповідно до потреб економічного і соціального розвитку, забезпечивши при цьому достатнє 
законодавче регулювання даного питання; фінансова і законодавча підтримка з боку місцевої влади 
комунальних підприємств, частина прибутку яких вилучається до бюджету; забезпечення стабільного, 
безперешкодного, не утисненого з боку оподаткування, розвитку малого бізнесу у місті, який 
забезпечує надходження до бюджету через єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у 
частці близько 10% загального обсягу власних фінансових ресурсів бюджету міста. 
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Анотація 
Розглянуто склад та структуру власних фінансових ресурсів міського бюджету м. Львова та 

проведено аналіз забезпеченості даного бюджету власними доходами. Виявлено можливі напрями 
вдосконалення практики наповнення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядуванням 
власними фінансовими ресурсами. 

Ключові слова: бюджет, власні фінансові ресурси, місцеві податки і збори, плата за землю, 
фінансова самостійність. 

Аннотация 
Рассмотрен состав и структура собственных финансовых ресурсов городского бюджета г. 

Львова и проведен анализ обеспеченности данного бюджета собственными доходами. Выявлены 
возможные направления усовершенствования практики наполнения доходной части бюджетов 
местного самоуправления собственными финансовыми ресурсами. 

Ключевые слова: бюджет, собственные финансовые ресурсы, местные налоги и сборы, 
плата за землю, финансовая самостоятельность. 

Annotation 
The structure and the structure of their financial resources, the municipal budget of the city and the 

analysis of the security budget own revenues. Revealed possible directions for improving practice filling 
revenues of local budgets own financial resources. 

Key words: budget, its own financial resources, local taxes and fees, payment for land, financial 
independence. 
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ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ РЕГІОНУ ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Туризм як соціально-економічне явище сьогодні тільки набирає обертів, 

чому сприяють інтенсивні процеси глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки. Рівень 
розвиненості туристичної галузі тієї чи іншої країни здатен впливати на різноманітні аспекти економіки: 
інвестиційна привабливість, дипломатичні міжнародні стосунки, положення країни на світовій арені тощо. У 
глобальному динамічному бізнес-середовищі високий ступінь розвитку туризму країни може стати базовим 
елементом підвищення конкурентоспроможності країни в цілому [1]. За цих умов набуває все більшої 
актуальності питання дослідження можливостей моделювання регіональної конкурентоспроможності на 
макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки, що базується на розвитку туристичної галузі. 
Значною мірою це обумовлюється тим, що сьогодні регіони позиціонують себе як самостійні учасники 
світового ринку, формуючи при цьому єдине комплексне уявлення про країну в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням конкурентоспроможності та іміджу на 
різних рівнях економіки приділяли увагу багато вчених та дослідників як України, так і зарубіжних 
країн, серед яких можна виділити роботи Амоші О., Бегга І., Бєлєнького П., Ердинеєва Б., Жаліло Я., 
Клеймана А. О., Парфіненка А. Ю., Портера М., Шеховцевої Л. С. та інших.  

Основні проблеми, що розглядаються, присвячені оцінці конкурентоспроможності регіону та 
визначенню місця іміджу, впливу інвестиційно-інноваційної діяльності та державної підтримки на 
конкурентоспроможність, аналізу факторів, що впливають на формування конкурентоспроможного 
регіону тощо.  

Однак багато питань, пов’язаних з регіональною конкурентоспроможністю, а саме з 
формуванням туристичного іміджу регіону як джерела конкурентних переваг, залишаються 
висвітленими недостатньо, чим пояснюється доцільність та актуальність теми дослідження. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є визначення ролі туристичного іміджу в 
формуванні конкурентних переваг регіону та його впливу на конкурентоспроможність регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальне визначення конкурентоспроможності 
регіону можна представити як обумовлену економічними, соціальними, політичними та іншими 
факторами здатність регіону в умовах вільної конкуренції виробляти товари та послуги, що 
відповідають вимогам ринку, реалізація яких збільшує добробут регіону, країни та окремих його 
громадян [2].  

У процесі виготовлення та реалізації туристичних товарів та послуг перед регіоном постає 
завдання позиціонування та просування виробленої продукції на регіональні, національні та 
міжнародні ринки. Велика роль на цьому етапі надається сформованому позитивному іміджу регіону 
як самостійного суб’єкта національної економіки, хоча сьогодні усвідомлення необхідності 
формування туристичного іміджу регіонів відбувається дуже повільними темпами.  

Перш за все, слід визначити поняття «імідж регіону», «туристичний імідж регіону» та 
«іміджмейкінг». На сьогодні питанням формування позитивного іміджу регіону, зокрема, туристичного, 
приділяє увагу широке коло вчених, тому існує велика кількість визначень поняття «імідж». Проблема 
тлумачення поняття «імідж» полягає ще й у тому, що імідж є багатогранним та комплексним поняттям, 
яке включає в себе сукупність результатів соціальної, культурної, історичної, політичної, економічної, 
демографічної та освітньої сфер діяльності [3]. 

Так, виходячи з визначення Всесвітньої організації по туризму, імідж території – це сукупність 
емоційних та раціональних уявлень, що витікають із зіставлення всіх характеристик країни, власного 
досвіду та чуток, які впливають на створення певного образу [4]. 

Шаталов Г. В. визначає імідж регіону як відносно стійку і таку, що відтворюється в масовій і/або 
індивідуальній свідомості, сукупність емоційних, раціональних уявлень, переконань і відчуттів людей, 
які виникають з приводу особливостей регіону, складаються на основі всієї інформації, отриманої про 
регіон з різних джерел, а також власного досвіду і вражень [5].  

Кірюнин А. Є. відмічає, що імідж регіону – це індивідуальний комплекс асоціативних 
представлень, ядро якого – базове представлення, яке індивід співвідносить з регіоном [5].  

Отже, під туристичним іміджем регіону пропонується розуміти комплексну оцінку території, яка 
формується в масовій або індивідуальній свідомості за допомогою певних маркетингових технологій 
або стихійно.  
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Іміджмейкінг в даному дослідженні – це процес створення та управління позитивним іміджем 
регіону за допомогою визначених маркетингових засобів. 

На сучасному етапі розвитку туристичної галузі України імідж регіону, особливо напередодні 
проведення Євро-2012, яке можна визначити як масштабну програму зі створення іміджу всієї країни, 
стає одним з найважливіших елементів стійкого розвитку та джерелом підвищення 
конкурентоспроможності регіону.  

До причин зростаючої уваги до формування іміджу регіону, за думкою Степанової Т. Ю., можна 
віднести: 

− домінуючу в сучасному суспільстві роль інформації, що, за допомогою існуючих інформаційних 
технологій, стає глобальною; 

− посилення конкуренції, диференціацію пропозиції товарів і послуг, ускладнення технології, 
внаслідок чого велику роль в процесі прийняття рішень споживачем відіграють бренди; 

− традиційні методи просування стають менш ефективними, реклама користується все меншою 
довірою споживачів, тому зростає роль інтегрованих маркетингових комунікацій, нових технологій 
громадської взаємодії, елементів розваги; 

− загальні витрати на зв'язки з громадськістю в масштабах всього світу ростуть швидше, ніж на 
рекламу і стимулювання продажів [6]. 

Ще одним пунктом слід додати те, що важливість та необхідність створення позитивного 
туристичного іміджу регіону обумовлюється специфікою туристичного продукту, що надає регіон, а 
саме його нематеріальним характером. 

Процес розробки та формування іміджу регіону трудомісткий, багатогранний та проходить 
декілька етапів. Складність цього процесу полягає в тому, що створення іміджу практично завжди 
зв’язано зі зміною сприйняття цільовою аудиторією того чи іншого об’єкту. При цьому існує ряд 
проблем та протиріч між реальним іміджем та тим, який необхідно створити для досягнення 
потрібного результату, між можливостями та потребами конкретних регіонів [7].  

Світова практика іміджмейкінгу регіону дозволяє зробити висновки про ключовий елемент процесу 
створення туристичного іміджу – туристичну привабливість, поняття якої включає в себе широкий спектр 
складових елементів: розвинуту інфраструктуру, наявність історико-культурної спадщини та рекреаційних 
ресурсів, високий рівень безпеки та сервісу тощо [8]. Так, при різному рівні туристичної привабливості одні 
регіони проходять всі етапи створення туристичного іміджу, іншим потрібно лише зробити невеликі 
зусилля для просування свого туристичного потенціалу як цінного матеріального та нематеріального 
активу для отримання конкурентних переваг на міжнародних ринках [1]. Однак, туристична привабливість 
– основний елемент створення позитивного туристичного іміджу, але не єдиний. 

На думку Парфіненко А. Ю., при створенні іміджу регіону слід дотримуватись певних 
методологічних принципів, а саме: 

1. Туристичний імідж відображає не тільки природні та історико-культурні пам’ятки, значний 
вплив на імідж мають певні соціальні групи, що проживають в тому чи іншому регіоні. 

2. Імідж регіону в значній мірі залежить від того, як його сприймають місцеві жителі. Саме тому 
імідж повинен бути конкретним, розповсюдженим та зрозумілим, який направлений не тільки на 
зовнішню цільову аудиторію, а й на тих людей, що постійно проживають в регіоні.  

3. В еру соціально-етичного маркетингу ефективність туристичного іміджу регіону залежить від 
того, які матеріальні та духовні цінності він розповсюджує. 

4. При всій різноманітності характеристик регіону, які суттєво ускладнюють процес 
іміджмейкінгу, кожний регіон має свій базовий основний образ. Вдале визначення такого образу 
забезпечить ефективну іміджеву репрезентацію регіону та подальше відокремлення вторинних та 
підтримуючих образів. 

5. Ефективний імідж не може базуватися тільки на штучних уявленнях та образах, він повинен 
відображати об’єктивні риси та характеристики регіону. 

6. При створенні іміджу слід враховувати високу вірогідність зміни інформації в процесі передачі 
її через обрані канали до кінцевого споживача. 

7. Процес створення іміджу повинен переслідувати певну мету, тобто бути цілеспрямованим, що 
надає можливість акцентування уваги на важливих характеристиках регіону та уникнення 
характеристик з негативним впливом. 

8. Центральне місце в туристичному іміджі регіону в умовах глобалізації повинні займати ті 
характеристики, що відповідають за його індивідуальність та унікальність та їх переведення на рівень 
загального розуміння цільової аудиторії. 

9. Важливим методологічним принципом при розробці туристичного іміджу є його звернення до 
минулих та сучасних досягнень в різних сферах життєдіяльності, використання романтичних та 
героїчних образів, шанування своєї історії. 

10. Туристичний імідж слід сприймати комплексно, звертаючись до різноманітних сфер 
діяльності, а не висвітлювати тільки туристичну складову, адже й результати впливу туристичного 
іміджу теж будуть різноманітними [1]. 
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Отже, представлені методологічні принципи є основою для створення ефективного 
туристичного іміджу регіону, але проблеми розробки туристичного іміджу можуть виникнути як на 
початковому етапі його створення, так і при реалізації іміджевої стратегії позиціонування регіону на 
зовнішньому та внутрішньому ринках. Частіше за все ці проблеми виникають через помилкове 
визначення сподівань споживачів іміджу, відсутність взаємодії на різних інституціональних рівнях, що 
приводить до розбіжностей в комплексній програмі розробки позитивного іміджу регіону, 
непрофесійний підхід та поверхневе відношення до процесу створення туристичного іміджу тощо. 

Як вже зазначалось, процес створення туристичного іміджу регіону потребує багато часу. 
Необхідні узгоджені, компетентні дії від всіх учасників процесу вдосконалення іміджевої презентації. 
Потрібний постійний моніторинг стану всіх чинників, що впливають на формування іміджу, моніторинг 
якості інформації, яка публікується в ЗМІ, галузеві стандарти та співпраця з робітниками туристичної 
індустрії, потрібний розвиток культури і якості сервісу туристичної сфери [7]. 

На основі вищесказаного та наукових розробок Ердинеєва Б. Ю. [2] можна представити 
комплексний стратегічний підхід до розробки та представлення туристичного іміджу регіону як 
важливого конкурентоформуючого фактору, що припускає наступні етапи (рис. 1): 

1. Діагностика та аналіз існуючого іміджу регіону. Кожний регіон має попередньо сформований 
стихійний або штучний туристичний імідж, який необхідно виявити на початку створення нового іміджу 
для планування подальшої роботи. 

2. Постановка цілей та задач туристичного іміджу регіону. Спираючись на принцип 
цілеспрямованості, потрібно виявити цілі створення іміджу, при цьому цілей може бути декілька 
залежно від конкретних стратегічних планів регіону. 

 
 

Рис. 1. Етапи формування туристичного іміджу регіону 
 

3. Виявлення цільової аудиторії, їхніх потреб, очікувань, основних соціально-етичних цінностей. 
Залежно від обраних цілей, необхідно визначити, на кого буде направлений імідж регіону, хоча етапи 
виявлення цілей та потенційних споживачів доцільно поєднати для більш ефективного результату. Після 
виявлення цільової аудиторії потрібно провести маркетингові дослідження потенційних споживачів. 

4. Виявлення конкурентних переваг регіону. Перш за все, необхідно виявити основу, комплекс 
базових характеристик, що будуть ядром майбутнього іміджу та відповідатимуть поставленим цілям, після 
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цього – визначення додаткових та допоміжних характеристик як реальних, так і штучних, доповнюючи 
образи, а також визначення негативних характеристик регіону, що надалі потрібно буде уникати. 

5. На основі попередніх етапів розробляється комплексна іміджева стратегія регіону, яку 
потрібно узгодити зі всіма учасниками процесу формування туристичного іміджу регіону на різних 
рівнях, тобто як з органами місцевої влади, так і з приватними підприємствами та представниками 
місцевого самоврядування. 

6. Розробка детальної програми дій та заходів, що будуть проводитись під час впровадження 
іміджевої стратегії. На цьому етапі доцільно провести так званий пробний маркетинг, тобто випробувати 
іміджеву стратегію на окремій частині цільової аудиторії для виявлення можливих проблем та недоліків. 

7. Реалізація та моніторинг комплексної іміджевої стратегії регіону. На цьому етапі моніторинг 
потрібний перш за все для внесення тактичних коригувань, якщо це необхідно, та виявлення 
ефективності стратегії, що впроваджується. 

8. Підтримка впровадженої іміджевої стратегії та оцінка її ефективності, що забезпечить 
уникнення недоліків та помилок при впровадженні наступних стратегій. 

Висновки з проведеного дослідження. Роль туристичного іміджу регіону у формуванні його 
конкурентоздатності в довгостроковій перспективі визначається його впливом на різноманітні сфери 
діяльності та комплексним характером дії, здатністю виявити внутрішній потенціал території, 
направити його на різні цільові аудиторії та різні цілі.  

В процесі дослідження було визначено поняття «туристичний імідж регіону» та «іміджмейкінг», 
проаналізовано та доповнено методологічні принципи при створенні іміджу регіону, запропоновані 
Парфіненко А. Ю., розроблено комплексний підхід до формування та представлення позитивного іміджу 
території як потужного конкурентоформуючого фактору, спираючись на дослідження Ердинеєва Б. Ю. 

Слід зазначити, що розробка туристичного іміджу потребує багато часу та коштів, тому для 
досягнення синергетичного ефекту важливим в цьому процесі є комплексне поетапне створення та 
впровадження ефективної іміджевої стратегії. 
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Анотація 

В статті досліджується вплив позитивного туристичного іміджу регіону на підвищення його 
конкурентоспроможності. Визначено поняття конкурентоспроможності регіону, іміджу території, 
виявлено поняття туристичного іміджу регіону. В статті представлені методологічні принципи 
іміджмейкінгу території та розроблена поетапна стратегія формування позитивного 
туристичного іміджу регіону. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, імідж території, туристичний імідж регіону, 
іміджмейкінг. 
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Аннотация 
В статье исследуется влияние положительного туристического имиджа региона на 

повышение его конкурентоспособности. Определены понятия конкурентоспособности региона, 
имиджа территории, определено понятие туристического имиджа региона. В статье 
представлены методологические принципы имиджмейкинга территории и разработана 
поэтапная стратегия формирования позитивного туристического имиджа региона. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, имидж территории, туристический имидж 
региона, имиджмейкинг. 

Annotation 
It is examined the impact of positive tourist image of a region to improve its competitiveness in the 

article. The concepts of competitiveness, image area, tourist image of a region are designated. The article 
presents the methodological principles imagemaking of a territory. A phased strategy of building a positive 
tourist image of a region and developed. 

Key words: competitiveness, the image area, the tourist image of the region, imidzhmeyking. 
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СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ 
РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО МЕХАНІЗМУ 

 
Постановка проблеми. Подолання депресивності просторового розвитку в Україні є однією з 

найважливіших проблем на шляху сталого розвитку. Адже сталий територіальний розвиток передбачає 
соціально-економічне вирівнювання регіонів, їх конвергенцію, утворення так званих «точок» економічного 
росту у загальному просторовому каркасі. Курс Європейського Союзу на активну регіоналізацію економіки, 
тобто перенесення акцентів та розширення можливостей регіонів у прийнятті важливих рішень щодо 
просторового розвитку, свідчить про те, що питання подолання кризових явищ розвитку продуктивних сил 
є не тільки національним або локальним, але й глобальним. Звідси дослідження, спрямовані на розробку 
концептуальних засад та обґрунтування дієвих механізмів стимулювання сталого розвитку депресивних 
регіонів в Україні, є надзвичайно актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обраний напрям наукових досліджень є 
комплексним та складається з декількох окремих напрямів, що засвідчує його міждисциплінарність. 
Для того, щоб отримати достовірні та практично значимі наукові результати, необхідно дослідити 
науковий доробок за темою сталого розвитку, депресивних регіонів та кластерних механізмів.  

Не зважаючи на чималу кількість міжнародних документів, присвячених проблематиці сталого 
територіального розвитку [1-3], у яких розкривається мутність сталого розвитку, висвітлюються 
результати наукових дискусій з приводу його формалізації та моделювання, представляються основні 
принципи, задачі та порядок дій кожної окремої держави для забезпечення сталості, в Україні на 
офіційному рівні ще у 1999 р. прийнято тільки Постанову Верховної ради України «Про концепцію 
сталого розвитку населених пунктів» [4]. Поряд з тим, що протягом останнього десятиріччя у наукових 
колах України активно обговорювалися питання переходу нашої держави на шлях сталого розвитку, 
розроблялися різні концепції, досліджувалася проблема комплексної екологізації виробництва, й 
дотепер у законодавчому полі не закріплені засади та принципи єдиного вектору соціально-
економічного розвитку на принципах сталості. На наш погляд, це значно обмежує вітчизняне 
інституціональне поле, спричиняє дисбаланс інтересів різних груп економічних суб’єктів внаслідок 
відсутності єдиних правил їх функціонування з метою сталого територіального розвитку. 

Сталий територіальний розвиток тісно пов’язаний з проблемою виникнення та подолання 
просторових соціально-економічних та екологічних депресій. Слід відзначити, що існує думка про те, що 
просторову депресію взагалі не можливо подолати, і зусилля держави, спрямовані на виведення деяких 
регіонів з кризового стану, марні. Адже процес потрапляння певних економік мезо-рівня у стан депресії є 
перманентним, циклічним та стійким. Тому урядам країн та місцевій регіональній владі слід приділяти 
увагу підтримці розвитку вже достатньо розвинутих територій [5]. Питання розвитку депресивних регіонів 
регламентуються в Україні спеціальним Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» [6]. 
Однак, на наш погляд, у контексті сталого розвитку деякі положення потребують удосконалення. Зокрема, 
й дотепер не зрозумілим залишається, які регіони України слід вважати депресивними. Адже, згідно 
методики, висвітленої у зазначеному законі, жоден з регіонів України з 2005 року не отримав офіційного 
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визнання депресивним на державному рівні, що, у свою чергу, означає, що жоден з регіонів України не має 
підстав для отримання державного фінансування розвитку. Невизначеність у тлумаченні депресивних 
регіонів в Україні тягне за собою відсутність спеціально розроблених механізмів, які б сприяли виходу цих 
регіонів з кризи. Питання розвитку депресивних регіонів досліджували такі українські вчені, як 
М. О. Барановський [7], Ф. В. Заставний [8], А. М. Новікова [9], О. І. Шаблій [10] та інші. 

У розвинутих економіках для стимулювання розвитку економіки регіонів широко 
використовується кластерний механізм. Слід зазначити, що на відміну, від наукового методу 
кластеризації, який дозволяє згрупувати певні об’єкти, наприклад, регіони, за обраною ознакою, 
кластерний механізм передбачає розробку теоретико-методологічних засад формування, 
функціонування та ліквідації кластерів, як комплексних територіально-виробничих утворень. 
Принциповим питанням у цьому постає те, яким чином регулюючим органам необхідно формувати 
регіональні кластери: на основі штучного проектування або шляхом їх самоорганізації. 

Проблема обгрунтування концептуальних засад розробки кластерних механізмів для стимулювання 
розвитку депресивних територій має особливу актуальність для України, оскільки, на відміну від ЄС, у 
нашій державі відсутні спеціальні законодавчі документи, які регулюють питання утворення, діяльності та 
ліквідації кластерів. При цьому в умовах обмеженого законодавчого поля в Україні у 2012 р. функціонувало 
17 кластерів у сфері культури, туризму, легкої промисловості та сільського господарства [11]. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу досліджень та публікацій можна зробити висновок 
про необхідність поєднання теоретичних засад сталого регіонального розвитку, результатів 
досліджень щодо утворення та подолання просторових депресій, а також основоположних принципів 
формування кластерних механізмів, що дозволить стимулювати регіональну економіку та забезпечити 
конкурентоспроможність регіонів України. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в удосконаленні існуючих теоретичних засад 
процесу стимулювання сталого соціально-економічного розвитку депресивних регіонів України на 
основі впровадження кластерного організаційно-економічного механізму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий регіональний розвиток можна трактувати 
як такий, що супроводжується загальною позитивною динамікою основних економічних, соціальних та 
екологічних показників протягом декількох економічних циклів. Тобто під час економічного підйому 
повинні бути створені умови для того, щоб майбутній спад не мав ознак кризи та не був 
довготривалим. У той же час, протягом спаду повинні бути створені такі умови у регіональній 
економіці, завдяки яким майбутній підйом буде більшим за попередній. 

У такому контексті трактування сталого регіонального розвитку утворення просторової депресії 
повинно розглядатися як неможливе соціально-економічне явище. Продуктивні сили регіональної 
економіки повинні бути розвинуті до такого рівня, щоб забезпечити фінансування поступальних 
соціально-економічних трансформацій.  

Як раніше зазначалося, внаслідок циклічного характеру розвитку завжди наступить період спаду 
регіональної економіки. Якщо порівняти період активності та піднесення регіональної економіки з періодом 
працездатності економічного індивіда, то можна знайти багато спільного. Однак, у випадку окремих 
економічних індивідів суспільними відносинами у економіці передбачено створення та функціонування 
цілої пенсійної системи. У випадку регіональних економік такого механізму не існує. У той же час з метою 
пом’якшення наслідків від втрати регіональною економікою конкурентоспроможності або спаду темпів 
зростання необхідно передбачити систему компенсаційних механізмів, які б складалися з державних та 
приватних фондів регіонального розвитку. Однак, тут виникає важливе питання інституціональної 
площини. Тривалість життя економічного індивіда менша за тривалість життєвого циклу регіональної 
економіки, а значить у останньому випадку може статися, що формування фондів прийдеться на одне 
покоління управлінців, а витрачання коштів цих фондів – на інше.  

Таким чином, з наведеного можна зробити висновок, що поряд з компенсаційними 
інструментами фундаментальним механізмом забезпечення поступального розвитку регіональної 
економіки, особливо в умовах загрози виникнення кризових явищ, є формування опорного 
регіонального каркасу територіально-виробничого кластеру, у якому б створювалася додана вартість 
регіональної економіки та формувалося фінансове підґрунтя для забезпечення сталого соціально-
економічного та екологічного розвитку на основі постійних трансформаційних процесів.  

На нашу думку, серед підходів до визначення та групування проблемних територій відсутній 
суто економічний підхід. Так, будь-які проблеми соціального, економічного або екологічного характеру 
неодмінно позначаться на економічних показниках, серед яких найбільшою інформаційністю 
відрізняється рівень самофінансування територією власного простого та розширеного відтворення. 
Визначення коефіцієнту покриття витрат доходами регіону, на наш погляд, відображає економічну 
стабільність та здатність регіону до розвитку незалежно від державного дотування.  

Таким чином, на наш погляд, застосовуючи економічний підхід до визначення депресивних 
регіонів, можна стверджувати, що регіон, відношення доходів та витрат якого складає менше одиниці, 
є депресивним, оскільки державі необхідно фінансувати просте відтворення такої території.  
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Відтак, можна сформулювати визначення, що депресивна територія – це територія, витрати якої 
перевищують доходи. У свою чергу, депресивність – це суто економічне поняття, яке містить у собі 
наслідки екологічної кризи, соціального занепаду, ринкових зрушень, політичного клімату тощо. Такий 
підхід є більш зручним з точки зору ефективної державної регіональної політики та фінансування розвитку 
регіонів. Більшість регіонів України і так є дотаційними, тобто держава виділяє кошти на підтримку 
життєздатності таких територій. Аналіз причин депресивності впливатиме на розподіл коштів у межах 
території. Ці причини можуть бути різними для кожного регіону, і питання отримання додаткового 
державного або приватного фінансування для здійснення розширеного відтворення або розвитку лежить у 
площині внутрішніх завдань територіальної громади із розробки та впровадження інвестиційних проектів, 
які б дозволили заразом ліквідувати причину депресивності території та поступово вивести її з цього стану. 

На відміну від запропонованої у ЗУ «Про стимулювання розвитку регіонів» 2005 р. [6] методики 
визначення депресивних регіонів, на наш погляд, доцільно проводити оцінку розвитку регіонів за єдиною 
шкалою замість розгалуженої шкали. Це значно спростить систему оцінювання та зробить її прозорою. 
Так, депресивними вважатимуться ті регіони, коефіцієнт покриття доходами витрат у яких менше одиниці, 
незалежно від їх промислової профілізації: аграрні, індустріальні, курортні та інші регіони.  

Також серед підходів до оцінки рівня депресивності регіонів може бути нормативний, коли 
значення показників встановлюються (але цей підхід потребує постійного перегляду цих нормативів з 
урахуванням динаміки розвитку), середньозважений, коли значення показників встановлюються 
автоматично залежно від поведінки всієї економічної системи держави (на нашу думку цей підхід є 
більш адекватним і дозволяє оцінити саме поточну ситуацію щодо розвитку регіонів). На цій підставі 
можна побудувати матрицю оцінки рівня депресивності регіонів. На горизонталі цієї матриці 
відображатиметься характер показника відношення доходів до витрат (менше або більше одиниці), на 
вертикалі – характер динаміки процесів розвитку (зростання або спадання). 

Вище, під час огляду існуючих результатів досліджень, було наголошено на існуючому питанні 
про суспільний вибір між фінансуванням регіонів з динамічним падінням з високого рівня розвитку, та 
регіонів, які довгий час знаходились у стані занепаду і потребують суттєвого нарощення економічного 
потенціалу. На нашу думку, підґрунтям для вирішення цього питання повинно стати втсановлення 
балансу соціальних стандартів життя людей. Старопромислові регіони доцільно виводи зі стану 
шокового порушення територій промисловим виробництвом, створюючи придатні умови життя. 
Слаборозвинуті регіони доцільно підтягувати до рівня розвитку промислових територій. Також 
доцільно зважувати аналіз стану депресивності регіону відносно його потенціалу та динаміки 
показників у часі. На нашу думку, також доцільно визначати етап розвитку для кожної галузі економіки 
окремо, зважуючи потім на особливості території, де вона присутня, та прогнозуючи, таким чином, 
розвиток та стан цієї території у майбутньому. 

Як раніше було зазначено, ефективним механізмом стимулювання розвитку депресивних 
регіонів є формування териіторально-виробничих кластерів. За своєю сутністю кластер є об’єднанням 
декількох підприємств або інших економічних суб’єктів, кооперація яких має певні економічні переваги. 

Серед економічних переваг кластерного механізму слід виділити ефект масштабу, при якому 
значно знижуються витрати на виробництво одиниці продукції та послуг; ефект кооперації, при якому 
знижуються трансакційні витрати на пошук та встановлення домовленостей між економічними 
контрагентами; ефект близького розташування, внаслідок якого знижуються транспортні витрати, 
покращується логістика у регіоні в цілому. 

Однак, виникає проблема, як сформувати та спроектувати ефективний кластер на території 
депресивного регіону, економіка якого перебуває у стані стагнації, адже в основі кластеру знаходяться 
підприємства і результатом кластеру є виробництво продукції або послуги. У той же час депресивний 
регіон характеризується моноструктурною економікою, відсутністю підприємницької ініціативи, ринку 
праці тощо. У такому випадку потребують обґрунтування теоретико-методологічні засади формування 
кластерів на депресивних територіях України. 

У теперішній час найбільш розповсюдженою формою кластерів є утворення територіально-
виробничих об’єднань, в основі яких знаходиться єдиний виробничий ланцюг. Тобто такий підхід 
можна назвати послідовним. Підприємства та окремі економічні індивіди групуються у кластері, 
утвореному на основі послідовного підходу, за ознакою приналежності до процесу виготовлення 
певного виду продукції або послуг. 

Справедливою буде критика такого підходу, якщо його розглядати в контексті стимулювання 
розвитку депресивних регіонів. Адже для того, щоб налагодити виробничий ланцюг принаймні одного 
виду продукції та послуг, необхідно утворення багатьох підприємств одразу, що тягне за собою 
необхідність формування відповідної матеріальної та фінансової бази кластеру. 

На відміну від послідовного підходу, найбільш ефективним може виявитися паралельний підхід 
до утворення підприємств та групування їх у кластер, в результаті застосування якого територіально-
виробничий кластер депресивного регіону матиме поліструктурну спрямованість. У такому кластері 
підприємства об’єднуються не за принципом приналежності до одного виробничого ланцюжка, а за 
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принципом приналежності до єдиної матеріально-технічної бази, на якій може бути здійснено 
виробництво одразу декількох видів продукції або послуг. 

Висновки з проведеного дослідження. 1. Сталий розвиток регіонів України потребує 
інституціонального підкріплення та розробки єдиних принципів та підходів до ведення економічної 
діяльності.  

2. Основною загрозою сталому розвитку виступають депресивні території, щодо яких й дотепер 
не визначено критерії визнання та порядок надання фінансової допомоги.  

3. Запропоновано визначати депресивний регіон на основі економічного підходу, як такий, 
економіка якого, на відміну від соціального та екологічного підходів, не забезпечує покриття доходами 
необхідних витрат на просте та розширене відтворення.  

4. Одним з механізмів стимулювання розвитку депресивних регіонів може виступити кластерний 
механізм, який передбачає побудову кластерів на основі паралельного замість існуючого послідовного 
методу. 
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Анотація 

Розвинуто наукові основи стимулювання розвитку депресивних регіонів на основі 
впровадження кластерних механізмів. Запропоновано поняття «депресивний регіон» визначати на 
основі економічного підходу. Обгрунтовано необхідність штучного проектування кластерів на 
депресивних територіях шляхом застосування паралельного замість послідовного методу. 

Ключові слова: регіональна економіка, депресивний регіон, кластер. 
Аннотация 

Развиты научные основы стимулирования развития депрессивных регионов на основе 
внедрения кластерных механизмов. Предложено определять понятие «депрессивный регион» на 
основе экономического подхода. Обоснована необходимость искусственного проектирования 
кластеров на депрессивных территориях путем использования параллельного вместо 
последовательного метода. 

Ключевые слова: региональная экономика, депрессивный регион, кластер. 
Annotation 

Scientific basis for stimulating the economic growth of depressed regions through the introduction of 
cluster mechanisms are developed. The concept of «depressed region» determined on the basis of the 
economic approach. The necessity of artificial designing clusters in depressed areas by applying parallel 
instead of serial method is proved. 

Key words:  regional economy, depressed region, cluster. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ІНТЕГРОВАНИХ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ 
СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ 

 
Постановка проблеми. Враховуючи той факт, що сільський аграрний туризм є відносно новою 

туристичною послугою в Україні і ще недостатньо популярний серед населення, ефективні 
маркетингові комунікації між потенційними споживачами і підприємствами сільського аграрного 
туризму є запорукою успіху діяльності останніх. Сьогодні важливим є питання просування в Україні 
самої ідеї сільського туризму в цілому. Метою розробки цієї широкомасштабної програми повинно 
стати підвищення поінформованості населення і створення позитивного ставлення до цього виду 
відпочинку. Насамперед повинні бути задіяні різноманітні види маркетингових комунікацій, як PR-
статті, прес-конференції, семінари із залученням іноземних і вітчизняних організацій для вивчення та 
популяризації новітніх технологій у сфері туризму, телепередачі, що викликають довіру та позитивну 
реакцію населення. Реклама і пропаганда сільського зеленого туризму лягає головним чином на 
Спілку сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні та заснований нею науково-
популярний журнал «Туризм сільський зелений», що є недостатнім для досягнення стратегічних цілей 
підприємствами сільського аграрного туризму [9]. Нині дедалі частіше наголошується необхідність 
координації зусиль з просування туристичного продукту та застосування концепції інтегрованих 
маркетингових комунікацій (ІМК).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальним питанням теорії та практики 
застосування інтегрованих маркетингових комунікацій приділяли увагу такі вітчизняні та закордонні 
дослідники: Д. Аакер, К. В. Афоніна, А. Батр, Дж. Бернет, К. Беррі, Т. Бреннон, Н. І. Ведмідь, 
А. В. Войчак, Є. П. Голубков, Т. Г. Діброва, О. В. Зозульов, Ф. Котлер, О. М. Крилов, Ж.-Ж. Ламбен, 
Дж. Майєрс, С. Моріарті, Н. О. Маслова, А. Ф. Павленко, Л. Персі, А. Пулфорд, Дж. Р. Россітер, 
П. Сміт, С. О. Солнцев, Д. Шульц, В. Н. Ясонов та інші. Здебільшого названі автори розглядають у 
своїх працях комунікаційні аспекти діяльності підприємств в цілому, однак, в їх дослідженнях не 
розкрита специфіка формування та можливості застосування інтегрованих маркетингових комунікацій 
для підприємств сільського аграрного туризму. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності інтегрованих маркетингових 
комунікацій та розробка дієвого економіко-організаційного механізму формування комплексу 
інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств сільського аграрного туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині дедалі частіше наголошується необхідність 
координації зусиль з просування туристичного продукту та застосування концепції інтегрованих 
маркетингових комунікацій (ІМК). Концепція ІМК – це концепція створення системи маркетингових 
комунікацій – реклами, зв’язків з громадськістю, персонального продажу, стимулювання збуту, яка дає 
змогу інтегрувати окремі повідомлення для забезпечення послідовного і цілеспрямованого впливу на 
різні групи адресатів комунікації [3]. За визначенням Дж. Бернета та С. Морарті, ІМК – це стратегія 
координації та об’єднання повідомлень для досягнення максимального впливу на аудиторію [1]. За 
визначенням Американської асоціації рекламних агенцій, інтегровані маркетингові комунікації — це 
концепція планування маркетингових комунікацій, яка пов’язана з необхідністю оцінювання 
стратегічної ролі окремих напрямів і пошуком оптимального їхнього поєднання для забезпечення 
чіткості і послідовності максимізації впливу комунікаційних програм за допомогою несуперечливої 
інтеграції всіх окремих звернень [11]. Т. Г. Діброва визначає ІМК як концепцію планування 
маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки стратегічної ролі кожного із її елементів 
(реклами, стимулювання збуту, PR, особистого продажу тощо) у стратегії просування, пошуку їх 
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оптимального сполучення для забезпечення чіткого й послідовного впливу комунікаційних програм 
компанії для просування конкретної марки [5]. Аналізуючи різні підходи відомих вітчизняних та 
зарубіжних фахівців, ми представляємо власне визначення ІМК: «ІМК – це взаємодія усіх складових 
маркетингових комунікацій, за умови якої виникає ефект синергії, формуються маркетингові 
повідомлення, які ефективніше сприймаються та запам’ятовуються цільовою аудиторією для 
досягнення максимальної економічної ефективності». Комплекс маркетингових комунікацій 
туристичних підприємств сільського аграрного туризму складається з таких інструментів: реклами, 
стимулювання збуту, паблік рілейшнз та прямого маркетингу (особистого продажу). Виділені 
інструменти маркетингових комунікацій відрізняються формами інформаційного впливу на споживачів 
туристичних послуг, принципами, набором специфічних функцій, способами передачі інформації, але 
всі вони доповнюють одне одного, створюючи єдиний комплекс [6].  

Аналіз та узагальнення літературних джерел щодо основних складових системи маркетингових 
комунікацій показав, що науковці з маркетингу розходяться в думках з приводу їхньої кількості. Такі 
вчені, як Д. Бодді, Р. Пейтон [2], Є. В. Попов [10] інструментами маркетингових комунікацій вважають 
рекламу, персональний продаж, паблісіті, стимулювання збуту (виставки, ярмарки, демонстрації 
товару). Науковці Ф. Котлер [7], Дж. Бернет, С. Моріарті [1] перелік інструментів доповнюють паблік 
рілейшнз та прямим маркетингом. Д. Джоббер [4] та Т. І. Лук’янець [8] окремо виділяють такі елементи 
маркетингових комунікацій, як спонсоринг та виставки. Таким чином, вивчення інструментів 
маркетингових комунікацій дозволяє виділити такі основні елементи:  

− реклама; 
− стимулювання збуту;  
− паблік рілейшнз (зв’язки з громадськістю); 
− прямий маркетинг. 
Формування інтегрованих маркетингових комунікацій зменшує витрати на комунікаційну 

діяльність підприємства при забезпеченні інтенсивних темпів зростання обсягів реалізації 
туристичного продукту, що обумовлює підвищення загальної ефективності діяльності підприємства 
сільського аграрного туризму за рахунок збільшення його рентабельності. Отже, для підприємства 
сільського аграрного туризму важливим стає розробка дієвого комплексу інтегрованих маркетингових 
комунікацій, який спрямований на витяг максимальної економічної та соціальної вигоди з доступних 
поточних (а також перспективних) ресурсів, що синтезують різні маркетингові інструменти і принципи 
управління комунікативними процесами. Ґрунтуючись на здобутки вітчизняних та зарубіжних фахівців 
у сфері інтегрованих маркетингових комунікацій, враховуючи результати власних досліджень 
комплексу ІМК, ми пропонуємо наступний економіко-організаційний механізм формування комплексу 
інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств сільського аграрного туризму, який зображено на 
рис. 1 [6].  

Виходячи з цього механізму, формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій 
підприємств сільського аграрного туризму повинно складатися з таких етапів: 

І. Оцінка ситуації (визначення можливих загроз і сприятливих можливостей підприємства 
сільського аграрного туризму). 

ІІ. Постановка цілей та завдань: комунікаційні цілі можуть плануватися з акцентом на ступінь 
впливу розробленої стратегії на споживача. Цілі маркетингових комунікацій підприємства сільського 
аграрного туризму можна деталізувати таким чином: встановлення високого рівня інформованості; 
досягнення розуміння; підвищення якості запропонованих послуг; залучення нових споживачів 
турпродукту; підкріплення попередніх рішень. 

ІІІ. Формування маркетингової стратегії підприємства сільського аграрного туризму. Стратегія 
маркетингових комунікацій підприємства сільського аграрного туризму повинна розроблятись на 
основі концепції інтегрованих маркетингових комунікацій, глибокого аналізу існуючої інформації, 
оптимізації висновків та їх втілення в практику. Для розробки та здійснення стратегії велике значення 
має аналіз ринкових чинників (мікроекономічний аналіз попиту, пропозиції, рівень конкуренції), які 
через свою постійну мінливість можуть безпосередньо вплинути на успіх або крах підприємства. 

ІV. Реалізація стратегії включає два взаємопов’язаних аспекти – організаційний та фінансовий. 
Організаційний аспект управління маркетинговими комунікаціями передбачає розробку ідеї 
маркетингових звернень та вибір засобів доставки маркетингових звернень. Фінансовий аспект 
комунікаційних заходів включає бюджетне планування, яке має на меті оптимізацію витрат на IMК. 
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Рис. 1. Економіко–організаційний механізм формування комплексу інтегрованих маркетингових 
комунікацій підприємств сільського аграрного туризму 

Джерело : сформовано автором з використанням [6] 
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Формування маркетингової стратегії підприємства САТ 
 

Стратегія інтегрованих 
маркетингових комунікацій 

Бюджет комуніка-
ційної програми 

 

Визначення раціональної структури витрат на комплекс 
маркетингових комунікацій 

Економіко–організаційний механізм формування комплексу інтегрованих 
маркетингових комунікацій підприємств сільського аграрного туризму 

(САТ) 

стратегія РR 

визначення 
засобів РR 

оцінювання 
ефективності РR 

бюджет РR 

Тактичне 
планування 
маркетин-
гової 

діяльності 
 

ціна 

продаж 
 

продукт 
 

просу-
вання 

Контроль та оцінювання ефективності проведення комплексу інтегрованих маркетингових 
комунікацій підприємств САТ 

Визначення цілей та завдань маркетингових комунікацій підприємства САТ 

План з прямого 
маркетингу 

стратегія прямого 
маркетингу 

навчання персоналу 
 

планування графіку 
продаж 

 

оцінка ефективності 
прямого маркетингу 

бюджет прямого 
маркетингу 

 

використання технологій 
персональних продаж 
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V. Контроль та оцінка ефективності проведення політики маркетингових комунікацій. Для оцінки 
результативності комунікаційної стратегії необхідно розробити критерії ефективності оцінюваної 
програми, відслідковувати фактичне просування по цілях та співвіднести отримані результати 
досліджень з обраними критеріями, щоб визначити ступінь ефективності витрачених зусиль. При 
цьому для підприємства сільського аграрного туризму важливим стає налагодження чіткого 
організаційного контролю за потоками інформації, що йдуть по всіх каналах комунікації, координація 
бюджету й змісту комунікаційних заходів, проведених по різних комунікаційних каналах. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розроблений економіко–організаційний 
механізм формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств сільського 
аграрного туризму поєднав розробки вітчизняних та зарубіжних авторів щодо формування комплексу 
інтегрованих маркетингових комунікацій та, на нашу думку, відкрив нові перспективи для ефективного 
формування та управління ІМК підприємств сільського аграрного туризму. Формування комплексу 
маркетингових комунікацій в рамках концепції ІМК дозволяє створити з набору розрізнених заходів 
щодо реклами, стимулювання збуту, PR та прямого маркетингу єдину узгоджену комунікаційну 
стратегію з залученням усього арсеналу засобів інформаційного впливу. 
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Анотація 

У статті досліджено сутність інтегрованих маркетингових комунікацій, їх місце в діяльності 
туристичного підприємства, розроблено та обґрунтовано економіко–організаційний механізм 
формування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств сільського аграрного 
туризму. 

Ключові слова: маркетингові комунікації, інтегровані маркетингові комунікації, підприємства 
сільського аграрного туризму, сільський аграрний туризм. 

 
Аннотация 

В статье исследована сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций, их место 
в деятельности туристического предприятия, разработан и обоснован экономико-
организационный механизм формирования комплекса интегрированных маркетинговых 
коммуникаций предприятий сельского аграрного туризма. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, интегрированные маркетинговые 
коммуникации, предприятия сельского аграрного туризма, сельский аграрный туризм. 

 
Annotation 

The article deals with the essence of integrated marketing communications, its place in the travel 
business, developed and based the economica-organizational mechanism complex of integrated marketing 
communications for companies of rural agricultural tourism. 

Key words: marketing communications, integrated marketing communications, enterprise of rural 
agrarian tourism, rural agricultural tourism. 
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Постановка проблеми. В Україні склався рівень економічних відносин, який характеризується 

нарощуванням антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, що відображається на 
ефективності багатьох галузей народного господарства та екологічного стану довкілля. Аграрна 
спрямованість країни вимагає удосконалення використання земельних ресурсів, як основного фактора 
виробництва, і впровадження еколого-економічних засад збалансованого землекористування, що є 
украй необхідною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми раціонального використання природних 
ресурсів і збереження природного середовища, обґрунтування теорії і практики ведення господарства 
в докорінно змінених природних екосистемах, а також управління природними ресурсами знайшли 
своє відображення у сучасних наукових працях вітчизняних дослідників. Так, питання раціонального 
використання земельних ресурсів та їх управління з економіко-екологічної точки зору подані в працях 
С. І. Дорогунцова та Л. Й. Братчука [5], В. М. Будзяка [3], Л. Я. Новаковського [7]; положення 
поліпшення земельної реформи, вдосконалення державного регулювання землекористування 
запропоновані в напрацюваннях І. Михасюка та Б. Косович [6], П. Т. Саблука [9], М. А. Хвесика та 
В. А. Голяна [12]; стратегічні перспективи землекористування та вдосконалення земельних відносин 
розглянуті О. М. Ткаченко [10], А. Третяком [11] та ін. Разом з тим, в сучасних умовах господарювання, 
потребує глибокого дослідження проблема еколого-економічних підходів збалансованого 
землекористування та вдосконалення заходів з покращення соціо-еколого-економічних засад 
землекористування.  

Постановка завдання. На основі викладеного доцільно сформулювати мету дослідження, яке 
полягає у визначенні, на основі проведення аналізу сучасного землекористування, еколого-
економічних засад збалансованого землекористування та виявленні шляхів їх впровадження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтенсивне використання природних ресурсів, в 
тому числі земельних, призвело до актуалізації вирішення проблеми природокористування в Україні. 
Загальновідомо, що природні ресурси є важливою умовою існування людини. Найбільш необхідними в 
економіці нашої аграрної країни є земельні та водні ресурси. Територія України займає 60354,9 тис. га, 
з них сільськогосподарські землі на 1.01.2012 р. займають 41557,6 тис. га, що складає 68,9% загальної 
площі території, в тому числі рілля – 32498,5 тис. га (53,8%), сіножаті – 2411,5 тис. га (4%), пасовища – 
5474,5 тис. га (9,1%). Ліси та інші лісовкриті площі розташовані на площі 10611,3 тис. га, що складає 
17,6% від загальної площі [4].  

Починаючи з 2000 року, в структурі земельного фонду відбулися суттєві перетворення. Зокрема, 
істотно зменшилась площа сільськогосподарських земель: ріллі – на 25,9%, сіножатей – на 1,3%, 
пасовищ – на 2,7%. За даними Державного агентства земельних ресурсів України, за шість років, 
починаючи з 1 січня 2006 року, структура земельного фонду помітно змінилась. Зокрема, площа 
сільськогосподарських земель зменшилась на 165,7 тис. га, а площі лісів та лісовкритих територій 
збільшились на 107,6 тис. га. Протягом 2011 року площа сільськогосподарських земель зменшилася 
на 14,9 тис. га, причому, площа ріллі збільшилася на 22 тис. га, а площі перелогів і пасовищ 
зменшились, відповідно, на 33 тис. і 7,4 тис. гектарів [4]. За кількістю орних земель країна залишає 
займати перше місце в Європі, при площі українських чорноземів більше 6% світових запасів, тобто 
23,556 млн. га [1, с. 6]. Якщо обчислити площу чорноземів під ріллею, то вона дорівнює 23401 тис. га, 
або 5,9% світових площ. В той час, як в лісостеповій та степовій зонах України (загальною площею 
44,27 млн. га, або 73,3% від усієї площі), де здебільшого поширені сільгоспугіддя, інтенсивно 
розвивається ерозія ґрунтів. На державному рівні за роки незалежності так і не вирішено питання 
підвищення цінності земельних ресурсів, їхнього раціонального використання та охорони. Зокрема, 
завдання по збільшенню територій під сіножатями та пасовищами не виконано, їх території не 
збільшились, а, навпаки, скоротились на 44,7 тисячі гектарів за останні роки. При цьому, як наслідок, 
незатребуваність цих угідь призводить до їх подальшого занедбання. Країна пішла іншим шляхом – 
механічного зменшення площ сільськогосподарських угідь, порівнюючи зазначені показники з 
європейськими та американськими. Так, наприклад, у Франції та Німеччині площа сільгоспугідь займає 
33% від загальної території, в Італії – 31%, а в США – 19% [13].  

Крім цього, порівняння площ ріллі та сіножатей і пасовищ в Україні та цих країнах йде не на 
користь нашій державі. Так, у Франції рілля займає 59,5% в сільськогосподарських угіддях, а сіножаті 
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та пасовища – 36,5%; в Німеччині зазначені показники становлять, відповідно, 66,9% та 30,2%; в Італії 
– 53,6% та 29,2%, в США – 43,5% та 56,0% [14]. Як бачимо, у відсотковому значенні в Україні останній 
показник явно нижчий і, до того ж, має негативну тенденцію.  

Акцент в землекористуванні було зроблено на надмірну розораність, що призводить до 
порушення екологічно стану довкілля. Не заперечуючи вищеподане, зазначимо, що багаторічне 
використання земельних ресурсів призводить до їх виснаження, що вимагає прийняття науково-
обґрунтованих організаційно-управлінських рішень, а не впровадження механічних шляхів вирішення 
проблеми.  

Тенденції сучасного етапу розвитку суспільства призвели до необхідності впровадження новітніх 
підходів у використанні природних ресурсів, які б поєднували екологічні, соціальні, економічні та інші 
напрямки. Одним з них стає стратегія сталого розвитку, як засіб інтеграції економічних, соціальних та 
екологічних цілей для розвитку держав з позицій національних і міжнародних інтересів, одним з 
напрямів якої виступає збалансоване землекористування [8]. На основі аналізу позицій вітчизняних і 
зарубіжних вчених щодо оцінки стану землекористування встановлено, що економічний підхід в 
землекористуванні є переважаючим, а соціальний і екологічний виступають, відповідно, на другому і 
третьому місцях. Для того, щоб змінити таке становище, виникає потреба в розробці інноваційних 
підходів до визначення і оцінки інтенсифікації використання земель, проведенню обов’язкового обліку 
і кадастру існуючих земельних угідь та визначення екологічно обумовлених територіальних кордонів. 

Загальновідомо, що південь країни найбільше страждає від посух, суховіїв, пилових бур. І, як 
правило, ці негативні явища приписують особливості природно-кліматичних умов, залишаючи поза 
увагою антропогенний фактор. Вважається, що першою причиною висушування степів є не стільки 
зміна клімату, скільки знищення степової трав’яної рослинності і дернини, які колись покривали 
територію. На зміну їм прийшла система корінних заходів з покращення вологозабезпечення посівів в 
аридних районах, що включали: збереження природного співвідношення між луками, лісами, ріллею і 
водою; регулювання стоку балок, яруг, струмків і річок; заліснення схилів для покращення кліматичних 
умов, регулювання водного і температурного режимів; впровадження ґрунтозахисної системи 
землеробства, вологонакопичуючих і вологозберігаючих технологій обробки ґрунту і догляду за 
посівами; активне залучення системи сівозмін; вирощування посухостійких культур, сортів і гібридів [2, 
с. 21-22]. На жаль, сучасні форми господарювання в агропромисловому секторі національної 
економіки втратили майже всі з перерахованих засобів.  

Земельні ресурси формують агропромисловий потенціал регіону, тому виникає потреба у 
формуванні стратегії збалансованого землекористування, що полягає у виявленні негативних 
факторів на певну територію в умовах становлення ринкової системи господарювання. В регіонах 
існують можливості, які сприяють досягненню стратегічних цілей збалансованого землекористування, 
докорінні структурні зміни та вдосконалення спеціалізації регіонів. До них доцільно віднести: 
створення господарств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції з використанням 
новітніх технологій; впровадження заходів органічного землеробства для виробництва екологічно 
чистої продукції; концентрація сільськогосподарських підприємств та вдосконалення законодавчого 
забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва. 

У межах даного дослідження питання збалансованого землекористування можуть бути вирішені 
розробкою заходів з удосконалення соціо-еколого-економічних засад землекористування, які 
передбачають: впровадження систематичного збору та моніторингу інформації про особливості 
землекористування та структуру земельного фонду; оцінка ризику антропогенного перетворення 
земель та виявлення ступеня напруженості територій. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки. 
Земельні ресурси виступають одним з основних складових розвитку господарського комплексу. Для 
реалізації втілення в життя положень збалансованого землекористування необхідно здійснити 
систему організаційно-економічних факторів, яка б забезпечувала ефективне функціонування 
суб’єктів сільськогосподарської підприємницької діяльності в конкретних природних умовах та 
вдосконалення реформування існуючих і створення нових форм господарювання ринкового типу, а 
також освоєння механізму економічного та правового регулювання земельних відносин. 
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Анотація 
В статті подано аналіз сучасного землекористування в Україні та проведено його порівняння 

з економічно розвинутими країнами. Розглянуті положення впровадження еколого-економічних 
засад збалансованого землекористування та визначені основні напрямки його використання. 
Запропоновано формування стратегії збалансованого землекористування з відбором 
індивідуальних можливостей на регіональному рівні. Розроблені заходи з удосконалення соціо-
еколого-економічних засад збалансованого землекористування. 

Ключові слова: земельні ресурси, еколого-економічні засади, збалансоване 
землекористування, регіон, стратегія. 

Аннотация 
В статье представлен анализ современного землепользования в Украине и проведено его 

сравнение с экономически развитыми странами. Рассмотрены положения внедрения эколого-
экономических основ сбалансированного землепользования и определены основные направления 
его использования. Предложено формирование стратегии сбалансированного землепользования с 
отбором индивидуальных возможностей на региональном уровне. Разработаны мероприятия по 
совершенствованию эколого-экономических основ сбалансированного землепользования. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, эколого-экономические основы, сбалансированное 
землепользования, регион, стратегия. 

Annotation 
The paper presents the analysis of current state of land management in Ukraine. Its comparison with 

one in economically developed countries is made. The provisions of implementation of environmental and 
economic framework of sustainable land management are considered and the main directions of its usage 
are defined. A strategy of sustainable land management by selection of individual opportunities at the 
regional level is suggested. The ways of improvement of the social, ecological and economic principles of 
sustainable land management are developed. 

Key words:  land resources, environmental and economic principles, sustainable land management, 
region, strategy. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ 
«МАЛИХ» ФАКТОРІВ СТРУКТУРНО РІВНОВАЖНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 
Постановка проблеми. Екологічна система є основою життєдіяльності людини. Поряд з тим, 

що розвинуті країни світу розвиваються на інноваційній основі, в Україні регіональний розвиток 
залежить від наявних природних ресурсів. Поступово вичерпуючи природний потенціал, регіональні 
економіки скорочують економічний потенціал майбутнього зростання. Природні катаклізми останніх 
років, викликані природними та техногенними чинниками, торкнулися розвинутих та депресивних 
регіонів країн світу. Все це свідчить про недосконалість політики та механізмів регулювання, у першу 
чергу, економічної діяльності господарчих суб’єктів, яка виявляється несумісною з наявним 
екологічним укладом. Тому проблема регіонального розвитку з дотриманням принципу еколого-
економічної рівноваги є надзвичайно актуальною та своєчасною для дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянемо результати останніх досліджень вчених 
щодо поставленої проблеми. Чимало українських науковців приділяють увагу відновленню рівноважного 
розвитку регіонів, порушених внаслідок ведення довготривалих гірничих робіт [1; 2]. Підвищенню 
ефективності природокористування, рекультивації та сільськогосподарського використання 
малопродуктивних земель присвячені роботи Бекаревича М., Герасимчук З. [3], Дриженка А., Древаль О. 
[4], Копача П., Макаренка П., Поліщука С. Шапаря А. Питання забезпечення рівноважного регіонального 
розвитку на основі використання альтернативних джерел енергії висвітлюються у працях Будзяка В. [5], 
Кожухова В. [6], Туниці Ю. [7] та інших. Методологічні засади екологічно збалансованого розвитку світової 
економіки представлено у дослідженнях таких зарубіжних вчених, як Берг Дж. [8], Дейлі Х. [9], 
Джеорджеску-Роджен Н. [10], Іллге Л. [11], Зенцей Е. [12], Като С. [13] та інших. 

Нову парадигму управління еколого-економічними системами регіонів запропоновано та 
розвинуто у роботах російських вчених Акімової Т. [14] та Юдахіної О. [15]. Так, у [14] автор зазначає, 
що «ринок погано відчуває деградацію природного середовища, тому що він налаштований 
оптимізувати економічну систему за допомогою зрозумілих йому критеріїв: прибутку, доходу, темпів 
зростання виробництва. Біосфера, як єдина система, розумніша за створену людиною техносферу, 
гармонічніша, ефективніша та економічніша, вона набагато краще збалансована, потоки її речовин та 
енергії регулюються з надзвичайно високою точністю».  

Багато досліджень присвячено досягненню регіональної еколого-економічної рівноваги. Так, у 
[16] еколого-економічна рівновага трактується, як досягнення регіональною економікою стану 
генерування мінімальних обсягів забруднювачів навколишнього середовища при максимальних 
обсягах виробництва продукції та послуг. У [17] економічна рівновага природоохоронних заходів 
визначається, як ефективність екологізації виробничих процесів підприємств та розраховується 
відношенням витрат на превентивні та відновлювальні заходи з охорони довкілля. Ця думка 
розвинута у [18] шляхом обґрунтування таких показників екологізації технологічних процесів, як 
«екологічна надійність технології», «еколого-економічна ємність і еколого-економічний рівень 
технології», «екологізація життєвого циклу товару». Вплив еколого-економічної рівноваги на 
економічне зростання досліджується у. Зокрема, у [7] встановлено U-подібну залежність між 
економічним зростанням та антропогенним впливом на довкілля.  

Однак, поряд зі значним науковим доробком у досліджуваній галузі, на наш погляд, існують певні й 
дотепер невирішені проблеми, які заслуговують на увагу науковців та практиків. Перша проблема полягає 
у тому, що недостатньо розвинуті наукові засади регулювання структурної еколого-економічної рівноваги 
регіональних систем. Йдеться про такий стан регіональної системи, у якому врівноважені не тільки кількісні 
еколого-економічні показники, але й якісні показники системних зв’язків структурних елементів. Адже саме 
розрив структури системи призводить до її колапсів та кризових явищ. Друга проблема тісно пов’язана з 
попередньою і полягає у недостатній обґрунтованості факторів та чинників, які здатні спровокувати саме 
структурні зміни у регіональній еколого-економічній системі. 

Постановка завдання. Таким чином, метою проведених досліджень, результати яких 
висвітлюються у даній статті, є обґрунтування екологічних та економічних «малих» факторів 
структурно рівноважного розвитку регіональних систем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під балансом та рівновагою екологічної та 
економічної регіональних систем слід розуміти не тільки кількісні внутрішні та перехресні 
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співвідношення їх основних параметрів, які встановлюються у ході статистичного аналізу та економіко-
математичного моделювання, але й якісні внутрішні та перехресні співвідношення, які відображають 
структурні зв’язки цих двох систем у внутрішньому середовищі кожної з них окремо та між собою в 
цілому. В умовах динамічного природного та соціального середовища, яке виражається у вигляді 
пучків багатомірних переплетених процесів, встановлення лише кількісного балансу між екологічними 
та економічними факторами виявляється ситуативним, нестабільним та економічно дорогим. Адже 
впровадженню певного механізму регулювання еколого-економічного розвитку регіону передують 
процеси досліджень та обґрунтувань теоретичних положень, перевірки на пілотних проектах, пошуку 
принципово нових рішень або виправлення помилок, змін інституціонально-правового середовища, 
для кожного з яких можна розрахувати обсяг необхідних організаційних витрат.  

Як видно з рис. 1, досягнення очікуваного рівноважного стану еколого-економічної системи, при 
якому досягається максимальний економічний ефект у межах природної ємності регіону, внаслідок 
проходження регулюючого імпульсу через екологічні та економічні фактори характеризується низьким 
рівень ймовірності. Це пов’язано з тим, що складна система регіону, знаходячись у стані постійної 
динаміки, при переході від одного до іншого рівноважного стану потрапляє у «зону економічної 
турбулентності», яка характеризується порушенням існуючих структурних зв’язків між екологічними та 
економічними процесами і певним рівнем ентропії поведінки регіональних економічних суб’єктів. 
Подальша траєкторія руху регіональної еколого-економічної системи може мати два сценарних 
варіанти: умовно позитивний та умовно негативний. Якщо у ході регулювання досягається умовно 
позитивний сценарій, то можна констатувати, що регіональна еколого-економічна система здійснила 
розвиток типу «прогрес» і досягла такого рівноважного стану, який характеризується збільшенням 
екологічного та економічного ефекту у порівнянні з попереднім рівноважним станом. 

 
Рис. 1. Вплив еколого-економічних факторів на регіональний розвиток 

Джерело: розроблено автором 
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набуття нової рівноваги, яка 
характеризується негативним 

ефектом порівняно з ефектом від 
попередньої рівноваги  

1 

Екологічні фактори 

n 
3 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РІВНОВАГИ, ДОСЯГНУТОЇ НА ОСНОВІ ІСНУЮЧИХ МЕХАНІЗМІВ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, РОЗРОБЛЕНИХ ЗА ПОЛОЖЕННЯМИ ІСНУЮЧИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ 

ПІДХОДІВ  

Стан регіональної 
еколого- 

 
 
 
 

економічної 
системи 

Механізм встановлення еколого-
економічного балансу 

Прогноз Прогноз 

Факт Факт 

РОЗВИТОК-ПРОГРЕС: втрата 
попередньої рівноваги, хаотична 

взаємодія екологічних та 
економічних процесів, швидке 
набуття нової рівноваги, яка 
характеризується позитивним 

ефектом порівняно з ефектом від 
попередньої рівноваги  

Ситуативність: внаслідок 
постійного руху еколого-
економічних процесів 

досягнута рівновага в умовах 
певного моменту часу є 
ситуативною та не 

ефективною для наступного 
моменту часу 

Нестабільність: внаслідок 
зміни параметрів 

екологічних та економічних 
процесів досягнута 

рівновага зазнає змін з 
наперед невідомою їх 

траєкторією та швидкістю 

Економічна неефективність: кожен 
етап багатоетапного процесу 
впровадження механізмів 
встановлення рівноваги 

супроводжується організаційними 
витратами, які не компенсуються 

через ситуативність та 
нестабільність 
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При здійсненні регулювання, внаслідок якого досягається умовно негативний сценарій, у 
регіональній еколого-економічній системі спостерігаються трансформації типу «катастрофа» з 
досягненням рівноважного стану, який характеризується зменшенням екологічного та економічного 
ефекту у порівнянні з попереднім рівноважним станом. Таким чином, під впливом екологічних 
характеристик на регіональну економічну систему необхідно формувати сценарії розвитку еколого-
економічної системи у короткостроковому та довгостроковому періоді.  

У свою чергу, для того, щоб сформувати маршрут регіонального розвитку, який складається з 
різних сценаріїв, що обираються регулюючим органом, необхідно вирішити науково-практичну задачу 
знайдення величин параметрів еколого-економічної системи, при яких система регіональної економіки 
втрачає структурну рівновагу та змінює характер поведінки. 

Так, під час регулювання економічного розвитку регіону, згідно існуючих механізмів, екологічні 
фактори, такі, як загальні обсяги забруднення навколишнього середовища, параметри поведінки 
геотехнічної системи, враховуються, але у той же час спостерігається нехтування, на перший погляд, 
другорядними чинниками, які внаслідок своїх малих величин у межах загальної регіональної економіки 
можуть здаватися неважливими.  

Такими факторами можуть виявитися швидкість приросту або спаду обсягів природних ресурсів 
на душу населення, одиницю площі регіону; прискорення приросту або спаду норми використання 
природних ресурсів регіональною економікою тощо. 

Якщо під час побудови економіко-математичних моделей регіонального регулювання 
припускати, що залежність економічних параметрів від екологічних факторів описується такою 
функцією, при якій варіювання названих вище другорядних чинників призводить лише до незначних 
кількісних відхилень результуючих економічних показників, то тоді упущення цих «малих» факторів у 
регулюючих механізмах виправдано. Однак, саме ці другорядні, незначні для масштабних регулюючих 
механізмів фактори згідно принципу крихкості еколого-економічної системи регіону здатні її 
зруйнувати через раптову та непередбачувану зміну вектору та характеру впливу на усю систему. З 
цього можна зробити висновок, що описувати економічні процеси у регіоні без урахування «малих» 
факторів, є неефективним. У цьому випадку неможливо визначити область стійкості еколого-
економічної системи, її структурної рівноваги, моменти втрати існуючих структурних зв’язків.  

На основі наведеного вище сформульована задача тепер зводиться до знайдення критичних 
величин саме «малих» екологічних параметрів, при яких структурні зв’язки економічних процесів 
здатні до трансформацій. Для того, щоб екологічна система регіону була життєздатною, приріст 

обсягів по кожному з n  видів природних ресурсів регіону, виражених в умовних одиницях, ∑
=

n

i
iNR

1

, 

залежно від фактору часу повинен бути більше нуля. Для того, щоб економічна система регіону була 
конкурентоспроможною та спостерігалося економічне зростання, приріст обсягів валового 

регіонального продукту по кожному з m  видів продукції та послуг, ∑
=

m

i
iGRP

1

, залежно від рівня 

використання природних ресурсів повинен бути менше нуля. Іншими словами, обсяг виготовленої 
продукції та послуг, які є природомісткими, повинен скорочуватися. Ця умова є однією з 
фундаментальних принципів формування економіки знань.  

Таким чином, умову рівноважного еколого-економічного розвитку регіону за сценарним 
маршрутом типу «прогрес» можна записати так: 
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11 )(;0 ,                               (1) 

де NRU  - рівень використання природних ресурсів у регіональній економіці;  
t  - фактор часу;  

iU  - коефіцієнт використання i -го виду природних ресурсів. 

 
Введемо характеристики, від яких залежить результуючі показники функціонування екологічної 

системи – приріст обсягів природних ресурсів залежно від фактору часу, та економічної системи – 
приріст обсягів валового регіонального продукту залежно від рівня використання природних ресурсів. 

Обсяг використаних природних ресурсів, NRU , можна розрахувати, як добуток кількості підприємств 

у регіоні, 
EQ

, та норми використання природних ресурсів на одне підприємство, z . Тоді модель 
приросту обсягів природних ресурсів у регіональній системі залежно від часу матиме вигляд: 
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1

)(  - функція зміни обсягів природних ресурсів залежно від фактору часу;  

)(tEQ  - функція зміни кількості підприємств у регіональній економіці залежно від фактору часу. 
 
Зменшення обсягів виробництва регіональною економікою ресурсомісткої продукції та послуг 

можна досягти шляхом її заміщення на наукомістку. Тоді приріст наукомісткої продукції у регіональній 
економіці залежить від існуючої у складених умовах норми заміщення ресурсомісткої продукції та 
послуг на наукомістку, α . Тоді приріст обсягів валового регіонального продукту залежно від змін 
норми використання природних ресурсів математично формалізується у наступний спосіб: 
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 - функціональна залежність обсягу валового регіонального продукту від 

«малого» фактору норми використання природних ресурсів на одне підприємство або виробничий 
процес, технологію, операцію. 

 
Для моделей (2), (3) норма використання природних ресурсів та норма заміщення 

ресурсомісткої продукції на наукомістку є «малими» факторами, тобто такими, що зазвичай 
приймаються усередненими та постійними величинами. Але саме їх незначні хвилювання можуть 
деструктивно вплинути на усю регіональну економічну систему, якій у цьому випадку загрожує 
порушення структурних зв’язків і втрата структурної рівноваги. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на основі проведених досліджень можна 
зробити наступні висновки. У роботі дістало подальшого розвитку визначення екологічних та 
економічних характеристик регіонального розвитку шляхом обґрунтування впливу «малих» факторів 
норми використання природних ресурсів на одне підприємство та норми заміщення природомістких 
продукції та послуг наукомісткими на структурну еколого-економічну рівновагу регіональної системи, 
яка може бути порушена через досягнення цими факторами певної області значень, при яких характер 
динаміки еколого-економічних процесів у регіоні змінюється на протилежний. 
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Анотація 

У статті досліджується проблема ефективного регулювання регіонального еколого-
економічного розвитку. Автором обґрунтовано зміст та характер впливу «малих» факторів на 
розвиток регіональних систем. Запропоновано економіко-математичні моделі еколого-економічних 
регіональних процесів, які, на відміну від існуючих, враховують «малі» фактори та прагнуть 
структурної еколого-економічної рівноваги. 

Ключові слова: регіональний розвиток, еколого-економічні фактори, регіональна система, 
регулювання. 

Аннотация 
В статье исследуется проблема эффективного регулирования регионального эколого-

экономического развития. Автором обосновано содержание и характер влияния «малых» 
факторов на развитие региональных систем. Предложены экономико-математические модели 
эколого-экономических региональных процессов, которые, в отличие от существующих, 
учитывают «малые» факторы и стремятся к структурному эколого-экономическому равновесию.  

Ключевые слова: региональное развитие, эколого-экономические факторы, региональная 
система, регулирование. 

Annotation 
The problem of effective regional ecologic and economic development regulation is investigated. The 

content and peculiarities of the effect of «small» factors influence the regional system development is 
justified. Economic and mathematic models of ecologic and economic regional processes that, unlike the 
existing ones, consider the «small» factors and tend to the structural ecologic and economic equilibrium are 
offered. 

Key words:  regional development, ecologic and economic factors, regional system, regulation. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки і товарно-грошових відносин для того, 
щоб прийняти кваліфіковане рішення щодо забезпечення раціонального використання та охорони 
земель як основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави; 
пріоритету вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними 
інтересами; відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок порушення земельного 
законодавства України; поєднання заходів економічного стимулювання і відповідальності у сфері 
використання та охорони земель й інших актуальних питань сьогодення щодо використання 
земельних ресурсів просто необхідна діяльність консалтингових організацій з надання інформаційних 
послуг з питань земельного законодавства, здійснення цивільно-правових угод, оцінки земель, 
оподаткування, оренди, надання сільськогосподарським товаровиробникам і громадянам практичної 
допомоги по складанню бізнес-планів та інших послуг щодо земельних ділянок. Адже, більшість 
вітчизняних підприємців ставлячи завданні, пов’язані із бізнес-діяльністю, у 99 випадках зі 
100 вирішують інтуїтивно, на основі власного досвіду, намагаючись узагальнити наявну інформацію – 
«вгадати хороший» результат-розв’язок. У такий спосіб ухвалюється рішення, яке пізніше виконується, 
а чи було прийняте рішення найкращим – питання так і залишається відкритим. 

Проте досить легко переконатись у тому, що прийняття оптимальних бізнес-рішень тільки на 
чистій інтуїції, без спеціальних знань, принципово неможливе. Знання та інтуїція консультанта, втілена 
у подібні розрахунки, і є предметом аналітичного консалтингу [4]. 

Для того, щоб в умовах жорсткого оточення бути успішним підприємцем, потрібно вміти 
передбачати ситуацію на декілька кроків наперед, тобто прогнозувати власні дії, дії конкурентів і 
зовнішні обставини так, щоб якомога точніше оцінити наслідки усіх можливих бізнес-сценаріїв, які 
розробляються за участю фахівців з консалтингу. І не завжди для цього потрібна глибока математика 
або високі технології – інколи буває достатньо просто здорового глузду і стороннього, 
незаангажованого погляду на проблему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Консалтингову діяльність у сфері землеустрою, в 
аграрному секторі вивчали такі науковці, як Кропивко М.Ф., Кальна-Дубінюк Т.П., Безкровний М.Ф., 
Криворучко І.М., Бутенко Т.А., Алексійчук В.М., АсаулаМ.І., Брязгун Н.П., Вітковський М.П. та ін. Однак 
в результатах їхніх досліджень ще недостатньо визначена важливість консалтингової діяльності з 
питань землеустрою в аграрному секторі економіки україни 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтувати необхідність діяльності консалтингових 
організацій з надання інформаційних послуг з питань земельного законодавства, здійснення цивільно-
правових угод, оцінки земель, оподаткування, оренди, надання сільськогосподарським 
товаровиробникам і громадянам практичної допомоги по складанню бізнес-планів та інших послуг 
щодо земельних ділянок.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному сільськогосподарському 
виробництві інформація є не менш важливим чинником, ніж земля, праця та капітал. Проте вона не 
має форми та виміру, а для надання їй вигляду та форми, придатної для використання, необхідна 
впорядкована система її кругообігу, яку й забезпечує інформаційно-консультативна діяльність – 
аграрний консалтинг або дорадництво. 

Консалтинг – консультування і спеціальні науково-технічні, фінансово-аналітичні, технологічні та 
прогностичні розробки окремими спеціалізованими компаніями, фірмами, центрами, підрозділами 
соціальних програм, планів з аналізом сучасного стану діяльності виробничих та інших виробничо-
комерційних, підприємницьких структур, визначенням концепції, шляхів, заходів та використанням 
засобів підвищення ефективності їх діяльності і розробки перспектив подальшого розвитку [1;10]. 

Консалтингові фірми надають послуги щодо дослідження торгової кон’юнктури і прогнозування 
ринку товарів, послуг, ліцензій, ноу-хау, фінансового й валютного ринків, а також оцінки й експертизи 
промислових підприємств, нерухомості, ефективності експортно-імпортних операцій, розробки техніко-
економічних обґрунтувань об’єктів підприємництва, бізнес-планів, а також можуть бути 
спеціалізованими з окремих напрямів консультативної діяльності (наприклад, надання консалтингових 
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послуг з питань землеустрою). Великі концерни, холдингові компанії у своєму складі мають власні 
підрозділи з розгалуженою мережею відділень у різних регіонах. Малі, середні, дрібні фірми 
звертаються за послугами до консалтингових фірм, оскільки такі розробки вимагають значних витрат і 
високого професіоналізму виконавців. 

У сільському господарстві багатьох країн світу функціонує система аграрного консалтингу. Її основні 
принципи і методи збігаються з консультуванням, хоча основну увагу приділено розповсюдженню знань 
(слово ехtension перекладається з англійської як поширення знань). Для кращого усвідомлення цього 
поняття необхідно розглянути його тлумачення у різних мовах, зокрема, у голландській йому відповідає 
слово voorlichting – освітлення шляху попереду, в Німеччині використовують термін beratung, який означає 
надання поради для найкращого досягнення мети, але кінцеву відповідальність покладено на клієнта; 
також використовуються слова aufklarung – просвіта та erziehung – освіта. В Австрії вживають слово 
forderung – підтримка ходи у бажаному напрямку, аналогічне значення має також корейський термін 
«сільськогосподарське управління». Французи кажуть vulgarization, тобто розповсюдження серед 
населення, а іспанці вживають capacitacion – намір поліпшити знання та навички [3]. 

Служба аграрного консалтингу може досягти змін у напрямі, який вона вважає бажаним для 
фермерів, наприклад, покращення контролю за хворобами рослин. Вона може сприяти фермерам у 
досягненні їхніх власних цілей, наприклад допомогти у виборі ефективнішої технології з метою 
підвищення рентабельності або навчити фермерів як вирощувати бажані сільськогосподарські 
культури та розводити тварин, щоб одержати найбільший прибуток, як організуватися в кооперативи 
та інші фермерські організації. Проте консультування є ефективним інструментом тільки у разі 
комбінування його з іншими інструментами, такими як маркетингові дослідження, забезпечення 
ресурсами та кредитами. Ефективність інвестицій в аграрному консалтингу зазвичай висока за умови, 
що консультування та дослідження добре організовані та координовані. 

Консультаційна освіта зорієнтована на прийняття рішення наукою, яка застосовує загальні соціальні 
дисципліни. Вона пропонує стратегічні рішення, які має приймати консультаційна організація. Існує 
декілька визначень терміна «консультування», а саме: прийняття завдань клієнта; посередництво в 
передаванні важливої, специфічної інформації; допомога у прийнятті управлінських рішень, надання 
інформації, яка дає змогу зменшити ризик; передавання спеціальних знань з метою вдосконалення дій; 
виявлення проблем шляхом порад щодо поліпшення й вдосконалення дій, а також надавання допомоги в 
їхньому засвоєнні (наука); надання вказівок щодо розвитку. В університеті штату Міннесота (США) 
сільськогосподарські консультації визначають як «допомога сільськогосподарським працівникам у 
поліпшенні їхнього життя шляхом навчання, в якому використовуються наукові знання, спрямовані на 
подолання недоліків та задоволення потреб». З точки зору вироблення і прийняття управлінських рішень 
заслуговує на увагу визначення, що розглядає консультаційні послуги як вплив на темпи процесу змін, які 
охоплюють стан знань, позицію, індивідуальну поведінку, поведінку груп і організацій [3]. Найповніше 
відображає сутність консультаційної діяльності таке визначення: консультування – це особлива форма 
організації управлінської діяльності, у процесі якої консультант надає наукову підтримку клієнту, спонукає 
його до дії і вирішення проблем. Доповнивши це визначення освітнім значенням консультування, можна 
запропонувати таке формулювання: консультування є особливою формою організації навчальної та 
управлінської діяльності, у процесі якої консультант методологічно й практично підтримує клієнта, 
спонукає його до дії і вирішення проблем, що виникли чи назрівають. 

Основною метою діяльності служб аграрного консалтингу є поширення та впровадження у 
виробництво сучасних досягнень науки, техніки і технологій, а також надання сільськогосподарським 
товаровиробникам і сільському населенню консультаційних послуг з питань менеджменту, маркетингу, 
застосування сучасних технологій та розвитку соціальної сфери села, підвищення рівня знань і 
вдосконалення практичних навичок прибуткового господарювання сільськогосподарських 
товаровиробників та сільського населення. Найважливіша функція агроконсалтингових формувань 
полягає в тому, щоб навчити сільгоспвиробників самостійно приймати рішення за ринкових умов. 

Система аграрного консалтингу складається з таких чотирьох підсистем: 
– інформаційно-довідкова (забезпечує ведення та поповнення банку даних інформаційних 

ресурсів, що постачаються науковими організаціями, бібліотеками, консультаційними службами та 
товаровиробниками); 

– консультаційна (поєднує структури з консультаційного обслуговування галузі й підприємств 
АПК з економічного аналізу, організації, управління, технології та економіки виробництва, бізнес-
планування й моніторингу); 

– інноваційна (забезпечує створення інновацій на базі нових знань, що дають змогу споживачу 
підвищити рівень розвитку виробництва, сприяє освоєнню (комерціалізації) знань); 

– навчальна (відкрита система, яка спирається на інформаційну підсистему і практичне 
консультування – залучає до навчального процесу не лише кадри консультаційних служб, а й 
викладачів вищої школи та вчених). 

Таким чином, йдеться не лише про доведення інформації до відома товаровиробників – аграрний 
консалтинг є складною специфічною системою, що реалізує форми і методи управлінської та навчальної 
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діяльності, а головне завдання спеціаліста-консультанта у сфері підприємництва – допомогти клієнту у 
впровадженні нововведень із тим, щоб забезпечити інноваційний розвиток його бізнесу. 

Консультанти – це висококваліфіковані фахівці, які спеціалізуються на наданні певних 
агроконсалтингових послуг із землевпорядкування, агротехнологій, ветеринарії, якості та безпеки 
продуктів харчування, а також управління інвестиційною, маркетинговою і фінансовою діяльністю, 
управління персоналом, юридичного обслуговування та інших проблем сільськогосподарського 
виробництва. Це досвідчені працівники дорадчих служб Мінагрополітики, управлінці всіх рівнів державного 
управління АПК, консультанти регіональних центрів наукового забезпечення УААН, спеціалісти науково-
дослідних і проектно-технологічних інститутів та станцій, науково-педагогічні працівники навчальних 
закладів, спеціалісти маркетингових служб агросервісних формувань та агроконсалтингових фірм [6]. 

Ключовими законодавчими актами щодо питань консалтингу є Закон України «Про 
стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років» у якому визначено, що 
пріоритетний розвиток сільського господарства забезпечується завдяки розвитку мережі 
сільськогосподарських дорадчих служб. Міністерством аграрної політики України, Українською 
академією аграрних наук та Національним аграрним університетом 25 квітня 2001 року видано 
спільний наказ № 114/36/165 «Про становлення і розвиток мережі сільськогосподарських дорадчих 
служб в Україні», яким затверджено Концепцію становлення і розвитку сільськогосподарських 
дорадчих служб [2]. Міністерством юстиції України 10 жовтня 2003 року було зареєстровано 
Всеукраїнську громадську організацію «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 
України», яка вирішує складні питання організаційного періоду в розвитку сільськогосподарського 
дорадництва. 17 червня 2004 року у другому читанні було прийнято Закон України № 1807–ІV «Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність», розроблений Міністерством аграрної політики та 
Інститутом аграрної економіки за участю сільськогосподарських дорадчих служб. Цей закон дає таке 
визначення: сільськогосподарська дорадча діяльність – це сукупність дій та заходів, спрямованих на 
задоволення потреб особистих селянських і фермерських господарств, інших сільськогосподарських 
підприємств усіх форм власності й господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня 
знань та вдосконаленні практичних навичок ведення прибуткового господарювання. 

На виконання статті 11 Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» 
Міністерством аграрної політики України 26 квітня 2005 року було видано наказ № 176 «Про 
затвердження Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та 
сільськогосподарського експерта-дорадника». Це Положення визначає порядок видачі, форму, 
зупинення дії та/або регулювання кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, 
сільськогосподарського експерта-дорадника та проведення кваліфікаційних іспитів. 

Кабінетом Міністрів України 20 червня 2005 року схвалено концепцію Державної цільової 
програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки [3]. 

Надання сільськогосподарських дорадчих послуг та взаємодія із клієнтами здійснюються 
виключно на добровільних засадах, а саме на засадах навчання та переконання без застосування 
будь-яких дій примусового характеру (адміністративний вплив, розподіл матеріальних ресурсів, 
фінансів, інспектування, контроль тощо). 

Спеціалісти агроконсалтингових формувань, окрім професійної майстерності, повинні вміти 
застосовувати методи ведення консалтингової діяльності – інформування, навчання та 
консультування під час впровадження нововведень. 

Методи ведення консалтингової діяльності поділяються на дві групи: соціально-психологічні й 
економічного аналізу. 

До соціально-психологічних належать методи: масового розповсюдження інформації (з 
використанням методик вибору й залучення ефективних засобів масової інформації, реклами та 
ведення виставкової діяльності); групового навчання і консультування (з використанням методик 
проведення науково-практичних семінарів, днів поля, лекцій, активного навчання і підготовки 
управлінських рішень – мозкового штурму, ділової гри тощо); дистанційного навчання і консультування 
(з використанням веб-технологій, баз (банків) інформації, електронної діагностики, листування, аудіо, 
відео та телефонних гарячих ліній, телеконференцій тощо). 

До методів економічного аналізу, що використовують під час обґрунтування господарських 
рішень і порад належать: діагностика проблем клієнтів (проведення соціологічних досліджень, 
фінансового аналізу тощо); економічний аналіз і варіантне напрацювання управлінських рішень 
(складання часткових бюджетів, фінансова звітність, проведення факторного аналізу тощо); бізнес-
планування та інвестиційне проектування [3]. 

Дорадчі послуги в Україні поділяють на соціально необхідні та платні. 
Соціально необхідні дорадчі послуги – послуги, які на сучасному етапі розвитку соціально-

економічних відносин є нерентабельними, відсутні на ринку сільськогосподарських дорадчих послуг, 
але ефективні у реалізації державної аграрної політики в межах загальнодержавних інтересів. 
Надання соціально необхідних дорадчих послуг здійснюється через програмно-цільове фінансування 
за рахунок бюджетних коштів. 
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Платні дорадчі послуги – послуги, що створюють умови для отримання додаткового прибутку 
товаровиробниками і населенням. Надання таких послуг здійснюється за рахунок замовника [2]. 

Фінансування діяльності з консалтингу може здійснюватися з різних джерел: бюджетні кошти 
(загальнодержавний, обласний, районний або місцевий бюджет); кошти державних і недержавних 
програм та проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток села; госпрозрахункові кошти; 
інші джерела (гранти та спонсорська допомога). 

Для фінансування консультаційних послуг, спрямованих на вирішення соціальних, екологічних 
та інших проблем, використовують кошти державних і недержавних програм та проектів. Бюджетні 
кошти є основою фінансування агроконсалтингових формувань у період їхньої організації, 
становлення і розвитку. За ці кошти створюють науково-дослідну, матеріально-технічну та навчальну 
бази, а також інформаційну мережу. За госпрозрахункові кошти фінансуються консультаційні послуги 
для сільськогосподарських товаровиробників – технологічні, фінансово-економічні, інформаційні та 
освітні. Плата за послуги для сільгоспвиробників та сільського населення запроваджуватиметься з 
підвищенням попиту на дорадчі послуги та здатністю їх оплатити. 

Сьогодні Україна веде активну політику щодо залучення коштів від міжнародної технічної допомоги, 
благодійних внесків та грантів. Прикладами грантів можуть бути програми й проекти технічної допомоги з 
аграрного консалтингу, що надаються нашій державі країнами з розвиненою ринковою економікою. 

Висновки з проведеного дослідження. З метою успішної взаємодії з сільськогосподарськими 
товаровиробниками консультанти повинні вміти організовувати консультаційний процес. Азам 
професійної діяльності у галузі консалтингу з питань землеустрою наші фахівці не навчені. Тому 
доцільно організувати підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників з питань 
землеустрою, вирішити питання їхньої атестації, ввести дисципліни консалтингу з питань землеустрою 
в навчальні плани підготовки студентів вищих навчальних закладів. Аграрний консалтинг передбачає 
свідоме використання процесу передавання інформації, щоб допомогти формувати правильні думки 
та приймати правильні рішення. Консалтингова діяльність має також і освітню мету: навчити 
формувати погляди та приймати рішення. Така діяльність може бути ефективним інструментом, що 
стимулює розвиток земельних відносин у сільському господарстві у випадках, коли фермери не в 
змозі досягти поставлених цілей, оскільки мають недостатній рівень підготовки та знань. 

На особливу увагу заслуговує вирішення проблеми забезпечення та оснащення відділів 
управління земельними ресурсами, сільським господарством і дорадчих служб відповідною 
комп’ютерною технікою, лабораторним обладнанням для експрес-аналізів сільськогосподарської 
продукції та ґрунтів тощо. 

Надання якісного консалтингового обслуговування потребує цілеспрямованої реалізації 
комплексу заходів із законодавчого, організаційного, інформаційного, технічного й кадрового 
забезпечення в країні. 
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Анотація 

У статті обґрунтовано необхідність діяльності консалтингових організацій з надання 
інформаційних послуг з питань земельного законодавства, здійснення цивільно-правових угод, 
оцінки земель, оподаткування, оренди, надання сільськогосподарським товаровиробникам і 
громадянам практичної допомоги по складанню бізнес-планів та інших послуг щодо земельних 
ділянок.  
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Ключові слова: інформація, землеустрій, консалтингова діяльність, аграрний сектор 
економіки. 

Аннотация 
В статье обоснованно необходимость деятельности консалтинговых организаций из 

предоставления информационных услуг по вопросам земельного законодательства, 
осуществление гражданско-правовых соглашений, оценки земель, налогообложения, аренды, 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям и гражданам практической 
помощи, по составлению бизнес-планов и других услуг относительно земельных участков.  

Ключевые слова: информация, землеустройство, консалтинговая деятельность, аграрный 
сектор экономики. 

Annotation 
 In the article grounded the resulted necessity of activity of consulting organizations is from the grant 

of informative services on questions the landed legislation, realization of civil legal agreements, estimation of 
earths, taxation, lease, grant agricultural commodity producers and citizens of practical help, on drafting of 
business plans and other services in relation to lot lands.  

Кey words:  nformation, organization of the use of land, consulting activity, agrarian sector of 
economy. 

 
 
 
 
УДК 332.6:338.48:379.84 

Букреєв І.О., 
 аспірант, 

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» 
 

ФОРМУВАННЯ РЕНТИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 
 РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ 

 
Постановка проблеми. Природні рекреаційні ресурси є благами природи, що визначають 

переваги у розвитку і високу рентабельність туристичного бізнесу, так як створення туристичного 
ресурсу підвищує собівартість продукту. Додатковий чистий дохід виникає від вищої продуктивності і 
більш зручного розташування природних ресурсів. Висока продуктивність природних ресурсів 
зумовлена природними факторами, тобто вони у собі містять вже зекономлені витрати праці, які 
повинні надходити у розпорядження всього суспільства в цілому. Така ситуація вимагає формування 
системи стимулювання найкращих варіантів їх використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливішими елементами системи 
стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів є економічна оцінка та 
плата за використання природних ресурсів. Так, для економічної оцінки природних ресурсів 
академіком С. Г. Струмиліним [5] була представлена витратна концепція ренти, як критика відносно 
безкоштовності природних ресурсів. 

Теоретичні та методичні аспекти рентної оцінки на основі аналізу диференціальної ренти в 
умовах ринкового способу господарювання, розроблені класичною економічною теорією, набули 
подальшого розвитку у працях вітчизняних вчених Н. П. Федоренко [8], Т. С. Хачатурова [7], 
К. Г. Гофмана [1]. 

М. Н. Лойтер [2] вважає за необхідне з'єднання рентної та витратної оцінок.  
Оскільки визначення ренти є однією з найскладніших проблем, яка не має однозначності та 

повноти в існуючих її рішеннях, то це вимагає подальших досліджень в цьому напрямку. 
Постановка завдання. На основі викладеного, можна сформулювати мету дослідження, яка 

полягає в методиці формування ефективної ренти в умовах розвитку рекреації і туризму. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На даний момент часу існують дві основні, що 

мають принципову відмінність, концепції. Так, для економічної оцінки природних ресурсів може 
застосовуватись витратна і рентна концепції. 

Витратна концепція була представлена академіком С. Г. Струмиліним [5] як критика відносно 
безкоштовності природних ресурсів, що стало початковим моментом у розвитку системи економічних 
оцінок. У відповідності з цією концепцією для оцінки природних ресурсів використовуються суспільні 
витрати праці, пов'язані з їх освоєнням і залученням у господарський процес, тобто уречевлену у 
природних ресурсах працю. Якість природних ресурсів є додатковим чинником цінності і також 
враховується при його оцінці. 
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Теорія ренти була розроблена класиками економічної теорії. Поняття диференціальна рента 
було введено К. Марксом на основі розробленої Д. Рікардо теорії земельної ренти із спадаючим 
залишком [3]. 

У працях К. Г. Гофмана [1] представлена концепція розрахунку диференційної ренти на основі 
гранично допустимих або так званих замикаючих витрат, здійснюваних на приріст виробництва 
відповідної продукції. 

Диференційна рента (r) виникає при експлуатації різних за якістю природних ресурсів і 
розраховується за формулою (1): 
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де Zі − замикаючі витрати на одиницю i-гo виду продукції; 
Іі − індивідуальні витрати на одиницю i-гo виду продукції; 
Qі − обсяг i-го виду продукції за період; 
i − індекс виду продукції. 
Значення індивідуальних витрат (Іі) включає в себе собівартість виробництва, а також норму 

прибутку на вкладений капітал або норми банківського відсотка у розрахунку на одиницю продукції 
або послуги. 

Один з недоліків рентного підходу полягає у тому, що неможливою є оцінка немонетізованних 
об'єктів, що володіють цінністю, і визначення вартості базової ділянки. 

Так, О. І. Тарасов [6] запропонував проводити економічну оцінку лісових рекреаційних ресурсів 
за ціною вільного часу, який витрачається для відпочинку у лісі, за поточними видатками лісових 
господарств, у відповідності з витратами рекреантів.  

У роботі [4] для визначення оцінки об'єктів загального рекреаційного природокористування 
використовується метод транспортних витрат і на його основі здійснюється побудова гіпотетичної 
кривої попиту. 

М. Н. Лойтер [2] вважає за необхідне з'єднання рентної та витратної оцінок. Для визначення 
оцінки ресурсу повинен використовуватися принцип первісної оцінки гіршої, але необхідної 
суспільству у даний момент часу ділянки за сучасними суспільними витратами праці на її освоєння. 
Кожна  наступна ділянка оцінюється на основі диференційної ренти, утворення якої пов'язане з 
використанням кращої, у порівнянні з базовою, ділянкою. 

Послідовність дій передбачає початкове визначення диференційної ренти серед ділянок, що 
мають різне місце їх розташування по різних видах діяльності. 

Далі необхідно класифікувати ділянки у рамках певних видів діяльності в залежності від їхнього 
місця розташування і прибутковості; визначити який вид діяльності у середньому на одиницю площі, 
по якій групі ділянок приносить велику ренту, і використовувати її для подальшого розрахунку нижньої 
ціни при проведенні тендеру. 

Найбільшу ренту здатний принести той вид діяльності, який найкращим чином адаптується до 
природних факторів і ринкового попиту. В даному регіоні таким видом є рекреаційна діяльність, яка 
обумовлена наявністю природних і соціально-економічних факторів. 

У відповідності з цією методикою, оцінка земель рекреаційного призначення здійснюється на 
основі альтернативних можливостей розвитку різних видів рекреаційної діяльності (підгалузі), а також 
не виключається можливість розміщення об'єктів інших видів діяльності, що обслуговують і 
забезпечують рекреаційну. Оцінка здійснюється в певній послідовності: 

− збір і обробка необхідної статистичної інформації щодо визначення середньої рентабельності 
функціонування по групах підприємств в кожній рекреаційно-туристичній галузі і земельної площі, на 
якій розміщені об'єкти даних груп; 

− визначення середнього значення ренти на одиницю площі землі по групах підприємств 
кожного виду діяльності і вибір найбільшого її значення як регулюючого для проведення тендеру, а 
також визначення нижнього і верхнього значень за допомогою коефіцієнта варіації. 

Далі необхідно розрахувати середнє значення ренти на 1 м2 площі з розташованих на ній 
підприємств певної групи і яке значення ренти виникає на кожному: 
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1in
S

 – площа, займана i-м підприємством групи n1; 

1in
ЧВ

 – чиста виручка i-го підприємства по групі n1; 

ni
r

, nn
r

 – рентабельність i-го підприємства по групі n1 і середня рентабельність підприємства 
рекреаційно-туристичної підгалузі останньої групи з найгіршими природними і соціально-культурними 
умовами. 

 
Далі необхідно визначити середнє значення ренти на 1м2 земельної площі, використовуваної 

підприємствами певною групи: 
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де 1nR
 – середня рента на 1м2 земельної площі, використовуваної підприємствами певної групи; 

1n
r

 – середня рентабельність 1 групи певного виду діяльності; 

n1
ЧВ

 – чиста виручка всіх підприємств по групі n1; 

1n
S

 – площа, займана підприємствами групи n1. 
 
Для визначення нижнього та вищого значень ренти при проведенні тендеру необхідно 

використовувати показник варіації ренти за сукупністю в кожній групі. Розрахунок показника варіації 
ренти проводиться з метою визначення однорідності сукупності, що показує різницю в ефективності 
діяльності господарюючих суб'єктів: 
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де у – середньоквадратичне відхилення; 

вар
К

 – коефіцієнт варіації; 

1nR
 – середня величина ознаки. 

Нижнє значення ренти є початковим для торгів, а середнє і вище є регулятором активності. 
При використанні рентної концепції нульову оцінку отримують ті земельні ресурси, які 

знаходяться у відносно менш сприятливих природних і соціально-економічних умовах. Для цього 
необхідно на взятій території з нульовою оцінкою визначити можливі види діяльності (у т.ч. 
рекреаційну), інвестиційну ємність і рентабельність власного капіталу за аналогією з діючими, 
необхідну земельну площу для її здійснення. Далі скористатися статистичним показником необхідного 
значення рентабельності власного капіталу підприємства для його функціонування і провести 
порівняння з показниками мінімального та максимального значення видів діяльності на даній території 
(мінімальне значення діяльності, яке нижче статистичного показника необхідного значення 
рентабельності власного капіталу, не використовувати). 

Різниця мінімального і необхідного показника коефіцієнта рентабельності за певний період 
помножена на власний капітал показує мінімальне значення ренти в абсолютному вираженні за цей 
період на всю використовувану даним видом діяльності площу. Поділивши абсолютне вираження 
ренти на розмір площі, отримаємо мінімальне значення ренти одного квадрата. Аналогічною 
процедурою знаходиться максимальне значення одного квадрата, що дозволяє встановити вищу і 
можливу ренти: 
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де mxmn
R

, – максимальне та мінімальне значення ренти у розрахунку на одиницю площі; 

ck
r

 – середня рентабельність по певному виду діяльності на заданому просторі; 

норм
r

 – норма рентабельності власного капіталу, необхідна для функціонування певного виду 
діяльності; 

.необх
СК

– необхідний обсяг власного капіталу або статутного капіталу організації певного 
виду діяльності. При використанні власного капіталу не враховувати значення незавершеного 
будівництва, яке фінансується за рахунок власних коштів; 

n
S

 – використовувана необхідна площа землі, м2. 
 
Територія регіону володіє у великій кількості об'єктами реального капіталу, але їх стан потребує 

ремонту і модернізації, а багато з них мають низьку ефективність, пов'язану здебільшого з 
неефективним власником. 

Висновки з проведеного дослідження. Витратний підхід представляє оцінку природних 
ресурсів за суспільними витратами праці на освоєння та залучення у господарський процес і не 
враховує народногосподарську цінність цих ресурсів. Рентний підхід враховує результати їх 
експлуатації, але ігнорує суспільні витрати праці на освоєння та залучення, що створює нерівні умови 
для господарюючих суб'єктів, так як потрібні різні вкладення капіталу. 

На наш погляд, при поєднанні цих двох оцінок необхідно у витратній концепції враховувати 
різницю в громадських витратах праці на освоєння та залучення в оборот будь-якої взятої базової 
ділянки, а також можна провести їх групування. Отримана різниця у витратах на освоєння та 
залучення представляє собою різницю вкладення власного капіталу. 

Так, в якості складових ренти можна використовувати диференційну ренту першого порядку і 
банківський відсоток або норму прибутку на різницю вкладення власного капіталу на освоєння та 
залучення ділянки. 
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Анотація 

У статті досліджені основні наукові концепції формування ренти і надана розроблена на цій 
основі методика її формування в умовах розвитку рекреації і туризму. Запропонована методика 
передбачає врахування можливості альтернативного використання земельних ресурсів найкращим 
чином з усіх відомих способів, що буде перешкоджати неефективному господарюванню. 

Ключові слова: туризм, рекреація, рекреаційні ресурси, туристські ресурси, рекреаційно-
туристські ресурси, рекреаційний потенціал, рента 
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Аннотация 
В статье исследованы основные научные концепции формирования ренты и предоставлена 

разработанная на этой основе методика ее формирования в условиях развития рекреации и 
туризма. Предложенная методика предполагает учитывать возможность альтернативного 
использования земельных ресурсов наилучшим образом из всех известных способов, что будет 
препятствовать неэффективному хозяйствованию. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, рекреационные ресурсы, туристические ресурсы, 
рекреационно-туристические ресурсы,  рекреационный потенциал, рента. 

 
Annotation  

The article investigates the basic scientific concepts of rent formation. The technique of rent formation 
developed on the basis of this concept in conditions of recreation and tourism is provided. The proposed 
technique assumes to consider the possibility of alternative use of land resources best way of all known 
ways of that will prevent the inefficient management. 

Key words:  tourism, recreation, recreational resources, tourism resources, recreation and tourism 
resources, recreation potential, rent. 
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КАНАЛІВ ЗБУТУ ОРГАНІЧНОЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Перехід до ринкових методів господарювання різко загострив 

проблему організації збуту сільськогосподарської продукції, у тому числі продукції підприємств 
органічного виробництва. Стан каналів транспортування готових виробів, щільність збутової мережі, 
комунікативні можливості партнерів стали усе більш помітно впливати на рівень задоволення 
споживчого попиту, конкурентоспроможність продукції, ефективність виробництва. В даний час 
оптимізація збутової діяльності – важливий резерв зміцнення позицій підприємства на продовольчому 
ринку, необхідна умова нарощування обсягів реалізації органічної сільськогосподарської продукції. 

На сьогодні мережа збуту органічної сільськогосподарської продукції майже нерозвинена, не 
встановлено налагодженого зв’язку «виробник – оптовик – роздрібний продавець – споживач». Це 
спричиняє нестабільну цінову ситуацію, неефективне використання матеріально-технічних ресурсів, 
обмеження можливостей у забезпеченні населення високоякісною, безпечною сільськогосподарською 
продукцією у широкому асортименті і за доступною ціною, додаткові витрати виробників, 
переробників, споживачів тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню проблеми збуту сільськогосподарської 
продукції присвячена значна кількість наукових праць, зокрема: Кваші С. М., Красноруцького О. О., 
Лобаса М. Г., Саблука П. Т., Ульянченка О. В., Шпичака О. М. та ін., де висвітлено основні 
організаційно-економічні аспекти збуту сільськогосподарської продукції. 

Питаннями виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції займалися такі 
вчені, як: Артиш В. І., Бородачева М. В., Зіновчук Н. В., Капштик М. В., Милованов Є. В., Шикула М. К. 
тощо. Проте питанням організації та вибору каналів збуту органічної сільськогосподарської продукції 
увага майже не приділялася, що підвищує актуальність й зумовлює необхідність подальших наукових 
досліджень з даних питань. 

Постановка завдання. Метою статті є здійснення аналізу й оцінки каналів збуту органічної 
сільськогосподарської продукції та розробка рекомендацій щодо покращення збутової діяльності 
виробників органічної продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Збутова політика, побудована на основі цілей і 
завдань збуту, повинна відповідати бізнес-концепції організації. Вона залежить від внутрішніх та 
зовнішніх умов й можливостей функціонування підприємства і для її розробки необхідний їх детальний 
аналіз. Виробник, зацікавлений в ефективності збуту своєї продукції, повинен знати реальний стан 
справ на ринку і на цій основі приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації товарів. Збутова 
політика будується на основі упорядкованого аналізу попиту і вимог, потреб та переваг, властивих 
споживачам продукції. 

Перед збутовою політикою підприємства доцільно ставити наступні цілі: 
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1) отримання підприємницького прибутку в поточному періоді, а також забезпечення гарантій 
його отримання в майбутньому; 

2) максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів; 
3) довготривала ринкову стійкість підприємства, конкурентоспроможність його продукції; 
4) створення позитивного іміджу підприємства на ринку і визнання його з боку громадськості. 
Для більшості продуктів існує кілька альтернативних або об’єднаних варіантів каналів збуту. 

Визначальними факторами при виборі каналів збуту є: організаційні (зручність з точки зору логістики); 
фінансові (співвідношення витрат та виручки); маркетингові (позиціонування та імідж товару і 
підприємства, побудова ефективних комунікацій зі споживачем) [4, с. 78]. Вибір каналів збуту 
відноситься до стратегічних рішень підприємства і багато в чому визначає його позиції та можливості 
на ринку. 

На практиці розподіл органічної сільськогосподарської продукції здійснюється з використанням 
наступних каналів збуту (рис. 1): 

 

a Прямий збут: продаж на підприємстві, щотижневий ринок, власний магазин(и), 
автомагазини. 15% 

b Збут переробним підприємствам: млин, пекарня, м'ясний магазин, молочний 
завод, пивоварня, виробник кондитерської продукції, виробник соків тощо. 20% 

c Спільний збут через товариства та спілки виробників: взаємопов'язаний збут на 
переробних підприємствах та торгових підприємствах. 10% 

d Збут в спеціалізованих магазинах (біо та еко-маркети). 25% 

e Збут в системі торгівлі традиційними продуктами харчування. 30% 

Рис. 1. Канали збуту органічної сільськогосподарської продукції 
 
На початковому етапі пряма реалізація (а) є найважливішим шляхом збуту органічних продуктів. 

При організації прямого збуту необхідно дотримуватися наступних правил: 
1) особа, відповідальна за реалізацію продукції, повинна побудувати особисті взаємозв’язки з 

покупцями: приділяти їм час та правильно звертатися, знайомитися з потенційними покупцями, що, в 
свою чергу, формує довіру і лояльність з їхнього боку до даного господарства або товару; 

2) час роботи має бути постійним і організованим, не змінюючись протягом тривалого періоду. 
Причому його повинні дотримуватися як покупці, так і продавці після того, як встановлені години 
роботи з урахуванням побажань покупців; 

3) місце продажу і мерчандайзинг (вид магазину, стенд на ринку, прилавок, викладка товару) 
повинні приваблювати покупця і викликати бажання придбати товар. Продавець повинен так 
оформити місце продажу, щоб воно сприяло продажу продукції; 

4) вирішальне значення в прямому збуті мають люди, зв’язки, комунікабельність, у той час як 
місце розташування, структура господарства можуть відігравати другорядну роль. 

Значення прямого збуту для різних органічних продуктів варіюється. Для таких продуктів, як 
картопля, фрукти, овочі та яйця він є важливим шляхом збуту. Зернові, молоко і м’ясо збуваються, в 
основному, через переробні підприємства. У розвинених європейських країнах обсяг прямого збуту в 
загальному обороті ринку органічної продукції становить близько 10–15%. Слід також зазначити, що 
говорити про розвиток прямого збуту можна лише на початковій стадії розвитку ринку органічної продукції, 
надалі він себе вичерпує. Аналогічну тенденцію показують і спеціалізовані магазини органічних продуктів 
(d): зараз їх частка в європейських країнах складає 25–35%, але має тенденцію до зниження за рахунок 
зростання наявності і обігу органічної продукції в традиційних магазинах. Між тим, прямий збут і 
спеціалізовані магазини дуже важливі для невеликих виробників. Вони формують імідж виробників 
органічної продукції, забезпечуючи їх незалежність та надаючи можливість близьких контактів з покупцями 
і достовірну інформацію про ситуацію на ринку та про ціни. Тим не менше, по мірі розвитку ринку 
органічної продукції, безпечні продукти харчування будуть займати все більшу частку в традиційних 
магазинах і поступово виходити через інші канали збуту, які стануть менш вигідними. 

Багато завдань, пов’язаних з реалізацією продукції (збір інформації про ринок, надання продукту 
товарного вигляду, упаковка, транспортування, збут і ведення переговорів з оптовиками, виконання 
вимог якості переробного підприємства, посилення впливу на ринку), можуть бути важко 
виконуваними для невеликих господарств поодинці або потребувати занадто високих витрат. Ці 
завдання більш професійно і з меншими затратами можуть вирішуватися об’єднаннями виробників (с). 
Товариствам виробників простіше якісно та кількісно обслуговувати продуктами харчування 
переробників, традиційну торгівлю або HoReCa (ресторани, їдальні, кафе). Крім того, об’єднанням 
виробників простіше побудувати взаємовигідні відносини з владою і отримати субсидії від держави. 

Переваги спільної реалізації продукції полягають в наступному: 
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– зміцнюються позиції продавців; 
– створюються контрольовані товарні потоки, які ніде не перетинаються; 
– у виробників з’являється можливість калькулювати коливання цін; 
– активізується встановлення контактів з клієнтами; 
– створюються хороші передумови і відкриваються великі можливості для спільного екологічного 

маркетингу, орієнтованого на покупця. 
З кожним роком збут органічних продуктів набирає все більшого обороту через операторів 

торгівлі традиційними продуктами харчування (е). Ринок органічної продукції розвивається і сьогодні 
все більше звичайних покупців готові платити більш високі ціни за повноцінні і здорові продукти 
харчування високої якості. Так, у Великобританії попит на даний вид продукції за три роки призвів до 
20-ти кратного збільшення продажів цієї категорії в мережі супермаркетів Tesco і до 125-ти кратного – 
в Sainsbury’s, починаючи з 2000 року. На органічні продукти зараз припадає 4–5% всіх продуктів, що 
продаються в супермаркетах [6; 7; 8]. 

Серед пріоритетних напрямів збуту органічних продуктів необхідно розглядати також ринки 
HoReCa (ресторани, їдальні, кафе) і напівфабрикатів. Чутливість споживачів до цін на цих ринках не 
так виражена, як у випадку неперероблених основних продуктів харчування. Крім того, різниця в цінах 
між продуктами органічного і традиційного виробництва на цих ринках менша, тому що в обох 
випадках витрати на переробку та додана вартість є більш високими. У багатьох ресторанах і кафе в 
меню вже з’явилися органічні страви. У Лондоні, наприклад, є спеціалізовані стовідсотково органічні 
заклади – ресторан The Source і цілий комплекс Eco Lab. Всесвітньо відомий готель Ritz став першим 
в Лондоні готелем, який пропонує обіди з органічних продуктів, що сертифіковані організацією під 
назвою Soil Association [2, с. 28]. 

Як показує досвід, на перших етапах з метою ефективного збуту доцільно прийняти єдиний знак 
органічного виробництва і просувати продукцію спільними організаційними, фінансовими та 
маркетинговими зусиллями, роблячи акцент на рекламі органічних продуктів, як таких. Подібна 
практика була успішно застосована в Швейцарії понад 20 років тому, що дозволило збільшити 
впізнавання споживачами торгового знаку до 43% і сформувати довіру споживачів до продуктів, 
маркованих під цим знаком [3, с. 259]. 

Для ефективного просування органічної сільськогосподарської продукції на ринку, крім 
використання традиційних каналів продажу (прямий збут, традиційні магазини), доцільне формування 
спеціалізованих каналів через створення спілок виробників органічної продукції і відкриття біо- та еко-
маркетів. Більш того, можна виділити найбільш бажані канали продажу для тих чи інших вікових 
категорій споживачів. Так, молоді люди воліють купувати органічну продукцію в спеціалізованих біо-
маркетах та магазинах здорової їжі. Люди середнього і старшого віку віддають перевагу традиційним 
магазинам і ринкам щотижневих покупок, магазинам біля будинків та прямим покупкам у виробників 
органічної продукції. 

Знання споживчої психології та переваг дає компаніям неоціненну можливість створення 
ефективних цільових важелів впливу на потенційних споживачів. Цей вплив проявляється у створенні 
взаємозв’язків між підприємством та зовнішнім середовищем. Виконання цієї функції бере на себе 
комплекс просування продукції. Так, комплекс просування органічної продукції складається з 
традиційних елементів: реклама, зв’язки з громадськістю, стимулювання продаж, особисті продажі, 
але разом з тим має ряд специфічних особливостей. Комбінації використовуваних елементів можуть 
бути різними в залежності від сфери діяльності і цілей підприємства. 

Основні завдання просування органічної продукції: 
1. Всебічне інформування потенційних споживачів про екологічні характеристики продукту. 
2. Формування лояльності споживачів до органічної продукції. 
3. Створення екологічного іміджу підприємства. 
Найважливішою відмінною рисою комплексу просування органічної продукції від просування 

звичайної продукції є демонстрація соціальної та екологічної відповідальності виробників. Пропонуючи 
органічну продукцію і роблячи в її просуванні акцент на екологічну якість та безпеку, виробники тим 
самим посилюють свою відповідальність перед споживачем. Достовірність і добросовісність 
екологічної інформації, що надається суспільству та споживачеві, є невід’ємною частиною комплексу 
просування органічної продукції. 

Іншою, не менш важливою особливістю комплексу просування органічної продукції, є надання 
підприємством громадськості достовірної та відкритої корпоративної екологічної інформації, що носить 
непрямий рекламний характер. Ця інформація включає декларування екологічної політики 
підприємства, а також поточну звітність підприємства щодо проведення природоохоронних заходів та 
дотримання екологічних нормативів. Екологічна політика оформлюється у вигляді Декларації про 
екологічну політику чи плану екологічних дій підприємства і виражає прихильність керівництва 
компанії до екологічного менеджменту. В більшості випадків цей документ розуміється як публічна 
заява про наміри та принципи, що визначає дії даної компанії в сфері охорони навколишнього 
природного середовища. 

Ефективним інструментом створення екологічного іміджу є участь підприємства у громадській 
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діяльності по захисту навколишнього середовища. Одним з основних способів вираження цієї 
діяльності є корпоративна благодійність, яка передбачає добровільне виділення ресурсів на підтримку 
екологічних фондів, і програм, з метою створення сприятливої громадської думки про компанію. 

Можна виділити наступні причини зацікавленості компаній в корпоративній екологічній 
благодійності: 

1. Позитивний вплив екологічної активності на акціонерний капітал. Основна економічна мета 
компаній в країнах з розвиненими фондовими ринками – збільшення вартості акціонерного капіталу, 
тому будь-яка діяльність компанії розглядається через призму її впливу на капіталізацію. Не виняток 
тут і екологічна активність бізнесу. Незважаючи на те, що зв’язок між, наприклад, зниженням кількості 
сміття в місті та динамікою курсу акцій в результаті благодійної акції виміряти важко, певна кореляція 
між екологічної активністю компанії та вартістю акціонерного капіталу існує і має тенденцію до 
зростання. 

2. Позитивний вплив екологічної активності на споживчі настрої. Сприятливий екологічний імідж 
компанії важливий не тільки для акціонерів, а й для споживачів. Так, в 2011 р. 86% американських 
споживачів відзначили, що за інших рівних умов вони з більшою ймовірністю вибрали б бренд, що 
асоціюється з соціальною та екологічною відповідальністю. У 2003 році таких споживачів було всього 
63% [1, с. 9]. Звичайно, екологічна активність як конкурентна перевага в масовому порядку поки не 
зможе пересилити відмінну якість або нижчу ціну, але для компаній, що працюють в умовах жорсткої 
конкуренції, екологічний аспект може зіграти велику роль. Тому серед найбільш екологічно активних 
компаній превалюють виробники споживчих товарів і послуг. 

3. Позитивний вплив екологічної активності на людський капітал. Екологічна активність може 
торкатися не тільки зовнішніх по відношенню до компанії об’єктів, а й персоналу, забезпечуючи для 
нього екологічно сприятливі та безпечні умови праці. Компанії все більше усвідомлюють, що зберігати 
продуктивність праці та будувати нові ринки без здорового місцевого населення і сприятливого 
навколишнього середовища неможливо. 

4. Мінімізація бар’єрів проникнення на ринок у розрізі взаємодії з владою. Екологічна активність 
стає важливим елементом сприяння розміщення влади. 

Компанії, що мають великий досвід у здійсненні екологічної благодійності сполучають напрямки 
підтримки зі стратегією компанії та враховують найбільш проблемні для себе області. Продовольчі 
екологічно орієнтовані компанії підтримують заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу 
життя та екологічно безпечного харчування, також перспективні наукові розробки в цій галузі. 

Таким чином, комплекс просування органічної сільськогосподарської продукції різноманітний, 
але завжди будується на двох основних частинах (рис. 2). 
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Рис. 2. Комплекс просування органічної сільськогосподарської продукції 

 
Вибір конкретних елементів комплексу просування органічної сільськогосподарської продукції 

визначається такими факторами: 
1. Аналіз поточної ситуації на ринку і можливостей компанії. 
2. Узгодження цілей просування зі стратегічними цілями компанії. 
3. Знання переважних каналів комунікації з цільовим споживачем. 
Принципи успішних комунікацій зі споживачем органічної сільськогосподарської продукції можна 

сформулювати наступним чином: 
– характеристики органічного продукту зрозумілі, значимі і легітимні для більшості споживачів; 
– вигоди від використання органічного продукту відчутні, зрозуміло та просто подані для 

споживача; 
– зусилля виробників, пов’язані з позиціонуванням продукту підкріплені загальною екологічно 

орієнтованою стратегією компанії. 
Використовуючи вище викладені особливості комплексу просування органічної продукції, нами 

були виділені відмінні функції комунікацій зі споживачем такої продукції та підготовлені рекомендації 
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щодо їх правильної побудови: 
1. Створювати споживача згідно екологічних проблем. Як правило, поява органічної продукції 

викликана актуалізацією певної екологічної проблеми. Мета освітнього звернення до споживача – 
розповісти про цю проблему, показати її актуальність і важливість. Грамотна освітня комунікація на 
емоційному рівні підводить споживача до усвідомлення взаємозв’язку між споживанням екологічно 
чистих продуктів і вирішенням конкретних екологічних проблем. Найбільш вдалими є освітні 
звернення до споживача, що використовують реальні приклади з життя або статистичні дані. 

2. Показувати споживачеві суспільну цінність покупки органічної продукції. Споживачі 
сприйнятливі до звернень, які роблять акцент на те, що вони є не просто споживачами, а активними 
учасниками вирішення екологічних проблем. Необхідно продемонструвати споживачу, що споживання 
органічних продуктів або послуг допомагає поліпшити екологічну ситуацію, зберегти природу для 
майбутніх поколінь і т.д. 

Ілюстрацією вдалого виконання цієї функції може служити наступна рекламна компанія: «The 
Body Shop» – всесвітньо відомий виробник і ритейлер натуральної косметики, що апелює до 
соціально і екологічно відповідальних споживачів. «Змініть не тільки зовнішність, змініть свідомість!», 
– йшлося в слогані компанії. Дисплеї і вітрини в магазинах компанії повідомляли про різні екологічні 
проблеми та закликали до їх вирішення шляхом участі в різних екологічних акціях. Таке звернення до 
споживача разом з тим, що запропонована продукція була екологічно безпечною і не завдавала шкоди 
навколишньому середовищу, підвищувало значимість її використання споживачем [5, с. 127]. 

3. Робити наголос на особистий інтерес споживача. Суть цієї функції – показати споживачу, що 
покупка даного продукту буде не тільки сприяти вирішенню екологічних проблем та допомагати 
суспільству, а й представляти особисті вигоди та неоціненний інтерес для самого споживача, який 
може виражатися у збереженні або поліпшенні його здоров’я, альтернативної економічної вигоди в 
даний момент або довгостроковій перспективі. 

4. Забезпечувати органічну продукцію додатковими порівняльними характеристиками. Часто 
органічні продукти і технології сприймаються споживачем, як менш ефективні й невиправдано дорогі, 
порівняно із звичайними продуктами. Для того, щоб подолати цей бар’єр, маркетологи, роблячи 
наголос на екологічні характеристики продукту, не повинні забувати про поліпшення і виділення інших 
не менш важливих для споживача характеристик. 

5. Використовувати різноманітні комплекси просування та альтернативні рекламні носії. Якщо 
для масового ринку найкраще підходять перевірені і стандартні засоби реклами, то для виробників 
екологічно орієнтованої продукції більш прийнятні альтернативні рекламні носії та способи звернення 
до цільової аудиторії. І справа тут не в обмежених рекламних бюджетах. Специфіка екологічно 
орієнтованого споживача – більш відповідальне ставлення до прийняття рішення про покупку і 
необхідність отримання більш докладної інформації про продукт з довірчих джерел. Цю роль не 
завжди здатні виконати засоби масової інформації. Дослідження екологічно орієнтованих споживачів 
виявили найбільш ефективні джерела інформації, яким вони схильні довіряти. Це грамотна упаковка, 
директ-мейл (адресна розсилка), реклама «з уст в уста», а так само різні благодійні заходи та 
безкоштовні джерела інформації (наприклад, публікації і рейтинги екологічних організацій). 

Велика увага виробниками органічної продукції повинна приділятися зв’язкам з громадськістю. З 
метою формування довіри та лояльності екологічно орієнтованих споживачів підприємство повинно 
проводити екологічно активну громадську політику, яка повинна включати наступні комунікації: 

– підтримку державних і громадських екологічних фондів та програм; 
– проведення власних екологічних акцій; 
– формування прозорості і відкритості компанії для споживачів у питаннях екологічної політики 

та діяльності підприємства шляхом створення: гарячих телефонних ліній для споживачів; розміщення 
відкритої екологічної інформації на інтернет-сайтах; випуск та розсилка спеціальних корпоративних 
брошур і журналів екологічного змісту. 

Висновки з проведеного дослідження. Основними каналами збуту органічної 
сільськогосподарської продукції є спеціалізовані і традиційні магазини. По мірі розвитку ринку та 
зростання масового попиту на таку продукцію, органічні продукти займатимуть все більшу частку в 
традиційних магазинах, поступово виходячи з інших каналів збуту, які стануть менш вигідними. 

Таким чином, можна стверджувати, що з метою ефективної реалізації органічної 
сільськогосподарської продукції підприємствам доцільно створювати спілки виробників такої продукції 
та просувати її спільними фінансовими й маркетинговими зусиллями під єдиним торговим знаком і 
робити акцент на рекламу категорії органічних продуктів в цілому. Крім того, це сприятиме 
задоволенню у повному обсязі потреб споживачів у якісній та безпечній сільськогосподарській 
продукції; збільшенню обсягу надходжень до державного і місцевих бюджетів; підвищенню 
конкурентоспроможності органічної продукції та поліпшенню екологічної ситуації в країні. 
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Анотація 

Проаналізовано і досліджено канали збуту органічної сільськогосподарської продукції задля 
зміцнення позицій виробників даної продукції на агропродовольчому ринку України. Розроблено 
рекомендації щодо встановлення налагодженого взаємозв’язку «виробник-споживач». 

Ключові слова: канали збуту, органічна сільськогосподарська продукція, прямий збут, 
комплекс просування органічної продукції, екологічна політика, конкурентоспроможність. 

 
Аннотация 

Проанализированы и исследованы каналы сбыта органической сельскохозяйственной 
продукции для укрепления позиций производителей данной продукции на агропродовольственном 
рынке Украины. Разработаны рекомендации по установлению налаженной взаимосвязи 
«производитель–потребитель». 

Ключевые слова: каналы сбыта, органическая сельскохозяйственная продукция, прямой 
сбыт, комплекс продвижения органической продукции, экологическая политика, 
конкурентоспособность. 

Annotation 
Analyzed and studied channels of organic agricultural products to strengthen the position of producers 

of these products at agricultural market of Ukraine. Developed recommendations on the smooth relationship 
«producer-consumer». 

Key words:  channels, organic agricultural products, direct marketing, promotion complex organic 
products, environmental policy, competitiveness. 
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УКРАЇНСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ НА 

МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 
 

Постановка проблеми. Сільський туризм є надзвичайно багатогранним явищем і може 
розглядатись в різних контекстах. Для одних власників садиб це можливість заробітку, для інших – 
спосіб зробити цікавим своє життя; для державного службовця – один з шляхів вирішення соціальних і 
економічних проблем села; для міського жителя – можливість цікавого відпочинку; для діяча культури 
– механізм відродження традиційної народної культури, мистецтв та ремесел – і це далеко 
невичерпний перелік. Кожна із згаданих точок зору безумовно заслуговує на увагу і є невід'ємною 
складовою сільського туризму як соціально-економічного процесу. Історично українська економіка 
мала аграрно-промислове спрямування, що на сучасному етапі розвитку стало наріжним каменем у 
забезпеченні рівномірного економічного розвитку. З переходом на ринкові відносини і пов'язаним з 
цим відтоком капіталу у більш прибуткові і перспективні галузі промисловості та сферу послуг, 
українське село фактично лишилось наодинці з своїми проблемами. Відсутність уваги держави до 
даної проблеми штовхнуло село на шлях економічного і фізичного вимирання. Враховуючи 
обмеженість фінансової підтримки, розвиток сільського туризму може стати «рятівним колом» для 
українського села, оскільки для «старту» достатньо сільської садиби і певних атрибутів (природні 
умови, традиції, специфічність побуту, особливості ведення господарства). 

Для України сільський туризм є порівняно молодим видом діяльності, його ринкова структура 
знаходиться на етапі формування, маркетингові механізми ще не відпрацьовані, що створює труднощі 
для подальшого його розвитку як одного з видів економічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення продуктивності сільського туризму з 
позиції ефективності економічної діяльності і відповідності національним інтересам розглядаються у 
працях багатьох вітчизняних науковців, таких як: Горішевський П. [1], Кифяк В. Ф [2], Нудельман М. С. 
[3], Рутинський М. Й. [4], Зінько Ю. В. [4], Липчук В. В.[5]. Однак відсутні системні дослідження щодо 
формування комплексних підходів в результативному поширенні інформації про послуги сільського 
туризму України для просування на міжнародний ринок. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття механізмів сприяння розвитку 
сільського туризму в Україні шляхом поширення інформації про послуги сільського туризму через 
впровадження сучасних Інтернет-технологій, з метою підвищення фінансової ефективності 
агротуристичних господарств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З точки зору світової торгівлі, Україна 
неконкурентоспроможна в сфері послуг. Головним чином на міжнародний ринок ми постачаємо 
сировину або низькотехнологічні вироби з неї, як правило, виснажуючи при цьому свої невідновні 
ресурси (грунти, поклади корисних копалин). Одним з небагатьох видів товарів, перспективних на 
міжнародному ринку, є якраз послуги сільського туризму. Причиною цього є певна технологічна та 
цивілізаційна «відсталість» України від розвинутих держав, яка дозволила значною мірою зберегти ту 
етнокультурну самобутність сільського життя, котра так високо зараз цінується туристами [6, с. 29]. У 
європейському сільському туризмі його оператори змушені нині витрачати чималі кошти для 
відродження цієї самобутності, і все ж таки вони в результаті отримують лише муляж, сурогат 
прадавньої сільської культури. В українських же селах ще й досі старовинний побут та методи 
господарювання подекуди збереглися практично у незмінному вигляді з дідів-прадідів, створюючи 
етнографічний феномен, цінність якого не завжди повністю розуміється нашими співвітчизниками. Нам 
важко оцінити, наскільки екзотичними для європейця є косіння косою, доїння корови руками, 
виготовлення сиру або варення і т.п. Це створює унікальні можливості для виходу українського 
сільського туризму на світовий ринок. Безперечною позитивною рисою сільського туризму з позиції 
ефективності економічної діяльності і відповідності національним інтересам є те, що даний вид 
діяльності не лише не призводить до виснаження природних ресурсів, а й сприяє розвитку 
інфраструктури села. Першочергового позитивного впливу зазнають якраз ті ресурси, які 
приваблюють туристів: відроджуються народні традиції, мистецтва та ремесла, покращується стан 
довкілля завдяки зацікавленості у цьому місцевих жителів і влади. Виникає так званий ефект синергії, 
тобто розвиток сільського туризму і пов'язана з цим активізація процесу розвитку інфраструктури 
разом дають потужний поштовх для формування економічного благополуччя сільської місцевості. Такі 
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особливості сільського туризму не є притаманними лише Україні, тому широко використовуються в 
світі. Саме з огляду на них, багато держав всіляко стимулюють розвиток сільського туризму на своїх 
теренах та просування його послуг на міжнародний ринок. 

Звісно, тенденції, що спостерігаються на зовнішньому ринку, зумовлюють жорсткі вимоги до 
виставлених на ньому пропозицій, ніж на ринку внутрішньому, адже вибір у європейського споживача 
значно ширший. Як вже було зазначено вище, Україна має тут певні переваги, але головною 
проблемою залишається донести інформацію про них до потенційних клієнтів. Досвід багатьох 
операторів сільського туризму в Україні свідчить, що, як правило, відпочинок в українських селах 
справляє на вибагливих іноземних туристів сильне позитивне враження, вони розміщують схвальні 
відгуки в Інтернеті, рекомендують своїм знайомим, нерідко самі повторно відвідують ті ж самі місця. 
Проте, для більшості європейських споживачів інформація про пропозиції сільського туризму з України 
недоступна, головним чином через відмінності в інформаційній інфраструктурі українського та 
європейського ринків [7, с. 76-79]. На внутрішньому ринку сільського туризму в Україні склалася така 
традиція, що рекламна інформація містить, зазвичай, прізвище, адресу та телефон господарів, а 
також одне або кілька фото. Для бронювання місця клієнт повинен зателефонувати господарям і про 
все домовитися. Для європейського ж туриста більш звична наявність повної і «матеріалізованої» 
інформації (фото, відеофільми, перелік послуг, що надається, прайс-лист на них) в мережі Інтернет, з 
можливістю бронювання місць через Інтернет. Навіть знайшовши в Інтернеті інформацію про 
пропозицію з України, що його зацікавила, європеєць навряд чи стане телефонувати в Україну, щоб 
домовитись про відпочинок. Тим більше, що небагато хто з господарів зможе відповісти йому на його 
рідній або на англійській мові. На сьогоднішній день в Україні налічується лише кілька садиб, 
англомовна інформація про які розміщена в Інтернеті, і господарі яких можуть спілкуватися з 
туристами європейськими мовами. Незважаючи не це, кількість іноземців, що відпочивають в 
українських селах, досить значна і щороку зростає, що свідчить про наявність великої зацікавленості і 
незадоволеного попиту [8, с. 122-125]. 

Як правило, на європейському ринку переважна більшість рекламних носіїв у галузі сільського 
туризму контролюється асоціаціями надавачів цих послуг. І якщо закордонні споживачі мають потребу 
у доступі до інформації про українські пропозиції, то для виробників послуг наявність на ринку 
українських конкурентів небажана. Отже, пільгові можливості рекламуватися у Європі для українців 
недоступні, а комерційна реклама там дуже дорога. Завдяки згаданим чинникам, на європейському 
ринку сільського туризму доля українських пропозицій мікроскопічна, можна сказати, що вони там 
відсутні. Подолати цей бар'єр окремому сільському господарю надзвичайно важко, тут потрібна 
допомога держави або професійних об'єднань [9, с. 22].  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведений аналіз Інтернет-технологій 
дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Забезпечити доступність інформації про пропозиції українського сільського туризму для 
закордонного споживача. Двомовні українсько-англійські каталоги садиб час від часу видаються в 
Україні, але механізм їх поширення серед європейських споживачів ще невідпрацьований. Існують 
також англомовні версії деяких Інтернет-сторінок і каталогів садиб, але потрібна ще дуже серйозна 
робота, спрямована на те, щоб допомогти іноземному споживачу знайти цю інформацію у 
велетенському інформаційному морі. 

2. Реалізувати прозору та зрозумілу для іноземців систему рівнів якості послуг. В ситуації, коли 
кожен виробник рекламує сам себе, споживачу, не знайомому з реаліями українського ринку послуг, 
дуже важко співставити наявні пропозиції і зробити свідомий вибір. Через це іноземці, як правило, 
їдуть у вже перевірені місця. Значить, якась авторитетна організація (або держава) повинна взяти на 
себе визначення рівня якості послуг у сільському туризмі і моніторинг та контроль за його 
дотриманням. У більшості країн Європи ця функція покладена на професійні асоціації. В Україні така 
система якості «Українська гостинна садиба» запроваджена Спілкою сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму у 2008 році. Чим швидше ця система якості стане відомою серед закордонних 
споживачів, тим більший успіх матиме український сільський туризм на міжнародному ринку. 

3. З огляду на специфіку запитів, звичок і потреб закордонного споживача (висока ступінь 
усвідомлення цінності власного часу і активне використання мережі Інтернет), абсолютно необхідним 
є якомога швидший розвиток системи он-лайн бронювання місць. Вирішення даної проблеми 
сприятиме також активізації «ділового» сегменту потенційних клієнтів на внутрішньому ринку. Така 
система бронювання потребує або наявності у господаря садиби доступу до Інтернет-мережі, або 
посередницької діяльності з боку професійної організації, яка візьме на себе зв'язок з господарем, 
підтвердження зробленого замовлення та контроль за його виконанням. 

Лише за умови виконання вищезгаданих кроків український сільський туризм зможе успішно 
конкурувати на міжнародному ринку та реалізувати свій, безсумнівно потужний, потенціал. 
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Анотація 

У статті розглянуто стан інформаційного забезпечення сільського туризму, визначені 
головні переваги сільського туризму України на міжнародному ринку та перешкоди, що виникають 
на шляху до залучення іноземних туристів. Розкриті шляхи виведення вітчизняного виробника на 
європейський ринок послуг туризму через забезпечення доступності інформації, реалізацію 
прозорої системи рівнів якості послуг та бронювання місць в системі он-лайн. 

Ключові слова: сільський туризм, іноземні туристи, міжнародний ринок, інформація.  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены состояние информационного обеспечения сельского туризма, 

определены главные преимущества сельского туризма Украины на международном рынке и 
препятствия, возникающие на пути привлечения иностранных туристов. Раскрыты пути вывода 
отечественного производителя на европейский рынок услуг туризма путем обеспечения 
доступности информации, реализацию прозрачной системы уровней качества услуг и 
бронирования мест в системе он-лайн. 

Ключевые слова: сельский туризм, иностранные туристы, международный рынок, 
информация. 

Annotation 
The article reviews the status information of rural tourism, identified the main benefits of rural tourism 

of Ukraine in the international market and the obstacles on the way to attract foreign tourists. Disclosed ways 
output of domestic producers on the European market tourism services by providing access to information, 
the implementation of transparent levels of service quality and hotel reservation system online. 

Key words:  rural tourism, foreign tourists, international market, information. 
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ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку агропромислового комплексу, 

спрямованого на якісні перетворення в структурі виробничого потенціалу, підвищення ефективності 
праці та конкурентоспроможності продукції, подолання техніко-технологічного відставання, 
збалансованість міжгалузевих пропорцій, формування нових комбінацій існуючих виробничо-
відтворювальних систем, однією з найсуттєвіших проблем виступають інвестиційно-інноваційні 
процеси в АПК, активізація яких сприятиме реальним структурним зрушенням в АПК, якісному 
забезпеченню продовольчої безпеки, реалізації пріоритетних стратегічних рішень аграрної політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інвестиційної активності АПК, 
інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору, формуванню позитивного інвестиційного 
клімату присвячено багато наукових праць. Зокрема, особливої уваги заслуговують роботи 
А. Д. Остапчука, Б. В. Майорова, В. Г. Ткаченка, В. П. Гераймовича, Г. Г. Рузакова, Д. М. Титаренка, 
Є. О. Ланченка, Н. В. Поліщука, О. Г. Шпикуляка, П. Т. Саблука, С. В. Чорного, С. П. Радіонова та ін. 
Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, остаточно невирішеними залишаються питання 
ефективної організації, реалізації та контролю за інноваційно-інвестиційним розвитком в галузях АПК; 
оцінки готовності агропромислового виробництва до інноваційних змін; вивчення шляхів подолання 
бар’єрів впровадження інноваційних стратегій розвитку та системи економічного обґрунтування 
пріоритетних напрямків активізації інноваційно-інвестиційних процесів. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення особливостей  інвестиційного 
процесу в агропродовольчій сфері, виявлення проблем та перспектив активізації інноваційно-
інвестиційних процесів в АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливість інвестиційної діяльності в 
сільському господарстві та АПК в цілому в порівнянні з іншими галузями економіки обумовлена 
спрямованістю на забезпечення продовольчої безпеки країни і специфікою відтворювального процесу 
в сільськогосподарському виробництві, і, передусім, впливом природно-економічних і біологічних 
факторів на його результати. 

Багато науковців, досліджуючи організацію відтворювання в АПК, підкреслюють, що вихід на 
траєкторію стійкого ефективного розвитку є можливим лише за умов наявності потужної інноваційної 
компоненти. При цьому одночасно повинно відбуватись нарощування виробничого потенціалу АПК, 
формування нового технічного устрою виробництва і його технологічних укладів, з метою створення 
нових ресурсо-, енергозберігаючих, екологічних, інформаційних та інших технологій. Разом з тим, для 
забезпечення ефективного та стійкого розвитку галузей АПК необхідним є забезпечення не просто 
розширеного відтворення, а відтворення на новій технічній і технологічній основі, метою якого є 
досягнення високої внутрішньої та зовнішньої конкурентноздатності продукції галузей комплексу. 

Інноваційний розвиток і підвищення конкурентноздатності аграрного сектора може включати 
наступних п’ять напрямків: 1) інноваційне оновлення сільського господарства; 2) інноваційне 
оновлення галузей АПК – постачальників сільськогосподарської техніки, добрив, енергії; 3) інноваційне 
оновлення галузей, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини; 4) інституціональне 
забезпечення інноваційного оновлення аграрного сектору; 5) вдосконалення нормативно-правового і 
організаційно-управлінського механізму. 

По суті, стійкий розвиток АПК у більшій своїй мірі залежить від розвитку і розширення 
інвестиційних можливостей його головної ланки – сільського господарства. Це пояснюється тим, що, 
по-перше, сільське господарство, займаючи вихідне становище для розвитку переробних галузей, є не 
лише сировинною базою, але й надійним партнером в процесах інтеграції і виробничо-ринкового 
функціонування; по-друге, з точки зору оцінки загальноекономічного значення аграрний сектор 
вирішує важливі стратегічні і життєво важливі задачі та, маючи унікальну виробничу особливість, 
виступає не лише сектором економіки, але і важливою складовою життя суспільства. По-третє, в силу 
багатьох природних, економічних, фінансових та інших факторів сільське господарство має складну 
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організаційно-управлінську структуру виробництва, що, в першу чергу, відображається у важкому 
інвестиційному кліматі та низькому рівні господарської діяльності, які неможливо уявити поза 
пріоритетної інвестиційної політики державної підтримки; по-четверте, для вирішення проблеми 
продовольчої безпеки і забезпечення переробних галузей високоякісною сировиною вкрай необхідним 
є зростання регіонального сільськогосподарського виробництва. 

Аналіз статистичних даних дає підстави виділити регіони України, в структурі інвестиційної політики 
яких сільське господарство займає вагоме місце. Так, в 2009 році до переліку можна віднести: Херсонську 
область (25,4%), Черкаську (33,8%) та Вінницьку область (19,1%); у 2010 р. – Вінницьку (22,7%), 
Кіровоградську (31,4%), Тернопільську (22,2%), Херсонську (32,6%) і Черкаську (27,5%) області; у 2011 р. - 
Вінницьку (30,5%), Кіровоградську (28,9%), Тернопільську (21,0 %), Херсонську (23,1%), Черкаську (25,7%) і 
Чернігівську (23,8%) області [1]. Отже, активізація інвестиційної діяльності в регіонах України з кожним 
роком хоч і набуває поширення, все ж залишається незначною та знаходиться на достатньо низькому рівні 
в розрізі розмірів капіталовкладень.  

Для підвищення результативності виробництва галузей, а також покращення інвестиційної 
привабливості територій необхідним є цільовий орієнтир інвестиційної політики на регіональному рівні 
– ефективний розподіл обмежених фінансових ресурсів інвестиційного призначення [2]. В структурі 
управління регіональним аграрним сектором особливої уваги заслуговує посилення використання 
економічних методів та інструментів, покращення координації роботи органів державного і 
господарського управління. Концептуальна схема управління інвестиційним процесом в аграрному 
секторі зображена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Концептуальна схема управління інвестиційним процесом в аграрному секторі 

 
Державна агропромислова політика повинна уособлювати в собі не лише фіскальний, емісійний 

та інший порядок, а й організаційний характер впливу на ринкові методи господарювання та 
покращення управління інвестиційно-інноваційними системами АПК. При цьому застосовувані 
позитивні рішення повинні відповідати не лише системному підходу відродження і збереження 
господарської діяльності АПК, а й відповідати інвестиційно-управлінським методам і механізмам 
покращення такої системи. 

Для ефективної організації трансформаційних та інноваційних процесів в АПК необхідною є 
активізація інвестиційних процесів. Вони передбачають необхідність здійснення капіталовкладень 
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синергетичний ефект, при цьому сама трансформація грошових засобів в інвестиційні ресурси АПК 
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потребує формування і розвитку відповідних кредитно-фінансових інститутів, прогнозно-програмного і 
проектно-технологічного забезпечення всього відтворювального ланцюжка АПК країни та регіонів. 

Специфіка інвестиційно-кредитної політики АПК пов’язана з особливостями відтворювального 
процесу. Він обумовлений біоіндустріальним характером створення вихідного первинного продукту в 
сільському господарстві, який має, як правило, річний цикл і підвищену ризикованість аграрного 
виробництва; крім того відтворювальний процес в АПК потребує значних інвестицій в галузі першої 
сфери, − виробників технічних, хімічних і біологічних засобів виробництва [3, c. 285]. Все це зумовлює 
необхідність конструювання та використання спеціальних інвестиційно-фінансових і кредитних 
технологій і схем зі сторони всіх учасників процесу. 

Дохідність інвестицій напряму пов’язана з проблемою управління підприємницькими ризиками. 
На основі аналізу наукових робіт ряду авторів, виділено основні методи управління інвестиційними 
ризиками в АПК [3, c. 284; 4, c. 135-137; 5, c. 179]: методи локалізації (створення венчурних 
підприємств, створення спеціальних структурних підрозділів для виконання ризикованих інвестиційних 
проектів); методи дисипації (диверсифікація видів діяльності і зон господарювання, диверсифікація 
збуту і поставок, диверсифікація інвестицій, розподіл відповідальності між учасниками виробництва, 
розподіл ризику в часі); методи компенсації (стратегічне планування, прогнозування зовнішніх 
обставин, моніторинг соціально-економічного та нормативно-правового середовища, моніторинг 
інституціонального середовища і трансакційних витрат, створення системи резервів; активний 
ціленаправлений маркетинг); методи ухилення від ризиків (відмова від ненадійних партнерів, від 
ризикованих проектів, страхування господарських ризиків, пошук гарантів, передача частини ризиків 
партнерам по бізнесу через контрактацію і кооперацію). 

Застосування в організації інвестиційного процесу сучасних методів управління ризиками 
дозволить максимально зменшити їх рівень, що, в свою чергу, сприятиме посиленню мотивації 
інвесторів та активізує зростання інвестицій в регіоні. 

В сучасних умовах достатньо складно знайти дієві мотиви для розвитку інвестиційної діяльності 
АПК і забезпечити факторні складові зростання його виробництва, таких як: створення сприятливих 
умов переходу на інноваційний шлях розвитку; побудова стимулюючих факторів, прискорюючих темпи 
оновлення виробництва; проведення регулярної маркетингової інновації на основі високих 
інформаційних технологій. 

Перший фактор пов’язаний з процесом формування сприятливої атмосфери між самостійними 
сферами АПК і сферами інтелектуальної діяльності. Принципи і умови міжгалузевих відносин тут 
будуються на основі наступних аспектів: врахування нових інноваційних потреб виробничої сфери; 
врахування галузевої специфіки і тривалості обороту капіталовкладень; прогнозу невмотивованого 
зростання прямих та непрямих витрат – визначення ступеня ризику вкладень [6, с. 78-79]. 

Другий фактор тісно пов’язаний з розвитком підприємництва, вдосконаленням економічних 
відносин в зростанні виробництва. Виявлені мотиваційні варіанти тут зазвичай направляються на 
вузькі місця господарської діяльності і при цьому, якщо інноваційний сектор стає висхідним пунктом 
розвитку реального сектору АПК, то підприємництво ініціює їх із-середини підприємств, зацікавлених в 
інноваційному прогресі. Третій фактор, представляє собою тісну взаємодію між інноваційною і 
виробничою сферами.  

Масштабне зростання інвестицій є можливим лише в тому випадку, коли у інвесторів буде 
впевненість в тому, що державні і регіональні органи влади розуміють необхідність розробки 
ціленаправленої інвестиційної політики, пов’язаної з адекватною правовою базою, і застосовують 
заходи, направлені на покращення інвестиційного клімату [7, с. 75]. В умовах ринкових відносин 
держава повинна регулювати інвестиційний процес шляхом забезпечення науково обґрунтованого 
ціноутворення, проведення гнучкої кредитної, податкової і амортизаційної політики, збільшення 
можливостей лізингу, стимулювання підприємницької діяльності і надання пільг інвесторам за умов 
приватизації, цільового державного фінансування, виділення пріоритетних напрямків інвестування та 
інших видів фінансування, складення індикативних планів капіталовкладень [8, c. 35]. 

Вирішення проблем інвестиційної політики створить передумови для стабілізації та подальшого 
розвитку виробничого потенціалу АПК. Специфіка аграрного сектору така, що доцільним було б 
створення регіонального фонду управління інвестиціями в АПК, який повинен об’єднати в собі функції 
гарантійного агентства і інформаційно-консультаційного центру.  

Висновки з проведеного дослідження. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності 
агропромислового виробництва є однією з ключових проблем, вирішення якої сприятиме не лише 
зміні імпульсу та характеру виробничої діяльності, але й наповнить її новим змістом. Сучасні умови 
структурних змін та розвитку економіки України та її регіонів вимагають розширеного відтворення 
агропромислового потенціалу на високотехнологічному рівні. Сучасний стан АПК характеризується 
відсутністю необхідних інвестиційних ресурсів, належної державної підтримки, бюджетного 
фінансування, платоспроможного попиту на нову продукції та технології, високими кредитними 
ставками та високим рівнем ризиків. Крім того, спостерігається відсутність ефективного мотиваційного 
механізму активізації інноваційно-інвестиційних процесів в АПК і, як наслідок, аграрний сектор 
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багатьох регіонів не відповідає споживчому попиту переробних сфер на певні види та обсяги 
сировини, а переробні структури, відчуваючи фінансову і сировинну нестачу, не можуть 
впроваджувати прогресивні форми організації і управління виробництвом. З тих чи інших причин не 
може відбуватися повноцінний інтеграційний процес між ними і застосовуватись найкращі методи 
спільного функціонування і товарообміну. 
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Анотація 

В статті розглянуто проблеми, можливості та перспективи активізації інноваційно-
інвестиційних процесів в АПК. Наведено напрямки інноваційного оновлення АПК. Змодельовано 
інвестиційний механізм управління в аграрному секторі. Охарактеризовано методи управління 
інвестиційними ризиками в АПК. Визначено основні факторні складові мотиваційного механізму 
активізації інноваційно-інвестиційних процесів в АПК.  

Ключові слова: інноваційно-інвестиційні процеси, інноваційний розвиток, інвестиційна 
привабливість, інвестиційно-кредитна політика АПК, управління інвестиційними ризиками, 
мотивація інвестиційної активності. 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы, возможности и перспективы активизации инновационно-

инвестиционных процессов в АПК. Приведены направления инновационного обновления АПК. 
Смоделирован инвестиционный механизм управления в аграрном секторе. Охарактеризованы 
методы управления инвестиционными рисками в АПК. Определены основные факторные 
составляющие мотивационного механизма активизации инновационно-инвестиционных процессов 
в АПК. 

Ключевые слова: инновационно-инвестиционные процессы, инновационное развитие, 
инвестиционная привлекательность, инвестиционно-кредитная политика АПК, управления 
инвестиционными рисками, мотивация инвестиционной активности. 

Аnnotation 
In the article the problems, opportunities and prospects of boosting investment and innovation 

processes in agriculture. An innovation of the areas of agriculture. Modeled investment management 
mechanism in the agricultural sector. The characteristic methods of investment risk in agriculture. The main 
components of the motivational factor activation mechanism of investment and innovation processes in 
agriculture. 

Key words:  innovation and investment processes, innovative development, investment attraction, 
investment and credit policy agriculture, management of investment risk, motivation investment. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 
Постановка проблеми. Стратегічна орієнтація підприємницьких структур та забезпечення 

динамічного їх розвитку на інноваційній основі – невід’ємні складові системи стратегічного управління, 
головний напрям цільової спрямованості діяльності підприємств як соціально-економічної системи. Від 
рівня їх гармонійної збалансованості на принципах системності та комплексності залежить 
результативність суб’єктів діяльності. Однак в реальній практиці має місце розбалансованість 
складових елементах системи. Це обумовлено як суб’єктивними, так і об’єктивними факторами. 
Потребує подальшого розвитку методологія стратегічного управління інноваційним розвитком 
організаційних формувань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню проблеми гармонізації відносин, 
збалансованості складових в системі стратегічного управління організаційними формуваннями на 
інноваційній основі присвячені праці світових вітчизняних та зарубіжних науковців: Д. Джонсона [1], 
М. М. Мартинеко [2], Н. М. Сіренко [3], А. А. Томпсона [4], Й. А. Шумпетера [5] та ін. Однак, виникає 
потреба в подальшому розвитку теоретико-методологічних підходів щодо формування результативної 
системи стратегічного управління суб’єктами підприємницької діяльності. 

Постановка завдання. Мета статті - оцінити сучасний стан теоретико-методологічного 
забезпечення стратегічного управління інноваційного розвитку підприємницьких структур. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З розширенням міжнародних економічних зв’язків 
посилюється тиск зовнішнього конкурентного середовища як на галузі економіки, так і безпосередньо 
на підприємницькі структури. Ускладнюються задачі та система управління.  

Виникає об’єктивна необхідність в динамічно-часовому просторі проводити зміни в системі 
менеджменту як в цілому, так і окремих її підсистемах на принципах збалансованого підходу. 
Стратегічна доцільність з орієнтацією на досягнення стратегічних цілей повинна бути основою 
пріоритетності у виборі перспективних напрямів діяльності суб’єктів господарювання. При цьому 
акцент повинен бути зміщений в напрямку забезпечення сталого розвитку організаційних формувань 
як соціально-економічних систем [6]. Особливо ця вимога повинна бути врахована в аграрному секторі 
економіки, де в органічно-збалансованій єдності взаємодіють три складові – біологічний, соціальний і 
економічний. Однак в реальній практиці через порушення вимог науково-системного підходу до 
обґрунтування головного критерію оцінки діяльності підприємств має місце розбалансованість 
названої органічної єдності, що підтверджується дослідженнями багатьох науковців [7]. Лише 
економічна складова в більшості господарюючих структур визнана пріоритетною. Вона є домінуючою 
в діяльності усіх типів поведінки і реакції господарюючих структур – в підприємницькому, 
інноваційному, конкурентному, експортно-орієнтованому, стратегічно-спрямованому. Слід відмітити, 
що економічна ризикозахищеність діяльності господарюючих структур при такому підході не може 
бути стійкою і носити стратегічний характер. З порушенням вимог соціальних законів та законів 
природи понижуватиметься ймовірність ризикозахищеності аграрних підприємств в процесі їх 
діяльності. 

Особливо небезпечним з позицій розвитку загроз для аграрного сектора економіки і в цілому 
суспільства є розбалансований підхід в стратегічному розвитку підприємств при впровадженні 
інноваційної моделі. 

Інноваційна модель динамічна. Результативність від її впровадження визначатиметься: 
– повнотою використання вимог наукових принципів: системності і комплексності, 

безперервності, цільової спрямованості, відповідності цілям і задачам, адаптивної упереджувальності, 
гнучкості, гармонійності та ін.; 

– рівнем розвитку і збалансованості складових організацій як соціально-економічних систем та 
менеджменту як системно-гармонійної цілісності; 
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– рівнем обґрунтованості цільової спрямованості напрямів діяльності підприємницьких структур 
в контексті органічної єдності біологічних, соціальних та економічних складових; 

– рівнем інноваційної сприйнятливості на рівнях: суспільства, держави, регіонів, підприємств, 
інституціональному; 

– рівнем розвитку власних, владних, власно-владних, соціально-трудових відносин; 
– рівнем забезпечення єдності корпоративних інтересів; 
– рівнем розвитку інститутів; 
– рівнем правового забезпечення суб’єктів власності в системі: «власник основного капіталу» - 

«власник інтелектуального капіталу»; 
– рівнем раціональної збалансованості форм власності та ін.. 
Вимоги стратегічного управління повинні враховуватися при формуванні системи менеджменту 

як цілісності в процесі системного поточно-оперативного впливу на об’єкти управління. Реалізація 
такої вимоги можлива за умов стратегічного підходу до формування функціонально-забезпечуюючих 
видів управління діяльністю підприємств – управління: 

– інноваційно-інвестиційним розвитком;  
– обліково-аналітичним, контролінговим, логістичним, фінансовим, техніко-технологічним, 

біологічним забезпеченням організаційних формувань; 
– системи менеджменту; 
– антикризовою, конкурентоспроможною, активізаційною діяльністю підприємств; 
– потенційними можливостями, ризиками, економічною та соціально-екологічною безпекою; 
– кадровим потенціалом; 
– організаційним розвитком господарюючих структур в контексті гармонійної єдності цінностей, 

організаційної культури і культури управління, організаційного клімату, організаційної поведінки та 
організаційної взаємодії та ін.  

Однак в реальній практиці такий підхід майже відсутній. Теоретико-методологічні дослідження в 
основному охоплюють локальні підсистеми функціонального забезпечення управління діяльністю 
підприємницьких структур. В більшості наукових дослідженнях майже відсутня системна орієнтація, 
що не дозволяє повною мірою збалансувати системну цільову спрямованість підприємницьких 
структур з напрямами розвитку локальних функціонально-забезпечуючих підсистем. Соціальна 
орієнтація недостатньо прослідковується в навчальних планах при підготовці кадрів. Відсутність 
етапних системно-інтегрованих навчальних дисциплін в планах підготовки кадрів підсилює розрив між 
системними вимогами щодо знань.  

Відсутність етапних системно-інтеграційних навчальних дисциплін не сприяє забезпеченню 
високого рівня інтелектуалізації у випускників вищих навчальних закладів. Недостатня підготовка 
фахівців економіко-менеджерського спрямування з питань системного підходу проектування 
організацій інноваційно-стратегічного напряму та системного аналітичного забезпечення управління 
конкурентно-стратегічним розвитком підприємств. Системно-аналітична функція в рівнях знань – 
знайомства, копії, уміння, творчості недостатньо розвинуті в теоретико-методологічному плані, що не 
сприяє повною мірою розвитку системного мислення у випускників вищих навчальних закладів. 
Виходом із цього положення є: включення в навчальні плани дисциплін інтеграційного спрямування; 
підсилення в системі знань міждисциплінарні сутнісні характеристики та теоретико-методологічні 
підходи проектного та системно-аналітичного спрямування та ін. 

Базовою основою такого підходу повинні бути наукові положення теорій, які в даний період 
недостатньо вивчаються і не враховуються при формуванні результативної системи управління, а 
саме теорії: глобальних економічних процесів, інтеграційних процесів, розвитку знань, адаптивного 
управління, збалансованого розвитку систем на основі теорії хаосу і теорії гармонійного стійкого 
розвитку, пріоритетів змін в системі розвитку, збалансованої нерівноваги, кластеризації, 
підприємницької ініціативи і межі збагачення, збалансованої вигоди в оборотному логістичному 
ланцюгу, меж інтеграційного процесу вертикально-горизонтального спрямування, проектно 
гармонійної системи та ін. [8]. Недостатні знання наукових положень названих та інших теорій 
призвело до несистемного підходу при формуванні і забезпеченні розвитку стратегічного управління 
підприємницькими структурами інноваційного спрямування. 

В сучасних умовах трансформаційних перетворень важливим є обґрунтування не тільки 
стратегічних напрямів діяльності організацій як соціально-економічних систем а й структурний 
діапазон бізнесової діяльності. При такому підході забезпечуватиметься збалансованість відносин 
міри і гармонії в сфері діяльності як статично-динамічної умови результативного управління 
організаційними формуваннями синергетично-орієнтованого спрямування. Акцент на стратегічну 
відповідність стратегічного набору змінюючим факторам зовнішнього середовища – домінуюча 
складова забезпечення успіху в діяльності підприємницьких структур [2]. В її основі ми покладаємо 
системно-комплексний підхід до формування і реалізацій потенціальних можливостей господарюючих 
структур біологічного, техніко-технологічного, кадрового, фінансово-економічного, інформаційного 
спрямування в органічній взаємодії з організаційно-управлінським потенціалом через збалансовану 
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систему організаційної взаємодії маркетингових, контролінгових, організаційних складових з 
орієнтацією на управлінський профіль, структури управління ринкового типу при максимальному 
використанні механізмів операційної діяльності адаптованої до обраних і реалізуємих загальних 
стратегій підприємств. 

Важливою умовою забезпечення гармонійності діяльності організаційних формувань в 
стратегічно-інноваційному їх розвитку є створення само розвиваючої соціально-економічної системи, 
діючу за «принципом безперервності Візера». 

В основу такого підходу – розвиток системної цілісності на основі збалансованого комплексного 
варіанту дій. Однак в реальній практиці такого підходу при формуванні систем не завжди 
дотримуються. Це характерно для всіх рівнів управління. Стрибкоподібному біфуркаційному варіанту 
дій надається перевага [3]. Однак ми вважаємо, що домінуванню пріоритетному в розвитку систем 
повинно надаватися в контексті сформованої загально системної цільової спрямованості діяльності 
підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, результативна система стратегічного 
управління інноваційним розвитком підприємницьких структур потребує комплексного підходу до 
формування передумов забезпечення ефективної діяльності підприємств шляхом проведення 
системних якісно – структурних змін, складових організацій та менеджменту в гармонійно 
збалансованому варіанті дій. 
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Анотація 

Оцінено сучасний стан теоретико-методологічного забезпечення стратегічного управління 
інноваційного розвитку підприємницьких структур. Визначено умови стратегічного підходу до 
формування функціонально – забезпечуючи видів управління діяльності підприємств. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, стратегічне управління, системність, 
комплексність, гармонійна збалансованість. 

Аннотация 
Оценено современное состояние теоретико-методологического обеспечения 

стратегического управления инновационного развития предпринимательских структур. 
Определенно условия стратегического подхода до формирования функционально – обеспечивая 
видов управления деятельности предприятий. 

Ключевые слова: инновационное развитие, стратегическое управление, системность, 
комплексность, гармоничная сбалансированность. 

Аnnotation 
Modern state of theoretical and methodological support of the strategic management of 

entrepreneurial structures innovation development is estimated. Certainly terms of strategic approach to 
forming functionally – providing types of management of activity of enterprises. 

Key words: innovation development, strategic management, consistency, comprehensiveness, 
balance. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД 
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Постановка проблеми. Аналіз узагальнюючої концепції менеджменту інформаційних систем 
та інформаційних технологій, що виступає сукупністю процесів, які оперують первинною інформацією 
для отримання інформаційного продукту та відомостей про базові мережні технології, види 
інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них, є вкрай важливою проблемою для 
економіки. При системі автоматизованого збирання й обробки інформації, яка діє в ритмі економічної 
діяльності на об’єкті управління, забезпечується (через систему інформування) результат 
(оброблення) інформації всіх менеджерів і фахівців різних рівнів. Завдяки безпаперовій технології 
користувачі оперативно одержують об’єктивно необхідну інформацію згідно з делегованими 
повноваженнями, функціональними обов’язками, посадовими правами та ступенем відповідальності. 
Вихідна інформація, як правило, є повністю оброблена та включає результати елементарного аналізу 
даних і є необхідною для вироблення та прийняття управлінських рішень. 

Усе це звільняє працівників різних рівнів від рутинної праці зі збирання, зберігання й обробки 
даних та їх елементарного аналізу і дає змогу зосередитися на економічній діяльності та контролі за 
виконанням управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливістю досліджуваної проблематики є її 
недостатня представленість у друкованих та особливо в електронних публікаціях. У праці 
Томашевського О. М. [3] представлено нову концепцію комплексного аналізу ІТ-галузі економіки, 
починаючи від базових термінів, таких як «технологія» та «інформація», до задач оптимізації 
створення інформаційного продукту в економічній системі та web-систем зокрема. 

Перш за все, варто виділити літературні джерела, котрі можна віднести до фундаментальних 
праць з теорії створення інформаційних систем та їх функціонування для управлінської та економічної 
діяльності. Сюди можна віднести праці таких відомих авторів, як: Матвієнко О. В. [6], Царенко О. М. [2], 
Грицунов О. В [1]. 

Цінну інформацію щодо методології нового напряму в галузі управління – менеджменту проектів 
та теоретичних основ проектування імітаційних моделей - надає Інтернет-ресурс. Зокрема в ньому 
розглядається інформація з моделювання та оцінки продуктивності комп’ютерних систем загалом. 

Постановка завдання. На основі викладеного матеріалу можна сформувати завдання, яке 
полягає в проведенні теоретичного дослідження питання автоматизації не лише діловодних функцій, 
інформаційно-документаційної сфери управління, але й інших галузей економічної діяльності. Адже 
розробка і застосування нових методів управління та вдосконалення діючих, значно поліпшує якість і 
оперативність економічної діяльності, його дієвість, а також забезпечує своєчасне вироблення й 
прийняття управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В наш час відбувається глобальний перехід від 
індустріального суспільства до інформаційного, розвиток якого безпосередньо пов'язаний з 
інтенсифікацією інформаційних процесів, необхідністю збору, обробки і передачі величезних обсягів 
інформації, перетворенням інформації у товар, як правило, значної вартості. Поява всесвітньої мережі 
Інтернет спричинила лавиноподібне зростання міжнародних спілкувань у різних сферах економічної 
діяльності [3; 10]. 

Технологічне інформаційне середовище руйнує сталу ієрархію управління, створюючи на її місці 
більш гнучкі вільні економічні структури. Автоматизовані інформаційні системи і нові технології дають 
можливість оптимізувати і раціоналізувати управлінські функції, відкривають нові шляхи побудови 
збалансованого економічного суспільства, вдосконалюючи всі сфери його діяльності [3; 5]. 

Адже на сучасному етапі розвитку ринкової економіки відбувається поступовий перехід від 
індустріального до інформаційного способу життя, де діє таке визначення: інформаційне суспільство – 
теоретична концепція постіндустріального суспільства; історична фаза можливого розвитку цивілізації, 
у якій основними продуктами виробництва є інформація й знання. Головними рисами такого 
суспільства є: 

– збільшення ролі інформації та знань; 
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– зростання числа людей, зайнятих інформаційними комунікаціями та виробництвом 
інформаційних продуктів і послуг; 

– створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну 
взаємодію людей, їхній доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб в 
інформаційних продуктах та послугах [1; 4]. 

Об’єктивний інтерес у сучасної економічної науки і практики викликають дослідження, пов‘язані з 
інформатизацією суспільства. Безліч негативних прикладів нераціонального впровадження і 
подальшого використання інформаційних систем у різних сферах управлінської практики, і, як 
результат, неефективна взаємодія людини з інформаційним середовищем, є каталізатором 
досліджень як теоретичного, так і прикладного характеру, спрямованих на подолання внутрішніх 
протиріч і труднощів у розвитку інформаційного простору. Формування об’єктивно існуючого напряму 
науки, освіти і практики – менеджменту інформаційних систем, потребує узагальнення теоретичних 
засад його існування і практичних завдань діяльності у цій сфері [6; 9]. 

З економічної точки зору, роль інформації та інформатизації суспільства тісно пов’язана з 
відомою у сучасній науці «концепцією сталого розвитку суспільства». Особливого значення в цьому 
контексті набувають такі проблеми, як роль економічної інформації у досягненні сталого розвитку і 
органічний взаємозв’язок з якісним перетворенням інформаційного простору, важливе місце в якому 
посідають інформаційні системи [6; 9].  

Специфікою процесів інформатизації і потребою інтегрального економічного розвитку є 
інформація, а людина виступає засобом інформатизації, де створення та використання новітніх 
технологій збирання та обробки інформації, різних інформаційно-пошукових, моделюючих, 
аналітичних і управлінських систем обумовили виникнення значного інформаційного розвитку. 
Вдосконалення засобів обчислювальної техніки, систем телекомунікацій та інформаційних технологій 
не лише повною мірою виявляє свою виробничу, технологічну й соціальну корисність, поліпшуючи 
умови нашої праці і побуту, вони радикальним чином змінюють саму природу економічних відносин у 
сучасному суспільстві [2; 4]. 

Створення розподільної обробки економічної інформації та локальних комп’ютерних мереж є 
передумовою для формування автоматизованих робочих місць, які дають можливість автоматизувати 
об’ємні обчислювальні операції. Автоматизоване робоче місце забезпечує діалогову інформаційну 
взаємодію користувачів та оперативний доступ до централізованих баз даних і активно впливає на 
процес обробки інформації й користування спільними інформативними ресурсами. 

Комплексна автоматизація інформаційних потоків підприємства вимагає створення єдиного 
інформаційного простору для забезпечення можливості [3]: 

− віддаленої роботи працівників із базами даних; 
− вільного доступу до засобів телекомунікації; 
− збереження цілісності даних у загальній базі даних; 
− повнотекстового і реквізитного пошуку інформації; 
− належного захисту інформації; 
− налаштування інтерфейсу на задачі користувачів. 
Інформаційні системи працюють із даними, завданням яких є інтеграція нових відомостей в 

організації та допомога в опрацюванні паперових документів. Метою їх використання є опрацювання 
даних та підвищення ефективності роботи й спрощення канцелярської праці. 

Вони об’єднують працівників, діяльність яких в основному охоплює управління документацією, 
комунікації тощо та використовуються для моніторингу, контролю, прийняття рішень і адміністрування. 

Основними завданнями, які вирішує автоматизована інформаційна система на підприємстві, є [6]: 
− підвищення ефективності виробництва (оптимізації використання наявних виробничих, 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів); 
− підвищення оперативності та поліпшення якості управління підприємством в цілому 

(довгострокове, річне й оперативно-виробниче планування, оперативний збір, обробка й аналіз 
даних); 

− удосконалення структури апарату управління; 
− організація раціональних потоків інформації на підприємств; 
− своєчасна, ефективна і достовірна звітність; 
− автоматизація діловодства і диспетчеризації. 
Зазначимо також, що, як показала практика, завдяки застосуванню методів автоматизованого 

збирання первинної фактичної інформації в ритмі економічної діяльності на автоматизованих робочих 
місцях її масового виникнення, є змога знизити на 80-85% ручну працю на цих процесах. Ця 
інформація стає єдиною як для обліку, так і для управлінських цілей. Це дає змогу об’єднати три види 
діючого обліку (оперативно-технічний, статистичний і бухгалтерський) в єдиний. Первинні дані цього 
обліку є вірогідними, документованими і об’єктивними. На їх основі автоматично складають 
установлену для об’єкта управління зведену звітність, а потім передають дані цієї зведеної звітності 
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вищим за субординацією установам каналами зв’язку. Застосовуючи зазначені методи формування 
первинної інформації на комп’ютері, вводять у пам’ять цієї машини мінімум інформації, а одержують 
максимум, що значно скорочує затрати праці. Завдяки використанню автоматизованих інформаційних 
систем і нових інформаційних технологій значно вдосконалюються форми єдиного обліку за рахунок 
спрощення їх, виведення з них дублюючої, розрахункової та підсумкової інформації. Таким чином, 
системне оперативне збирання та обробка інформації серйозно впливає на методи управління 
соціально-економічним об’єктом. 

Корпоративна інформаційна система підтримує автоматизацію функцій управління на 
підприємстві та надає інформацію для прийняття управлінських рішень. Це - цілісний програмно-
апаратний комплекс, що дозволяє задовольнити як поточні, так і стратегічні потреби підприємства в 
опрацюванні економічних даних. Обов’язковою вимогою для яких є забезпечення розподіленої роботи 
клієнтів і можливості віддаленого доступу до необхідних даних [3; 5; 7; 8]. 

Створення ефективних умов функціонування інформаційних ресурсів підприємства потребує 
концепції управління інформаційною системою організації, мета якого – ефективне управління 
інформаційними ресурсами (внутрішніми і зовнішніми) за допомогою сучасної інформаційної техніки 
[6]. Адже впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність має на меті 
створити не тільки автоматизацію методів опрацювання економічної інформації, але і організацію 
інформаційно-комунікативного процесу на якісно новому рівні. 

Висновки з проведеного дослідження. Комплексна автоматизація інформаційних потоків 
підприємства вимагає створення єдиного інформаційного простору та породжує різноманітність 
способів її класифікації, що дозволяє урізноманітнити її застосування. Адже метою створення 
налагодженої інформаційної системи є забезпечення оперативного і повноцінного доступу до всіх 
документів, які зберігаються і надходять до системи управління. Вона передбачає формування 
автоматизованих робочих місць, що забезпечують діалогову інформаційну взаємодію користувачів і 
оперативний доступ до централізованих баз даних. 

Автоматизовані інформаційні системи і нові технології дають можливість оптимізувати та 
раціоналізувати управлінські функції та економічну діяльність взагалі, що дозволило у десятки і сотні 
разів збільшити швидкість і якість обробки економічної та управлінської інформації при мінімальних 
затратах людських ресурсів. Вони відкривають нові шляхи для побудови ефективної економічної 
системи, вдосконалюючи всі сфери її діяльності.  
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Анотація 

Розглянуто інформаційні системи та технології автоматизації економічної діяльності 
підприємства. Подано матеріали щодо організації електронного обігу інформації та взаємодії 
інформаційної системи з користувачем. Викладено методологію та застосування, впровадження 
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інформаційних систем в організаціях. Сформульовано основні підходи до функціонування організацій 
не з погляду реалізацій окремих функцій, а з позиції виконання цілісних бізнес-процесів.  

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційні системи, інформаційні технології, 
автоматизовані системи управління, автоматизоване робоче місце, корпоративні інформаційні 
системи. 

Аннотация 
Рассмотрены информационные системы и технологии автоматизации экономической 

деятельности предприятия. Представлены материалы по организации электронного обращения 
информации и взаимодействия информационной системы с пользователем. В тексте изложены 
методология и применение, внедрение информационных систем в организациях. Сформулированы 
основные подходы к функционированию организаций не с точки зрения реализаций отдельных 
функций, а с позиции выполнения целостных бизнес-процессов. 

Ключевые слова: информационное общество, информационные системы, информационные 
технологии, автоматизированные системы управления, автоматизированное рабочее место, 
корпоративные информационные системы. 

Annotation 
Information systems and automation technology of the enterprise economic activity are considered. 

Materials devoted to the organization of electronic circulation of information and interaction of the information 
system with the user are presented. Methodology, application, and implementation of information systems in 
organizations are set out in the text. The basic approaches to the functioning of organizations are formulated 
not in terms of the implementation of individual functions but from the perspective of the implementation of 
integrated business processes. 

Key words:  information society, information systems, information technology, management 
information systems, workstation, corporate information systems. 
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ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ НТП ЯК ОСНОВИ ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Для формування ефективної інноваційної політики країни необхідно, 

використовувати досягнення науково-технічного прогресу. Розвиток наукових досліджень забезпечує 
потенціал майбутніх наукових відкриттів і нових технологічних можливостей та конкурентних переваг 
країни загалом та кожного підприємства зокрема.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом опубліковано ряд робіт українських 
дослідників, які аналізували розвиток науково-технічного прогресу в економіці України, зокрема - це 
Череп А. В., Ніколаєнко С. М., Гончарова Н. П., Коцинський Б. Б., Бойко О. М. та інші. Проте потребує 
глибшого дослідження сучасний стан інноваційної діяльності та впровадження важливого значення 
НТП для інноваційного прориву національної економіки. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні стану розвитку науково-технічного 
прогресу та аналізі інноваційної політики України, а також виявленні рівня використання НТП в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-технічний прогрес є особливою формою 
прогресу, що пов’язана з якісно новим взаємовідношенням науки, техніки і технології. У філософії 
нового часу розуміння того, що досягнення науки повинні стимулювати розробку нових технічних 
рішень і призводити до збільшення кількості і поліпшення якості вироблюваних благ в цілях 
досягнення загального добробуту, може бути зафіксовано вже в працях Ф. Бекона. У філософії Освіти 
соціальний прогрес пов’язувався, з одного боку, із захистом прав людини, зростанням індивідуальної 
свободи і незалежності, а з іншого – із зростанням знань, передусім наукових, і постійним 
вдосконаленням техніки. К. Маркс в «Філософсько-економічних рукописах 1844 року» висунув тезу про 
те, що не лише техніка сприяє розвитку науки, але і наука є потужним чинником технічного прогресу. 
Проте про справжній НТП можна говорити лише з кінця ХІХ ст. і особливо з кінця першої половини ХХ 
ст. До цього спостерігається свого роду інкубаційний період, впродовж якого досягнення науки 
стимулюють розвиток виробництва і вдосконалення техніки у формі окремих епізодичних фактів. 
Рисами, що відрізняють НТП від інших форм прогресу, є: випереджаючий розвиток фундаментальних 
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наукових досліджень і фундаментальних наук; прискорення процесу реалізації наукових відкриттів 
через систему прикладних наук в технічних пристроях, пристосуваннях і технологічних процесах; 
неможливість створення найбільш високопродуктивних технологій на чисто емпіричній основі без 
застосування науки; збільшення капітало- і наукомісткості технічних і технологічних систем і відповідне 
зменшення ресурсів і трудомісткості на одиницю продукції [2, с. 85]. 

Для НТП, в цілому, характерна тріада: наука – техніка – продукт, що показує, що нові знання 
реалізуються, передусім, в новій техніці і в новій продукції. Для сучасного науково-технологічного 
етапу НТП характерна 4-х членна форма: наука – технологія – техніка – продукт. Формування 
технології як особливо складної суперсистеми, що включає не лише набір і послідовність операцій по 
використанню техніки, але і ряд соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних і управлінських 
підсистем взаємодії і опосередковувань, радикально міняє характер взаємодії науки, техніку і людину 
в сучасних умовах. Основною одиницею аналізу стає вже не техніка, до якої застосовується в якості 
удосконаленого чинника наукове знання, а технологія, що включає науку. Більше того, не лише 
технологія стає науковою, але і наука виявляється суспільно виправданою і доцільною, коли вона 
робиться технологічною, тобто принципово реалізовується на технологічних рівнях. В результаті цього 
процесу не зникає повністю грань між наукою і технологією, але істотно розмивається, що чинить 
принциповий вплив на структуру суспільства, культуру, побут, світогляд, виробничі стосунки і 
суспільну свідомість. Сучасна технологія вже не існує ізольовано, як, наприклад, могли існувати 
технічні артефакти в традиційних системах виробництва, але існує як сума або система технологій, в 
яких стержневу роль усе більшою мірою починає відігравати інформаційна технологія [10, с. 222].  

В своєму розвитку НТП проявляється в еволюційній та революційній формі як вдосконалення 
засобів, технології та кінцевого результату виробництва. 

Еволюційна форма НТП – це процес безупинного вдосконалення традиційних технічних засобів 
та технологій, а також нагромадження отриманих результатів. 

В ході еволюційного процесу значні результати досягаються на початковому етапі, але згодом 
накопичується достатня кількість удосконалень і вони створюють необхідну базу для принципових, 
докорінних перетворень, що забезпечує розвиток вищої продуктивності суспільної праці, і це 
призводить до іншої революційної ситуації [1, с. 837]. 

Еволюційний процес може тривати достатньо довго, і характерними ознаками цього процесу є 
удосконалення окремих техніко-економічних якостей виробу, технології його виробництва та 
створення нових машин, обладнання тощо. Але всі перераховані удосконалення та доробки 
відбуваються в межах одного покоління техніки [5, с. 85]. 

Після того, як в процесі еволюційного розвитку нагромаджується необхідна база вдосконалень, 
для створення принципово нових виробів, технологій та революційних ідей настає революційна 
форма НТП [4, с. 124]. 

Революційна форма НТП характеризується якісними змінами в розвитку технологій, створення 
нових виробів, виникнення принципово нових науково-технічних ідей та на їх основі виникає перехід 
до нового покоління техніки та кінцевої продукції [7, с. 259]. 

В процесі революційної форми НТП здійснюється масовий перехід до нових поколінь техніки, 
технологій та продукції в провідних галузях виробництва [3, с. 80]. 

Революційна форма НТП має стрибкоподібний характер. 
Науково-технічна революція – це стрибкоподібний процес, що зумовлює перехід до нового 

покоління науки та техніки, які впливають на суспільне виробництво та характер трудової діяльності 
людей. 

Науково-технічний прогрес є головним чинником зростання ефективності виробництва [10, с. 223]. 
На даному етапі розвитку суспільства НТП займає визначальне місце в економіці кожної країни. 

Деякі країні за допомогою науково-технічних рішень шукають шляхи та засоби прискорення економічного 
зростання держави, підвищення ефективності виробництва, і, як наслідок, збільшення загальної маси 
прибутку. У зв’язку з цим в бюджетах головних капіталістичних країн спостерігається приріст витрат на 
науко-технічні розробки, що зумовлене необхідністю вирішення науково-технічних проблем [6, с. 32]. 

На сьогодні в Україні рівень інноваційної активності, впровадження інновацій та відтворення 
ринкового сегменту виробництва інноваційної продукції залишаються недостатніми для забезпечення 
інноваційного прориву національної економіки. 

У таких умовах стрижнем сучасної української моделі конкурентоспроможності економіки має 
стати реалізація інноваційної моделі структурної перебудови економіки, а в подальшому – реалізації 
стратегії економіки знань [9, с. 18]. 

У вітчизняній економіці потрібні послідовні кроки і шляхи в реалізації механізмів підтримки і 
стимулювання компонентів, які б дозволили вирішити проблеми оновлення економіки. Одним з таких 
шляхів є освоєння потенціалу українських регіонів на основі використання і розвитку інноваційної 
сфери [8Ошибка! Закладка не определена., с. 35]. 

Висновки з проведеного дослідження. Для ефективного розвитку національної інноваційної 
системи необхідно постійно використовувати досягнення науково-технічного прогресу. Лише за 
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допомогою технологічної модернізації національної економіки, використання новітніх методів 
організації господарської діяльності, застосування новітніх технологій можливо досягти стабільної та 
конкурентоспроможної національної економіки. Аналіз використання інновацій в державі свідчить, про 
неефективне використання власного інноваційного потенціалу, що може спричинити виникнення 
загрози економічній та національній безпеці країни.  

Інновації є складний економічний процес, який спирається на використання двох видів 
потенціалів – наукового, новітніх технологій і техніки, з одного боку, та інтелектуального, пов’язаного із 
здатністю впроваджувати інновації на всіх стадіях інноваційного процесу. Важливим елементом цього 
процесу є його фінансове забезпечення – знаходження та раціональне використання значних 
фінансових коштів. 
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Анотація 
У статті проаналізовано інноваційну діяльність як складний економічний процес, що 

спирається на використання двох видів потенціалів – наукового, новітніх технологій і техніки, з 
одного боку, та інтелектуального, пов’язаного із здатністю впроваджувати інновації на всіх 
стадіях інноваційного процесу. Обґрунтовано подальший розвиток інновацій та НТП в світлі 
розвитку світової економіки.  

Ключові слова: інноваційний потенціал, науково-технічний розвиток інновацій, політика 
розвитку НДДКР. 

Аннотация 
В статье проанализировано инновационную деятельность как сложный экономический 

процесс, который опирается на использование двух видов потенциалов - научного, новейших 
технологий и техники, с одной стороны, и интеллектуального, связанного со способностью 
внедрять инновации на всех стадиях инновационного процесса. Обосновано дальнейшее развитие 
инноваций и НТП в свете развития мировой экономики.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, научно-техническое развитие инноваций, 
политика развития НИОКР. 

Annotation 
The article analyzes innovative activity as a complex economic process, which relies on the use of two 

types of potentials - science, technology and engineering, on the one hand, and intellectual associated with 
the ability to innovate in all stages of the innovation process. Substantiated further development of innovation 
and STP in the light of the world economy 

Key words:  innovation potential of scientific and technological development innovation, development 
policy and development. 
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

РЕСУРСАМИ 
 
Постановка проблеми. В умовах глобалізації інформація все більше стає предметом 

масового споживання населення, внаслідок чого, як загальна тенденція, відбувається рух до 
глобального інформаційного суспільства. Глобалізація, бурхливе зростання інформаційних технологій 
і телекомунікацій, взаємодія культур і цивілізацій в останні десятиліття викликали кардинальні 
перетворення соціальних, економічних, політичних, культурних аспектів інноваційно-інвестиційної 
діяльності як на рівні окремих держав, так і всього світу. Особливої актуальності набуває питання 
створення інформаційного середовища інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем інформаційного середовища 
підприємства та інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах глобалізації присвячені праці 
вітчизняних науковців та зарубіжних дослідників, таких як: Є. Ю. Духонін, Д. В. Ісаєв, Є. Л. Мостовий, 
Г. Генс [5], А. А. Чернов [9], Ю. М. Арский [4], Л. Розенфельд [8], Ю. А. Шрейдер [10], Л. Ф. Єжова [1], 
В. Косогон [6], В. Мел’янцев [7] та інші. Однак, необхідно відзначити, що аналіз результатів досліджень 
цих та інших учених-економістів свідчить про те, що проблеми глобалізаційного впливу 
інформаційного середовища на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства залишаються 
об’єктами дискусій і потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття глобалізаційного впливу інформаційного 
середовища на інноваційно-інвестиційну діяльність торгівельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Усвідомлення впливу глобалізації на 
формування інноваційних та інвестиційних процесів на підприємствах потребує більш глибокого 
розгляду таких категорій, як «інформаційне середовище» та «інноваційно-інвестиційна діяльність». 

Розглядаючи поняття «інформаційне середовище» в якості «сукупності технічних і програмних 
засобів зберігання, обробки і передачі інформації, політичних, економічних і культурних умов 
реалізації процесів інформатизації», або з точки зору «світу інформації навколо людини і світу його 
інформаційної діяльності», або як сферу діяльності суб'єктів, пов'язану зі створенням, перетворенням, 
споживанням інформації» [4], стає очевидним, що передумови розвитку інноваційно-інвестиційної 
діяльності криються як у внутрішньому, так і у зовнішньому маркетинговому середовищі підприємства. 
З цієї точки зору доцільним розглядати інформаційне середовище за його видами з поділом на 
внутрішнє та зовнішнє, де саме останнє, що знаходиться за межами підприємства, накладає відбиток 
на внутрішнє – тобто суб’єкта, що користується інформацією ззовні для її акумуляції всередині. Саме 
у зовнішньому інформаційному середовищі виділяються ті властивості і особливості, які важливі для 
забезпечення високої якості рішень, та функціонування інформації на підприємстві, оскільки у ньому 
перебуває безліч інформації та повідомлень, які формуються і передаються авторами безпосередньо 
на вказану адресу – на підприємстві [2]. 

Розвиток глобалізаційних процесів зумовлює виділяти глобальний рівень інформаційного 
середовища, поруч із міжнародним, загальнодержавним, регіональним та локальним. Саме з розвитком 
суб'єкта (підприємства – авт.) зміщення інтересів в отриманні інформації відбувається, як правило, на 
глобальному рівні – коли він має достатньо знань для сприйняття більш глобальної та більш абстрактної 
інформації [8]. Тому можна говорити про когнітивну функцію цього середовища, що сприяє перетворенню 
інформації в індивідуальне знання користувачів (окремих підприємств – авт.) [10]. 

Розгляд інформаційного середовища з його поділом на внутрішнє та зовнішнє призводить 
українського вченого-економіста Л. Ф. Єжову до висновку про те, що «інформаційне середовище будь-
якої фірми має свою інфраструктуру, яка визначає інформаційні зв’язки, типи інформації, її кількість, 
час, місце використання у технологічному процесі, джерела, способи пошуку і передавання тощо». На 
цих основах цей учений приходить до висновку про те, що «…воно об’єднує всі об’єкти 
інформаційного маркетингу» [1, с. 31-33].  

При цьому, якщо розглядати на локальному рівні суб’єктів-користувачів інформацією, можна 
вважати доцільним виділення цим ученим саме тієї ланки, в якій акумулюється зібрана інформація, 
формуються та оптимізуються інформаційні ресурси, а саме: – «…усі підрозділи компанії, які збирають 
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і реєструють дані про замовників, постачальників, поточні надходження та витрати сировини і 
матеріалів, відомості про готову продукцію, наявні засоби виробництва, кадровий склад працівників, 
обсяги виробництва, фінансовий стан фірми, бухгалтерську інформацію тощо» [1, с. 34]. 

Вважаємо такий підхід доцільним із точки зору маркетингового менеджменту на підприємстві, 
однією з головний цілей якого є залучення інвестицій для інноваційної діяльності та ефективне 
управління ресурсами підприємства. 

З цієї точки зору, інноваційно-інвестиційна діяльність, поєднуючи в єдине ціле інвестиційні та 
інноваційні процеси, підпорядковуючи їх єдиному центру управління, стає визначальним елементом 
раціонального використання ресурсів, підвищення продуктивності та, відповідно – 
конкурентоспроможності, найважливішим чинником стійкого розвитку підприємств.  

Ми розуміємо, що навіть активна інвестиційна політика, якщо вона носить екстенсивний характер, 
сьогодні не дозволить підприємству бути конкурентоспроможним, привабливим для споживача й 
утримувати свої витрати на достатньо низькому рівні. Тому інвестиції, що здійснюються підприємствами, 
повинні бути «інтенсивними», тобто мати інноваційний характер. Найважливішим каталізатором його 
розвитку є адекватне, активне, інноваційне інформаційне середовище підприємства.  

В умовах глобалізації, при виході підприємств за межі окремої країни неможливою стає 
«автаркія» в управлінні, оскільки локальні побудови інформаційних систем не дають підприємству 
можливостей подальшого розвитку. Інформаційні технології, що застосовуються на підприємстві, 
повинні бути сучасними, інноваційними та, у свою чергу, потребують певних інвестицій. Інвестиції в 
інформаційні технології сприятимуть зниженню витрат підприємства, підвищенню 
конкурентоспроможності, та, відповідно, й прибутковості. Більше того, без інвестицій в інформаційні 
технології робота підприємств відповідно до сучасних вимог просто неможлива. Важливою складовою 
результатів діяльності підприємства (особливо в інноваційно-інвестиційній сфері) є визначення 
переліку зацікавлених сторін. Зацікавленими сторонами в розвитку інформаційного середовища на 
підприємстві прийнято вважати: керівництво на всіх рівнях управління, інвесторів (акціонерів і 
позикодавців), персонал, клієнтів, постачальників та підрядників, державні органи, суспільство в 
цілому. При цьому, варто відокремити головні сегменти (сфери) діяльності. По-перше, це сфера 
інвестицій та інновацій – структурні підрозділи, керівники яких відповідають за використання виділених 
інвестиційних ресурсів, доходи і витрати, а також за отримання очікуваного прибутку від інноваційно-
інвестиційної діяльності. По-друге, це сфера прибутку – структурні підрозділи, керівники яких 
відповідають за формування прибутку: оскільки, прибуток є різницею між доходами та витратами, то 
центри прибутків контролюють формування доходів від реалізації інноваційної продукції і витрат на її 
виготовлення та ін. Вибір способу розподілу підприємства на сфери залежить від конкретних умов 
діяльності підприємства. Усвідомлення реального внеску й потенційних очікувань сприятиме 
активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Серед інноваційних інвестицій в інформаційні 
технології першочергове місце займають інвестиції в придбання, розробку, установку, наладку 
програмного забезпечення, операційні системи й бази даних, комплексні інформаційні системи. 

Формування єдиного світового інформаційного середовища, поглиблення процесів інформаційної та 
економічної інтеграції країн і народів відбуваються шляхом становлення і, надалі, домінування в економіці 
найбільш передових країн нових технологічних утворень, що базуються на масовому використанні 
сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТ). За даними досліджень таких міжнародних 
компаній, як Gartner, IDC, IBM, McKinsey, Merrill Lynch, Computer World, до 2015 року передбачається 
значне зростання услуг, які надаються у секторі ІТ (до 27,4% середньорічного темпу, що майже у 5 разів 
перевищує прогнозні темпи росту традиційних ІТ-продуктів [3]. 

Дане явище нерозривно пов’язане з появою глобальних комп’ютерних мереж, які суттєво 
збільшили потужність та інформаційні можливості комп’ютерів. Результатом цього стало 
впровадження широких можливостей, які надало світове визнання міжнародної комп’ютерної мережі 
Інтернет. Саме вона змогла об’єднати тисячі підприємств і сотні країн, скоротити географічні відстані і 
ліквідувати перешкоди для спілкування у різних областях науки, культури і освіти [7].  

На думку авторів, розвиток ринку інформаційних ресурсів та мережі Інтернет надають поштовх 
для розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах глобалізації, а також заключення 
міжнародних контрактів у системі маркетингового менеджменту підприємства за рахунок більш 
дешевих, високо швидкісних та конфеденційних систим обміну інформацією між підприємствами 
України та постачальниками, або споживачами з інших країн. 

Забезпечення інформаційними ресурсами іноваційного процесу підприємства за всією 
вертикаллю управління може зробити свій внесок до встановлення довгострокових зв’язків із 
науковими організаціями, до оптимізації фінансових вкладень, в організацію роботи підприємства з 
урахуванням перспектив розвитку. 

З іншого боку, деякі властивості сучасного інформаційного середовища та каналів його 
розповсюдження можуть ускладнити роботу в системі маркетингового менеджменту підприємства. Це 
такі проблеми: в інформаційних потоках може циркулювати недостовірна інформація; надана 
інформація представлена сумнівними фактами або неефективними підходами; включення в 
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інформаційні канали значних обсягів інформації відносно однакових об’єктів, але наданої в різних 
моделях опису, з різною повнотою, точністю та презентацією даних; безперервне нарощування 
обсягів всіх класів інформаційних ресурсів та ін. [3]. Проведені дослідження дозволяють розробити 
загальнонаукові підходи щодо впливу інформаційного середовища на інноваційно-інвестиційну 
діяльність підприємства в умовах глобалізації (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТА 

 
Рис.1. Схема впливу інформаційного середовища на інноваційно-інвестиційну діяльність 

підприємства в умовах глобалізації 
Джерело : розроблено автором 
 
Виходячи з розробленої схеми можна відзначити наступне: на основі формування 

інформаційного середовища на підприємстві, що полягає у систематизації інформації, яка поступає 
ззовні, її перетворення в інформаційний ресурс на підприємстві стає необхідним заходом для 

Використання інформаційних ресурсів для залучення зовнішніх інвестицій в інноваційний 
розвиток підприємства 
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використання інформаційних ресурсів для оптимального розподілу залучених інвестицій 
та вирішення завдань маркетингового менеджменту – реалізації функцій маркетингу з 
метою оптимізації розподілу ресурсів і підвищення продуктивності на основі розвитку 

інноваційної діяльності 
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підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації 
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залучення інвестицій в розвиток інноваційної діяльності та управління іншими видами ресурсів із 
метою підвищення продуктивності, що дозволяє досягти бажаного кінцевого результату, а саме – 
підвищити конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації. 

Організація маркетингового менеджменту на основі супроводу інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємства інформаційними ресурсами на локальному рівні шляхом оптимізація і 
підвищення якості документообігу, переходу на новий рівень відносин з суб’єктами зовнішнього 
середовища, які є постачальниками інформації (постачальники ресурсів, посередники, конкуренти, 
представники суміжного бізнесу, громадськість) дозволяє отримати інформацію у глобальному 
просторі з використанням сучасних ІТ-технологій. 

Для цього на рівні підприємства формуються для використання інформаційні ресурси з метою 
залучення зовнішніх інвестицій в інноваційний розвиток. У свою чергу, залучення інвестицій із 
зовнішнього середовища, де на його різних рівнях формується необхідна інформація під впливом 
демографічних, економічних, науково-технічних, політико-правових, соціальних і культурних чинників, 
дозволяє забезпечити розвиток інноваційної діяльності лише за умови оптимального розподілу 
інвестицій та інших видів ресурсів, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність підприємства в 
умовах глобалізації. 

Отже, впровадження у практику підприємств запропонованих підходів з питань формування 
інформаційного середовища сприятиме підвищенню на них ефективності у здійсненні інноваційно-
інвестиційної діяльності. 

Використання Інтернет – як мети в отриманні інформації у глобальному просторі, є поєднанням 
інформаційних ресурсів і комунікаційних технологій, а його використання стає одним із напрямків 
функціонування інформаційного середовища в якості складової інноваційно-інвестиційної системи 
підприємства. Все це переконливо свідчить про зростаючу глобалізаційну роль інформаційного 
середовища на визначених рівнях – від локального до глобального.  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за результатами проведеного дослідженння 
можна зробити наступні висновки. 

По-перше, поділ інформаційного середовища на зовнішнє та внутрішнє дозволяє виділити 
інформаційні та інвестиційні потоки, в яких формуються та розподіляються інформаційні та інноваційні 
ресурси. 

По-друге, глобалізаційна сутність зовнішнього інформаційного середовища стає об’єктивною 
реалією сьогодення під впливом світової мережі Інтернет на головні складові внутрішнього 
інформаційного середовища підприємства (інформаційні технології, інформаційні ресурси, технічні 
засоби та програмне забезпечення тощо). 

По-третє, обґрунтовано взаємовплив та взаємозалежність інноваційних, інвестиційних процесів 
та інформаційного середовища підприємства. Інформаційні технології підприємства повинні бути 
інноваційними, що потребує певних інвестицій. Інвестиції в інформаційні технології сприятимуть 
більшої інноваційності, та, відповідно, підвищенню інвестиційної привабливості підприємства. 
Виділено коло зацікавлених сторін у результатах діяльності інформаційного середовища підприємства 
з обґрунтуванням їхнього внеску в здійснення та підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної 
діяльності.  

По-четверте, шляхом моніторингу стану інформаційного середовища України та світу в цілому, 
аналізу стану Інтернет-користувачів обґрунтовано вплив глобального інформаційного середовища на 
інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства. 

Перспективами подальшого дослідження є визначення механізмів інтеграції інформаційних 
ресурсів у систему маркетингового менеджменту торговельних підприємств. 
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Анотація 
У статті розглянуто основні теоретичні підходи щодо визначення ролі світового 

інформаційного середовища у діяльності підприємств. Доведено глобалізаційну сутність 
зовнішнього інформаційного середовища. Обґрунтовано вплив глобального інформаційного 
середовища на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства. 

Ключові слова: глобалізація, інформаційне середовище, інформація, інноваційно-інвестиційна 
діяльність, інформаційні ресурси. 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные теоретические подходы к определению роли мировой 

информационной среды в деятельности предприятий. Доказана глобализационная сущность 
внешней информационной среды. Обосновано влияние глобальной информационной среды на 
инновационно-инвестиционную деятельность предприятия. 

Ключевые слова: глобализация, информационная среда, информация, инновационно-
инвестиционная деятельность, информационные ресурсы. 

Annotation 
Main theoretical approaches are considered In article for determinations dug the world information 

ambience in activity enterprise. Globalisations essence of the external information ambience is proved. The 
motivated influence of the global information ambience on innovation-investment activity of the enterprise. 

Key words: globalization, information ambience, information, innovation-investment activity, 
information facility. 
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ІЄРАРХІЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Процес трансформації економіки України від планової системи СРСР 

до нової економіки, що ґрунтується на інноваційній моделі розвитку, має суттєві національні 
відмінності. На початку другого десятиліття ХХІ ст. стан інноваційної діяльності в аграрному секторі 
України вітчизняні та зарубіжні науковці оцінюють як незадовільний. Для забезпечення 
конструктивного прориву в цій царині важлива роль відводиться концентрації зусиль країни на 
визначенні, формуванні та розвиткові пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в 
сільськогосподарському виробництві нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В. Ф. Журавель аналізує інноваційні процеси з точки 
зору адаптивного управління ними в еколого-економічних системах [1]. Питання формування нової 
інноваційної політики через призму економічної безпеки національної економіки вивчають М. В. Гаман, 
О. І. Дацій, М. Х. Корецький [2]. Системоформуючі чинники державної інноваційно-інвестиційної 
політики знаходять відображення у монографії Т. В. Бови [3]. Світовий досвід інноваційної стратегії 
досліджує Р. М. Нижегородцев [4]. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах 
стали предметом вивчення В. М. Гриньової та В. В. Власенка [5]. Пріоритетні напрями розвитку 
інноваційної діяльності в Україні у першому десятилітті ХХІ ст. у контексті забезпечення інтеграції 
освіти та науки вивчає С. М. Ніколаєнко [6]. Однак пріоритетні напрямки розвитку інноваційної 
діяльності в аграрному секторі України у другому десятилітті ХХІ ст. залишаються недостатньо 
вивченими, що й забезпечує актуальність цієї розвідки. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз структури та змісту пріоритетних напрямків 
інноваційної діяльності в аграрному секторі України на 2011-2021 роки. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Управління інноваційною діяльністю в Україні має 
досить розгалужену структуру та здійснюється на трьох основних рівнях: макрорівні, мезорівні та 
макрорівні (див. рис. 1). 

 

 
Джерело : розроблено автором за [7] 
 
Держава виступає в сучасних умовах як один із ключових суб’єктів інноваційної діяльності на 

макрорівні, завдяки чому забезпечується раціональне правове регулювання управління інноваційною 
діяльністю в аграрному секторі української економіки та впровадження новацій у аграрну галузь. 
Одним із важливих шляхів державного регулювання інноваційної діяльності є визначення та підтримка 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.  

У цьому контексті надзвичайної актуальності набуває процес формування державної інноваційної 
політики, стрижневі пріоритети якої сформульовано в Законі України «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 року [8]. Окрім вищевказаного Закону, пріоритетні 
напрямки інноваційної діяльності в Україні визначається також на підставі наступної нормативної бази, як-
от: Конституція України, закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
інноваційну діяльність» [7], «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» тощо. 

Саме Законом «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» визначаються 
правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні. Метою закону є забезпечення інноваційної моделі 
розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-
технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, в тому 
числі аграрної, на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності – це науково та економічно обґрунтовані та 
визначені відповідно до Закону «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» напрями 
провадження інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, 
створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання 
високоякісних послуг і збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням 
вітчизняних і світових науково-технічних досягнень [8]. У цьому контексті важливого значення в умовах 
ХХІ ст. для аграрного України набуває дослідження, аналіз і подальше впровадження іноземного 
досвіду державної підтримки інноваційної діяльності. У залежності від типу задіяного економічного 
механізму, виокремлюють два основні її типи:  

– державна податкова підтримка інноваційної діяльності має досить розгалужену структуру 
(рис. 2);  

– державна патентна підтримка інноваційної діяльності [9, c. 110]. 

Управління інноваційною діяльністю в Україні 

Мезорівень: 
регіональні державні організації 
регіональні державні фонди 
регіональні державні комітети 

 

Макрорівень: 
Всеукраїнські державні організації  
Всеукраїнські державні фонди  
Всеукраїнські державні комітети 

 

Рис. 1. Рівні управління інноваційною діяльністю в Україні 

Мікрорівень: 
підприємства, організації, фонди, 
фінансові та нефінансові установи  

різних форм власності 
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Рис. 2. Структура державного податкового регулювання інноваційної діяльності за кордоном 
Джерело : розроблено автором  

 

Виокремлюються два основних типи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (див. рис. 3): 

- стратегічні пріоритетні напрями – такі, що затверджуються Верховною Радою України на 

Державне податкове регулювання інноваційної діяльності 

Зменшення податку на суму приросту витрат на інноваційні цілі. 

Пільгове оподаткування дивідендів, що отримані по акціям фірм, що здійснюють 
інноваційну діяльність. 

Відстрочення податкових платежів за умови здійснення додаткових витрат на 
інноваційні цілі. 

 

Тимчасове звільнення від оподаткування прибутку, що отриманий від 
впровадження інноваційних проектів. 

 

Зниження ставок податку на прибуток за умови спрямовування резервних коштів 
на державні та спільні науково-дослідні, науково-конструкторські розробки. 

Зменшення суми прибутку, що підлягає оподаткуванню, на суму вартості 
обладнання, що передане інноваційним організаціям (ВНЗ, НДІ тощо). 

 

Надання податкових пільг по проектах, що виконуються за пріоритетними 
програмами. 

Зменшення суми прибутку, що підлягає оподаткуванню, на суму внесків до 
благодійних фондів, що фінансують інноваційну діяльність. 

 

Зарахування частини податку з прибутку інноваційної організації на спеціальні 
рахунки з метою подальшого використання на інноваційні цілі. 
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період до десяти років і включають «найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо 
забезпечення соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі науково-прогнозного 
аналізу світових тенденцій соціально-економічного та науково-технічного розвитку з урахуванням 
можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу» [10, c. 106]. Серед стратегічних пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності на 2011-2021 роки, що мають першочергове значення для аграрного 
сектору, необхідно вказати такі, як-от: 1) освоєння нових технологій транспортування енергії, 
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних 
джерел енергії; 2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи; 
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії 
наноматеріалів і нанотехнологій; 4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу; 5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, 
лікування, фармацевтики; 6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та 
охорони навколишнього природного середовища; 7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 
технологій, робототехніки; 

- середньострокові пріоритетні напрями визначаються на підставі стратегічних 
пріоритетних напрямів на період до п’яти років з метою поетапного забезпечення їх реалізації на 
загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях [8, cт. 5]. Вони характеризуються більшою 
конкретикою в порівнянні зі стратегічними пріоритетними напрямками та визначають напрями 
інноваційних процесів у економіці, сільському господарстві, сфері послуг, що забезпечать випуск 
висококонкурентних на внутрішньому та зовнішньому ринках нових товарів і послуг. 

 

 
Джерело: розроблено автором за [8] 
 
Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного рівня спрямовані на забезпечення 

інноваційного розвитку міжгалузевого та міжрегіонального характеру. Середньострокові пріоритетні 
напрями галузевого рівня формуються відповідними центральними органами виконавчої влади на 
основі стратегічних пріоритетних напрямів і середньострокових пріоритетних напрямів 
загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу розвитку галузей економіки й спрямовані на 
вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих галузей економіки. Середньострокові 
пріоритетні напрями регіонального рівня спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного 

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 

Загальнодержавні середньострокові пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності  

Галузеві  
середньострокові пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності  

Регіональні середньострокові 
пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності  

Риc. 3. Ієрархічна структура пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності в Україні 

Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності  

Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності  
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розвитку окремих регіонів. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного та галузевого 
рівнів реалізуються шляхом формування та виконання державних цільових програм, державного 
замовлення та окремих інноваційних проектів. Для забезпечення реалізації середньострокових 
пріоритетних напрямів державою запроваджуються заходи щодо: 1) розвитку інноваційної 
інфраструктури (інноваційних центрів, технологічних парків, наукових парків, технополісів, 
інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій, інноваційних кластерів, венчурних 
фондів тощо); 2) першочергового розгляду заявок на винаходи, що відповідають середньостроковим 
пріоритетним напрямам загальнодержавного рівня; 3) прямого бюджетного фінансування та 
співфінансування; 4) відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами 
господарювання у банках; 5) часткової компенсації вартості виробництва продукції; 6) кредитів за 
рахунок коштів державного бюджету, кредитів (позик) і грантів міжнародних фінансових організацій, 
що залучені державою чи під державні гарантії; 7) субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам; 8) податкових, митних і валютних преференцій [8, cт. 6].  

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження пріоритетних напрямків інноваційної 
діяльності в аграрному секторі України може стати базою для встановлення характеру взаємозв’язків 
між галузевими та регіональними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, що є важливим 
для інноваційного розвитку як аграрного сектору економіки України в цілому, так і Полтавського 
регіону зокрема протягом 2011-2021 років. 
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Анотація 

У статті розкрито ієрархічні взаємозв’язки та зміст пріоритетних напрямків інноваційної 
діяльності в аграрному секторі України на 2011-2021 роки. Зокрема виділено два основних типи 
пріоритетних напрямів (стратегічні та середньострокові) інноваційної діяльності в аграрному 
секторі України, що може стати базою для встановлення характеру взаємозв’язків між галузевими 
та регіональними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. 

Ключові слова: аграрний сектор, інноваційна діяльність, стратегія, пріоритетні напрями. 
 

Аннотация 
В статье построены иерархические взаимосвязи и раскрыт смысл приоритетных 

направлений инновационной деятельности в аграрном секторе Украины на 2011-2021 годы. В 
частности выделены два основных типа приоритетных направлений (стратегические и 
среднесрочные) инновационной деятельности в аграрном секторе Украины, что может стать 
базой для установления характера взаимосвязей между отраслевыми и региональными 
приоритетными направлениями инновационной деятельности. 

Ключевые слова: аграрный сектор, инновационная деятельность, стратегия, 
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приоритетные направления 
Annotation 

In the article there were made hierarchic interrelations and there was revealed the sense of priority 
courses of innovation activity in the agricultural sector of Ukraine for 2011-2021. Two basic types of priority 
directions (strategic and medium-term) of innovative activity are in particular selected in the agrarian sector 
of Ukraine which can become a base for establishment of character of intercommunications between of a 
particular branch and regional priority directions of innovative activity. 

Key words:  agricultural sector, innovation activity, strategic, priority directions 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ІНФРАСТРУКТУРНОЇ БАЗИ АГРАРНОГО  

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО СЕРВІСУ 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкової економіки України розвиток ефективно 

діючого агропромислового комплексу передбачає розроблення ефективної системи заходів щодо 
професійного вирішення проблемних питань в сфері аграрної економіки і планомірного виведення її із 
кризового стану. Особливість цієї проблеми полягає в складності простого перенесення відомого 
світового досвіду на реалії соціально-економічного устрою нашої держави. Потрібен виважений підхід 
щодо запровадження як окремих елементів, так і їх сукупності на всіх рівнях управління 
агропромисловим виробництвом, адже лише за умов системного рішення господарських проблем 
можна забезпечити ефективне господарювання. Інформаційно-консультаційні структури як 
комерційного, так і некомерційного характеру діяльності в аграрному секторі покликані всебічно 
сприяти у вирішенні як поточних питань аграрного виробництва, так і проблем розвитку сільських 
територій і громад в тривалій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання вдосконалення інформаційно-
консультаційної діяльності в аграрній сфері стало надзвичайно актуальним. Окремі аспекти цієї 
проблеми знайшли відображення в ряді наукових праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. 

Питаннями загального розвитку і становлення інформаційно-консультаційних служб в різний час 
займались російські вчені: А.Т.Болотов, Н.Д.Кондратьєв, Л.В.Чаянов, А.Н. Челінцев, А.В.Фортунатов 
та П.А.Андрєєв, Н.П.Андрєєва, В.М.Баутін, В.В.Козлов, Ю.І.Зятьков, В.М.Кошелєв, В.В.Лазовський, 
І.С.Санду, В.В.Маковецький, Ю.Б.Корольов, І.М.Михайленко, В.А.Самородський, В.І.Назаренко, 
Б.А.Рунов, Г.І.Юрьєва та ін.  

Розвиток цих питань також здійснено у працях сучасних вітчизняних вчених: М.Ф.Безкровного, 
В.А.Верби, В.В.Дерлеменка, Ю.С.Коваленка, В.М.Кошелєва, М.Ф.Кропивка, Т.І.Решетняка, 
П.Т.Саблука, Б.К.Скирти, С.О.Тивончука, О.В.Ульянченка та ін. Завдяки цим дослідженням значно 
прискорились процеси формування інфраструктури інформаційно-консультаційної служби в АПК. 

Проте питання, спрямовані на дослідження та розробку механізмів формування та розвитку 
інфраструктурної бази аграрного інформаційно-консультаційного сервісу потребують додаткового 
детального опрацювання. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування передумов щодо формування та 
розвитку інфраструктурної бази аграрного інформаційно-консультаційного сервісу, а також виявлення 
та використання внутрішніх резервів виробництва, застосування ресурсозберігаючих технологій, для 
комплексного вирішення проблем підвищення ефективності господарювання. 

Завдання даного дослідження полягає в створенні умов для розвитку ефективної державної 
системи сільськогосподарського консультування як дієвого інструменту впровадження державної 
аграрної політики, забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства та сільських 
територій, розв’язання соціальних проблем селян. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд літературних джерел, що висвітлюють 
формування консультаційних структур в аграрній сфері різних країн, дав можливість виділити основну 
причину їх виникнення – поглиблення кризових явищ в аграрному виробництві [1, с. 8-14; 2, с. 7-21].  

Зрозуміло, що лише за участю і активною підтримкою держави можливе відтворення аграрної 
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сфери і сільськогосподарського консультування зокрема. Державна аграрна інформаційно-
консультаційна служба має здійснювати головний внесок у стабілізацію економічного становища 
галузі. Активна участь держави в розбудові інформаційно-консультаційної служби одночасно повинна 
сприяти поширенню методів державного управління, реформуванню аграрної сфери та планомірного 
переходу до ринкових відносин. В перспективі, коли з’являться передумови для переходу до 
відшкодування витрат на консультаційні послуги, створюватимуться приватні консультаційні служби.  

Нині в процесі розбудови ринкової економіки нашої держави, формування нових принципів 
виробничих стосунків між сільськогосподарськими товаровиробниками й державними органами 
управління, аграрною наукою та аграрною освітою одним із важливих завдань визначено розбудову 
Національної дорадчої служби в Україні. 

Формування окремих структур інформаційно-консультаційного сервісу та об’єднання їх в різні 
громадські, професійні та державні асоціації в Україні розпочалось із середини 90-х минулого століття 
із створення Львівської аграрної дорадчої служби. В подальшому були створені чисельні дорадчі 
служби за підтримки міжнародного співтовариства – Європейського Союзу, Великобританії, 
Німеччини, США, Канади, Швеції, Данії, Нідерландів та багатьох інших країн, а також за участі 
Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, ООН, інших впливових міжнародних 
організацій [3, с. 24-25]. 

Основною і визначальною складовою розвитку дорадництва як державної структури є 
фінансування з державного бюджету. Прийнято виділяти дві ланки цієї моделі: університетська, що 
створюється на базі державних регіональних вузів та профільних шкіл; загальнодержавна модель, що 
діє як структурний підрозділ органів державного управління – аграрних міністерств та їх 
департаментів, регіональних та місцевих управлінь [4, с. 8-15]. 

Як приватна структура дорадництво розвивається шляхом надання платних консультаційних послуг.  
Таку діяльність здійснюють приватні інформаційно-консультаційні служби, а також їх окремі 

підрозділи – агентства та бюро. 
За кордоном створені інформаційно-консультаційні служби і як громадські структури на базі 

фермерських асоціацій та об’єднань, інших організацій, які фінансують консультаційні проекти із 
власних фондів [5]. 

Успішно функціонують і змішані моделі інформаційно-консультаційних служб, що фінансуються 
з різних фондів. 

Нині можна стверджувати, що в Україні фундамент національної системи аграрного 
інформаційно-консультаційного сервісу та дорадництва закладено. Як підтвердження - основні заходи 
державного регулювання і підтримки цієї галузі за останнє десятиліття [7; 8; 9]:  

- 2004 рік – прийняття Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”; 
- 2005-2006 роки – підготовка та затвердження  Міністерством аграрної політики пакету 

документів про професійне навчання, атестацію, реєстри дорадників та дорадчих служб; 
- 2007 рік – фінансування дорадчої діяльності у рамках Державної цільової Програми 

сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки; 
- 2008-2010 роки – створення дорадчих служб у всіх областях України, часткове фінансування 

дорадчої діяльності за рахунок Державного бюджету України в рамках Державної цільової програми 
розвитку українського села на період до 2015 року; 

- 2011 рік - схвалення Кабінетом міністрів України Концепції формування державної системи 
сільськогосподарського дорадництва. 

Згідно Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року 
передбачено розвиток ефективної дорадчої служби на основі: 

- формування мережі аграрних дорадчих служб в масштабах окремих районів та з 
представництвами у великих сільських (селищних) радах; 

- залучення фахівців вузів та закладів аграрної науки для розширення видів і обсягів як 
виробничо-господарських, так і соціально спрямованих послуг; 

- державної підтримки шляхом виділення з державного та місцевих бюджетів коштів для 
фінансування аграрної дорадчої діяльності.  

На даний час визначений обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить: у 
2011 рік – 12,0 млн. грн., на 2012-2015 рік – 51,3 млн. грн. 

Окрім цього в Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва 
зазначено, що основним джерелом доходів сільськогосподарських дорадчих служб передбачається 
надходження від надання дорадчих платних послуг замовникам, а також надходжень від надання 
соціально спрямованих дорадчих послуг.  

Фінансування державної системи сільськогосподарського дорадництва здійснюватиметься 
також за рахунок грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних програм та проектів, 
благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законом. Обсяги 
видатків державного бюджету для реалізації Концепції визначатимуться з урахуванням можливостей 
дохідної частини бюджету.  



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 206 

Матеріально-технічне та кадрове забезпечення здійснюватиметься за рахунок залучення 
матеріально-технічної бази та фахівців реорганізованих науково-дослідних (наукових) установ 
аграрної науки, навчальних закладів та діючих сільськогосподарських дорадчих служб відповідно до 
законодавства [9].  

Основними завданнями органів державного управління та інформаційно-консультаційних служб 
на обласному та міжрегіональному рівні є створення сприятливих умов для розвитку аграрного ринку, 
організація моніторингу та прогнозування кон’юнктури ринку, надання всебічної підтримки з питань 
виробничо-господарської діяльності та інші (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Основні завдання та функції органів державного управління та інформаційно-
консультаційних служб на обласному та міжрегіональному рівні 

 
До основних пріоритетів в управлінні інформаційно-консультаційною службою належать: 
- спільне опрацювання з обласними органами державного управління програм із вирішення 

проблем регіонального, обласного та загальнонаціонального значення; 
- інформування органів державного управління про соціально-економічні проблеми аграрних 

товаровиробників в області та розробка пропозицій із їх вирішення; 
- постійна співпраця з науково-дослідними установами, об’єднаннями фермерів та інших 

сільськогосподарських товаровиробників, постачальників засобів виробництва, підприємств АПК з 
метою оперативного вирішення проблем аграріїв і забезпечення їх достовірною виробничо-
господарською інформацією та розробками інноваційного характеру; 

- розробка та поширення інформаційно-навчальних матеріалів для демонстрацій та презентацій 
за різною галузевою тематикою через обласні засоби масової інформації та опублікування їх в 
спеціалізованих друкованих виданнях; 

- за участю державних департаментів розроблення прогнозів розвитку аграрної галузі; 
- сприяння у навчанні, перепідготовці і підвищенні кваліфікації районних співробітників 

інформаційно-консультаційної служби, керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств. 
Для покращення ефективності діяльності інформаційно-консультаційних служб особлива увага 

надається створенню районних (регіональних) баз даних виробничо-господарського, правового, 
технічного та технологічного характеру. Ці бази в перспективі стануть довідково-інформаційним 
фондом, що міститиме інформацію різнопланового характеру і задовольнятиме потреби як фахівців та 
спеціалістів-аграрників, так і місцевого населення. 

Основні завдання та функції державного управління та інформаційно-консультаційних служб на 
регіональному (районному) рівні зображено на рисунку 2. 

Співробітники районних інформаційно-консультаційних служб: консультанти та експерти 
(спеціалісти в галузі агрономії, зоотехніки, земельних відносин, економісти, техніки і технологій 
виробничих процесів та ін.) зосереджують свою діяльність на практичній допомозі організаторам 
сільськогосподарського виробництва безпосередньо в господарствах. 

 

ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ  
інформаційно-консультаційного сервісу 

Основні завдання: Основні функції: 

Створення сприятливих умов для розвитку 
аграрного ринку,  
Організація моніторингу та прогнозування 
кон’юнктури ринку 
Здійснення фінансового та інвестиційного 
управління  
Збір та передача достовірної інформації 
Орієнтація наукових досліджень  на потреби 
регіонального розвитку  
Формування регіональної 
сільськогосподарської бази даних 

Оптимізація умов фінансування 
консультаційних служб 
Впорядкування пріоритетів діяльності 
Сприяння в розробці регіональних баз 

даних виробничо-господарського, правового, 
технічного та технологічного характеру 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА    ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 

 
 

 207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Завдання та функції державного управління та інформаційно-консультаційних 

служб на регіональному (районному) рівні 
 
Працівники інформаційно-консультаційної служби регіонального (районного) рівня в своїй 

діяльності керуються наступними підходами: 
- використовуючи бази даних різнопланової інформації, оперативно реагують на запити своїх 

клієнтів та надають допомогу виробникам сільськогосподарської продукції в прийнятті виробничо-
господарських рішень; 

- сприяють у впровадженні інноваційних проектів та державних програм соціально-економічного 
розвитку; 

- доводять до відома центральних офісів інформаційно-консультаційних служб, районних 
органів державного управління, органів місцевого самоврядування інформацію про проблеми і 
потреби товаровиробників та місцевого населення, сприяють ефективному їх вирішенню. 

- виготовляють інформаційно-навчальні матеріали у вигляді друкованих видань та різних 
програмних інформаційних продуктів з проблем сільських товаровиробників. 

- проводять навчальні заняття, консультації та роз’яснювальні бесіди консультантів, аграрних 
товаровиробників та населення з орієнтацією на вирішення основних виробничо-господарських 
проблем галузі та соціально-економічних питань розвитку сільських територій. 

Висновки з проведеного дослідження. Нині в Україні аграрний інформаційно-консультаційний 
сервіс, що включає множину різних за своїм підпорядкуванням, особливостями створення, 
масштабами діяльності структур в основному сформований. 

Використовуючи світовий досвід становлення та розвитку подібних структур, а також 
враховуючи особливості аграрної сфери та державний устрій нашої держави, інформаційно-
консультаційні служби покликані забезпечувати взаємозв’язок між сільськогосподарськими 
товаровиробниками й державними органами управління, аграрною наукою та аграрною освітою і 
набудуть якості ефективного інструменту впровадження державної аграрної політики, забезпечення 
інноваційного розвитку сільського господарства та сільських територій, розв’язання соціальних 
проблем селян. 
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Анотація 
У статті досліджено питання формування та розвитку інфраструктурної бази аграрного 

інформаційно-консультаційного сервісу, виділено основні завдання органів державного управління 
та інформаційно-консультаційних служб на обласному та регіональному (районному) рівні, 
зроблено наголос на необхідності розвивати ефективну державну систему сільськогосподарського 
консультування як дієвого інструменту впровадження державної аграрної політики, забезпечення 
інноваційного розвитку сільського господарства та сільських територій, розв’язання соціальних 
проблем селян. 

Ключові слова: інформаційно-консультаційний сервіс, інформаційно-консультаційні служби, 
сільськогосподарська дорадча діяльність. 

Аннотация 
В статье исследованы вопросы формирования и развития инфраструктурной базы 

аграрного информационно-консультационного сервиса. Выделены основные задания органов 
государственного управления и информационно-консультационных служб на областном и 
региональном (районному) уровне, сделано ударение на необходимости развивать эффективную 
государственную систему сельскохозяйственного консультирования как действенного 
инструмента внедрения государственной аграрной политики, обеспечение инновационного 
развития сельского хозяйства и сельских территорий, решение социальных проблем крестьян. 

Ключевые слова: информационно-консультационный сервис, консультационные службы, 
сельскохозяйственная совещательная деятельность. 

Annotation 
In the article the question of forming and development of infrastrouctournoi base of agrarian advisory 

service is explored, the basic tasks of organs of state administration and advisory services are selected at a 
regional and district level, the accent is done on a necessity to develop the effective state system of the 
agricultural advising as an effective instrument of introduction of state agrarian policy, providing of innovative 
development of agriculture and rural territories, decision of social problems of peasants. 

Key words:  advisory service, agricultural advising, agricultural deliberative activity. 
 



ООББЛЛІІКК,,  ААННААЛЛІІЗЗ  ІІ  ААУУДДИИТТ 

 
 

 209 

 

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ 
 

УДК 658 
Багрій К.Л., 

 к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, 
Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного 
 торговельно-економічного університету 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси в українській економіці обумовлюють 

різноманіття господарської поведінки власників та менеджерів торговельних підприємств. Специфіка 
торговельної діяльності полягає у значному обсязі оборотних коштів у складі їх активів, тому для цих 
підприємств проблема ефективного управління дебіторською заборгованістю, спрямованого на 
оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної її інкасації має вельми важливий характер. 
Повернення дебіторської заборгованості в щонайменші терміни та недопущення в подальшому її 
збільшення вище допустимої межі – реальна можливість подолати або пом’якшити дефіцит оборотних 
коштів. В зв’язку з цим актуальним завданням є удосконалення управління дебіторською заборгованістю 
на основі синтезу  досягнень фінансової теорії та досвіду фінансового управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні теоретичні та методичні аспекти 
досліджуваної в роботі проблеми певною мірою висвітлювалися в працях вітчизняних науковців та 
вчених країн СНД, зокрема основні методологічні принципи оцінки якості управління дебіторською 
заборгованістю розроблені такими вченими-економістами, як О. А. Дейнеко [6], А. Д. Урсул [10], 
В. Г. Афанас’єв [1], Л. С. Бляхман, В. А. Сидоров [3], Т. І. Ткаченко [9]. Колективом авторів на чолі з 
професором А. П. П’ятибратовим розроблено принципи управління дебіторською заборгованістю 
необхідних для досягнення цілей, одночасно спираючись на відповідні закономірності та методи 
управління [5]. Колективом авторів на чолі з професором Л. Д. Подліпаєвим розроблені правила, 
основні положення, норми поведінки, якими слід керуватися у досягненні цілей управління 
дебіторською заборгованістю [4]. Питання управління дебіторською заборгованістю є предметом 
дослідження і зарубіжних науковців та практиків таких як: А. Фейгенбау та Д. Джуран [8], зокрема вони 
внесли вагомим внесок у розробку етапів планування якості управління дебіторською заборгованістю. 

В той же час в сучасній спеціальній економічній літературі цій проблемі відведено незначне 
місце, пропонуються лише загальні заходи по управлінню дебіторською заборгованістю, відсутній 
цілісний підхід, теоретико-методологічні засади з питань управління дебіторською заборгованістю 
підприємств потребують нових підходів. 

Постановка завдання. Однією із необхідних умов підвищення ефективності управління 
дебіторською заборгованістю підприємства є здійснення оцінки якості управління дебіторською 
заборгованістю. Дослідженню такої оцінки присвячена наша стаття. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до енциклопедичного словника, 
термін «якість» віднесено до філософської категорії, що виражає суттєву визначеність об’єкта, 
завдяки якій він є саме цим, а не іншим. Якість – це об’єктивна всезагальна характеристика об’єктів, 
що виявляється в сукупності їх властивостей [2; 7]. 

Аналіз літературних джерел з даної проблеми дає можливість зробити висновок, що в теорії 
управління, в тому числі фінансового, здійснювалися активні спроби пізнання суті «якості управління». 

Так, Дейнеко О. А. визначає якість управління як ступінь відповідності реальної господарської 
практики тим проблемам, цілям і завданням, для задоволення та досягнення яких  це управління 
призначене [6, с. 40-41]. 

Афанас’єв В. Г. та Урсул А. Д. відносять якість управління до однієї з форм ефективності 
управління. «Якісна» форма управління, на їх думку, визначається через співвідношення 
результативності управлінської діяльності з її якістю [1, с. 64-65; 10]. Тобто, якість результату 
знаходиться в прямій залежності від якості роботи, а тому нею й визначається. Більш якісна робота 
забезпечує більш ефективну діяльність. 
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Американський вчений Арманд Фейгенбау, автор теорії загального контролю якості, стверджує, 
що поняття якості доцільно застосовувати на всіх етапах процесу управління. Крім того, він вважає, 
що головне в контролі якості - це взаємовідносини людей [8, с. 8]. Американський вчений Джозеф 
Джуран також вважає, що якість необхідно планувати, а тому пропонує наступні етапи її планування: 
встановлення цілей, розробка плану їх реалізації, встановлення відповідальності за їх досягнення, 
винагородження за досягнуті результати [8, с. 8]. 

Російські вчені Бляхман Л. С. та Сидоров В. А. якість управління визначають як сукупність 
суттєвих властивостей, ознак, рис праці. В результаті якісна праця, на їх думку, розглядається як 
сукупність властивостей процесу трудової діяльності, обумовленої здатністю та прагненням 
працівника виконати певне завдання відповідно до встановлених норм, а його показник – як кількісна 
характеристика властивостей процесу праці та її результатів [3, с. 7]. Також вчені виділяють три 
показники, якими керуються при оцінці якості управлінської праці: виконання посадових інструкцій 
(терміни та якість виконання); ефект від реалізації нововведень, в тому числі і запропоновані самим 
працівником; ефективність роботи всього підрозділу [3, с. 136]. 

Український вчений Ткаченко Т. І. під якістю розуміє «сукупність характеристик, властивостей та 
ознак об’єкта (продукції, послуги, процесу), рівень яких формується виробником при його створенні з 
метою задоволення установлених або передбачених потреб ринку» [9, с. 11].  

Узагальнюючи вищенаведені думки, якість дебіторської заборгованості пропонується визначати 
як узагальнену характеристику дебіторської заборгованості підприємства за такими параметрами:  

– співвідношення періоду надання дебіторської заборгованості з рівнем прибутковості від її 
формування; 

– рівня ризику несвоєчасної інкасації (кредитного ризику) та рівня прибутковості від її формування; 
– рівня простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості у складі загальної суми дебіторської 

заборгованості. 
Управління якістю дебіторської заборгованості потребує надання їй кількісної оцінки. Для цього 

слід визначити базовий показник якості – еталонну величину при порівняльних оцінках якості. Як 
базові можуть прийматись показники якості, досягнуті в минулому періоді чи кращих торговельних 
підприємств або показники, знайдені дослідним чи теоретичним шляхом.  

В свою чергу, якість управління дебіторською заборгованістю пропонується визначати як здатність 
підприємства використовувати в управлінській роботі по формуванню та погашенню дебіторської 
заборгованості інновацій (нових сучасних технологій, фінансових інструментів, більш досконалих форм та 
методів впливу на дебіторів), які забезпечать найбільш ефективне вирішення поставлених завдань як на 
проміжних, так і на заключних етапах управління дебіторською заборгованістю. 

Одним із значних і контролюючих елементів процесу управління дебіторською заборгованістю 
торговельного підприємства є оцінка управління дебіторською заборгованістю, до складу якої 
пропонується, поряд з традиційними підсистемами оцінки ефективності та результативності 
управління, додатково включити підсистему оцінки якості управління дебіторською заборгованістю.  

Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю дає можливість оцінити 
безпосередньо сам процес управління дебіторською заборгованістю. Загальним критерієм оцінки 
ефективності управління дебіторською заборгованістю є співвідношення отриманого результату 
(зменшення обсягу формування та зростання обсягу інкасації дебіторської заборгованості, скорочення 
періоду погашення дебіторської заборгованості, зменшення обсягу простроченої дебіторської 
заборгованості тощо) до понесених витрат, пов’язаних з управлінням формування та погашення 
дебіторської заборгованості. 

Оцінка результативності управління дебіторською заборгованістю представляє собою 
визначення ступеня досягнення цільових завдань управління дебіторською заборгованістю 
(нормалізація стану погашення дебіторської заборгованості, недопущення виникнення за межі 
допустимого рівня простроченої дебіторської заборгованості тощо). В найбільш загальному вигляді 
оцінка результативності управління дебіторською заборгованістю покликана визначити результат 
виконання запланованих та реалізованих заходів по роботі з дебіторами.  

Надання оцінки результативності управління дебіторською заборгованістю дає можливість 
керівництву торговельного підприємства зробити висновки щодо стану виконання розроблених 
заходів по погашенню дебіторської заборгованості, якості контролю за виконанням планів та 
прийнятими управлінськими рішеннями, рівня організаційності та узгодженості процесів. 

Що стосується останнього оціночного показника управління дебіторською заборгованістю, то 
пошуки в науковій та практичній літературі визначення поняття «оцінка якості управління дебіторською 
заборгованістю» не дали позитивних результатів, тому нами пропонується сформулювати найбільш 
прийнятне його визначення. 

Оцінка якості управління дебіторською заборгованістю представляє собою визначення ступеня 
використання в процесі формування та погашення дебіторської заборгованості новітніх технологій 
організації управління, більш досконалого програмного забезпечення, сучасних фінансових 
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інструментів для нейтралізації ризику в управлінському процесі, більш досконалого рівня 
організаційності та узгодженості процесів, форм та методів впливу на дебіторів. 

Свідченням низької якості управління дебіторською заборгованістю є незначне впровадження в 
управлінський процес інновацій. 

Підхід до оцінки якості управління при визначенні ступеня інновацій дозволяє встановити, наскільки 
якісно менеджери торговельного підприємства реалізували поставлені завдання чи в їх діяльності мають 
місце упущення, котрі знижують  загальну результативність діяльності торговельного підприємства. 

Таким чином, доходимо висновку, що оцінка якості управління дебіторською заборгованістю має 
порівняльну природу. 

Оцінку якості управління дебіторською заборгованістю доцільно надавати на основі таких критеріїв: 
– надання кількісної оцінки рівня доходності та ризику торговельного підприємства від введення 

інновацій в управлінський процес шляхом визначення, розрахунку та фіксації оптимального 
співвідношення рівня ризику та доходності; 

– визначення економічного ефекту від поліпшення якості управління дебіторською 
заборгованістю; 

– визначення ймовірності виконання управлінських операцій за певних умов діяльності та 
заданого рівня ризику, згідно з яким процес управління дебіторською заборгованістю визначається 
кращим з можливих варіантів. 

Відомо, що оцінка якості управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства 
забезпечується за допомогою реалізації методологічних принципів, які представляють собою систему 
загальнонаукових та специфічних правил і ціннісних норм. 

Аналіз сучасної літератури свідчить, що науковцями визначені принципи управління та перші 
спроби визначення принципів управління якістю.  

Так, колектив авторів на чолі з професором П’ятибратовим А. П. зазначає, що під принципами 
управління розуміють правила, основні положення та норми поведінки, якими керуються органи 
управління для досягнення цілей, спираючись на певні закони, закономірності та методи управління 
[5, с. 20]. Вони вважають, що універсальних принципів управління немає, однак є підходи, що 
допомагають підвищити ймовірність досягнення цілі управління. 

В той же час, автори акцентують увагу на наступних принципах управління: спеціалізація праці, 
відповідальність, трудова дисципліна, матеріальне та моральне стимулювання, оптимальне 
поєднання централізованого управління з управлінням на місцях, ієрархічність, стабільність робочого 
місця, організація робочого місця, економічність та ефективність, справедливість та законність дій. 

Колектив авторів на чолі з Подліпаєвим Л. Д. під принципами управління розуміє правила, основні 
положення, норми поведінки, якими слід керуватися у досягненні цілей управління [4, с. 10]. До основних 
принципів управління авторами віднесено: плановість, результативність та ефективність, оптимальність 
використання ресурсів, моральне та матеріальне стимулювання, раціональне розміщення кадрів.  

Також окремо цими авторами виділено принципи управління якістю: орієнтація на споживача; 
лідерство керівника; залучення працівників; процесний підхід; системний підхід до менеджменту; 
постійне покращення якості праці; прийняття рішень, що ґрунтуються на фактах; взаємовигідні 
відносини з постачальниками.  

Узагальнюючи дослідження зарубіжних та українських вчених з питання організації управління 
та аналізу підходів до оцінки якості управління, пропонується виділити наступні принципи оцінки якості 
управління дебіторською заборгованістю: 

1. Комплексність та співставність оцінки. Принцип комплексності визначає необхідність 
здійснення системної оцінки, надання оцінки з усіх напрямків управлінської діяльності по формуванню 
та стягненню дебіторської заборгованості, усім структурним підрозділам та менеджерам різних рівнів, 
що здійснюють цю роботу. 

Принцип співставності передбачає забезпечення можливості порівняння отриманих результатів 
якості управління дебіторською заборгованістю в різні періоди часу, або оцінені різними методиками. 

2. Об’єктивність та конкретність оцінки. Надання об’єктивної оцінки якості управління дебіторською 
заборгованістю можливе, якщо вона формується на основі фактичних даних. Критеріями оцінки якості 
управління повинні бути розраховані значення оптимального співвідношення рівня ризику та доходності 
окремо по кожній групі дебіторів. Відхилення від розрахованих значень – факт порушення. Принцип 
об’єктивності також передбачає врахування при оцінюванні рівня кваліфікації, здібностей та можливостей 
працівників, а також конкретних обставин, що спричинили наслідки таких управлінських рішень. 

Конкретність оцінки передбачає надання оцінки за реалізовані конкретні управлінські рішення, 
за нові більш досконалі заходи, за використання нових сучасних технологій, за конкретне 
нововведення в управлінський процес. 

3. Плановість та системність. Найважливіша роль оцінки є забезпечення інформацією для усунення 
відхилень перш, ніж вони набудуть серйозних розмірів та розвинеться криза. Інформація повинна 
надаватися керівництву вчасно та систематично, оскільки може втратити свою цінність через застаріння. 
Систематичність оцінки полягає не у виключно високій швидкості або частоті її проведення, а у часовому 
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інтервалі між проведенням оцінок, які адекватно відповідають об’єкту оцінки. 
4. Зворотній зв’язок. Оцінка якості управління повинна допомогти вирішити ті проблеми, 

відповісти на ті запитання, які виникають у підприємства під час реалізації  управлінських рішень. 
Принцип зворотнього зв’язку полягає в тому, що результати оцінки повинні знаходити своє 
відображення в подальшій управлінській діяльності торговельного підприємства, а, отже, бути 
оприлюднені з подальшим встановленням певних вимог по усуненню недоліків в управлінні 
дебіторською заборгованістю. В іншому випадку система оцінок втрачає будь-який сенс. 

5. Справедливість. Суть даного принципу полягає в тому, що оцінка якості управління повинна 
бути справедливою, враховувати прагнення кожного працівника найбільш повно використати свій 
потенціал як працівника, підвищити свою кваліфікацію та професіоналізм. При оцінюванні повинні 
враховуватися визначенні у внутрішніх нормативних документах та посадових інструкціях вимоги до 
спеціалістів, що проводять роботу з дебіторами, дотримання визначених термінів виконання заходів 
по стягненню дебіторської заборгованості. 

6. Ієрархічність. Дотримання даного принципу дозволяє якісно та швидко здійснювати оцінку 
якості управління на торговельних підприємствах з багаторівневими системами управління. 

7. Динамічність. Принцип динамічності передбачає врахування при оцінці якості управління 
дебіторською заборгованістю всіх змін, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі 
торговельного підприємства під час підготовки та реалізації політики управління дебіторською 
заборгованістю. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на нашу думку, головною метою оцінки якості 
управління дебіторською заборгованістю підприємства є удосконалення процесу управління 
дебіторською заборгованістю, шляхом визначення та аналізу відхилень від встановленої регламентом 
технології роботи з дебіторською заборгованістю. Розробка механізму та процедури оцінки, яка 
побудована на основі визначених принципів, має на меті забезпечити суб’єкта оцінки необхідним 
інструментарієм, який би дозволив отримати певні неупереджені та своєчасні знання про 
досліджуваний об’єкт і зробити коректні висновки про якість управлінської  діяльності.  
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Анотація 

У статті розглядаються методологічні принципи оцінки якості управління дебіторською 
заборгованістю суб’єкта господарювання. Визначені шляхи удосконалення процесу управління 
дебіторською заборгованістю. 

Ключові слова: методика, дебіторська заборгованість, управління, економіка, оцінка. 
Аннотация 

В статье рассматриваются методологические принципы оценки качества управления 
дебиторской задолженностью предприятия. Определены пути совершенствования процесса 
управления дебиторской задолженностью. 

Ключевые слова: методика, дебиторская задолженность, управление, экономика, оценка. 
Annotation 

The article considers the methodological principles of assessing the quality of accounts receivable 
management of the enterprise. The ways of improvement of the accounts receivable management are 
defined.  

Key words : methods, accounts receivables management, economics, evaluation. 
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Постановка проблеми. Рослинництво відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні 
продовольчої безпеки населення. Воно охоплює цілий ряд галузей: зернове господарство, 
вирощування олійних культур, картоплі, овочів, цукрових буряків, кормових, баштанних культур, тощо. 
У той же час розвиток ринкових відносин і поступове розширення ринків збуту продукції рослинництва 
зумовлюють необхідність вибору найбільш пріоритетних напрямків виробництва, що передбачає 
поглиблення спеціалізації  підприємства на вирощуванні тих видів продукції, які дають найбільшу 
віддачу від використання ресурсів і є потенційно найбільш конкурентоспроможними. У зв’язку з цим 
виникає нагальна необхідність у пошуку нових методів і інструментів аналізу, які були б порівняно 
нескладними у застосуванні і дозволяли виявляти недоліки у розміщенні виробничих ресурсів та 
своєчасно їх усувати.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки і підвищення економічної 
ефективності виробництва продукції рослинництва присвячені праці таких науковців, як В. Андрійчук, 
П. Макаренко, О. Єрмаков, І. Лукінов, О. Онищенко, В. Юрчишин та ін.  

Методам досліджень у маркетингу та менеджменті присвячені роботи Л. Балабанової [1], 
І. Давидовича [3], А. Зозулева [4], М. Виноградського, А. Виноградської, О. Шканової [2], А. Шегди [8] 
та ін. Однак, у більшості літературних джерел розкривається лише сутність методів і практично 
відсутня їх ілюстрація на прикладі сільськогосподарських підприємств, що й обумовило визначення 
мети і завдань дослідження. 

Постановка завдання. Метою роботи є визначення пріоритетних напрямків виробництва 
продукції рослинництва із використанням сучасних маркетингових методів аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливість формування ринкових відносин в 
аграрній сфері економіки виявляється в тому, що сільське господарство найбільше порівняно з іншими 
галузями залежить від кон’юнктури ринку. Отже, у контексті визначення найбільш перспективних 
напрямків виробництва продукції рослинництва першочергового значення набуває аналіз основних 
тенденцій розвитку ринку. 

Згідно даних Державної служби статистики України [6], за 2011 рік господарствами усіх категорій 
одержано 56,7 млн. тонн зерна і зернобобових, що є рекордним показником за всю новітню історію 
аграрного виробництва в Україні. Порівняно з 2010 роком виробництво зерна збільшилось на 44 %, що 
зумовлено збільшенням урожайності (на 37,5%) та посівних площ (на 2,7%). Сільськогосподарські 
підприємства одержали 44,2 млн. тонн зерна (78 % загального валового збору), господарства 
населення – 10,2 млн. тонн (22 %). 

Пшениці отримано 22323,6 тис. тонн (107 % до 2009 року), жита – 578,9 тис. тонн (60,7 %), 
ячменю – 9097,7 тис. тонн (76,9 %), вівса – 505,6 тис. тонн (69,2 %), проса – 278,8 тис. тонн (200,1 %), 
гречки – 281,6 тис. тонн (149,3 %), рису – 169,9 (118,9%), зернобобових – 491,0 (78,9 %), кукурудзи на 
зерно – 22837,8 тис. тонн (217,8 %), що є рекордним показником для даного виду зернових. 

Основну частку зернових і зернобобових вироблено сільськогосподарськими підприємствами – 
44219,3 тис. тонн (77,9% від загального обсягу), з них пшениці - 17657,4 тис. тонн (79,1%), жита – 
392,8 тис. тонн (67,9 %), ячменю – 5447,2 тис. тонн (59,9 %), вівса – 265,6 тис. тонн (52,5 %), проса – 
228,8 тис. тонн (82,1 %), гречки – 235,0 тис. тонн (83,5 %), рису – 164,5 (96,8 %), зернобобових – 418,8 
(85,3 %), кукурудзи на зерно – 19246,6 тис. тонн (84,3 %). 

У структурі виробництва зернових культур сільськогосподарськими підприємствами найбільшу 
питому вагу у 2011 році займали пшениця – 40%, ячмінь – 12% і кукурудза на зерно – 44%. Причому 
спостерігається тенденція до зменшення питомої ваги пшениці (на 8% проти 2009 року) і ячменю (на 
11%), та збільшення питомої ваги кукурудзи на зерно (на 21%). 

Сільськогосподарськими підприємствами у 2011 році вироблено також 7288,8 тис. тонн насіння 
соняшнику (130,5% проти урожаю попереднього року і 140,8% проти 2009), 2152,2 тис. тонн сої 
(133,6% і 213,5% відповідно), 1389 тис. тонн ріпаку (99,6% і 76% відповідно). Збільшення виробництва 
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насіння соняшнику і сої пов’язане як з підвищенням урожайності (насіння соняшнику – на 3,6 ц/га, сої – 
на 4,3 ц/га), так і з розширенням посівних площ (на 183 тис. га і 43,3 тис. га відповідно). 

Щодо реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами, то у 2011 році реалізовано 
28609 тис. тонн зерна (на 20,9% більше, ніж попереднього року), у тому числі пшениці 12055 тис. тонн 
(42,1% від загальної кількості реалізованого зерна), кукурудзи – 12231,7 тис. тонн (42,8%), ячменю – 
3343,4 (11,7%), жита – 208,2 (0,7%) [5]. 

Олійних реалізовано 7907,5 тис. тонн (на 1,9% більше, ніж попереднього року), у тому числі 
насіння соняшнику 5453,2 тис. тонн (69% від загального обсягу олійних), сої – 1326,3 (16,8%), ріпаку – 
1059,8 тис. тонн (13,4%).  

На рис. 1 наведено динаміку реалізації зернових і олійних культур сільськогосподарськими 
підприємствами протягом 2000-2011 років.  

 
Рис. 1. Динаміка реалізації основних зернових та олійних культур 

сільськогосподарськими підприємствами протягом 2000-2011 років 
 
З рис. 1 видно, що протягом наведеного періоду спостерігається тенденція до поступового 

нарощування темпів реалізації. Найбільшим серед зернових є середньорічний темп приросту 
реалізації кукурудзи на зерно – 25%, пшениці – 7,6%, ячменю – 1,3%. У той же час спостерігається 
зменшення темпів реалізації жита (середньорічний темп складає -6,5%). Що стосується реалізації 
олійних, то протягом 2006 – 2011 років найбільшим є середньорічний темп зростання реалізації сої – 
27,3%, ріпаку – 25,4%, насіння соняшнику – 11,4%. 

Розглянемо динаміку середніх цін реалізації основних зернових і олійних культур за всіма 
каналами реалізації за 1996-2011 роки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка середніх цін реалізації основних зернових і олійних культур 

сільськогосподарськими підприємствами за 1996-2011 роки 
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З рис. 2 видно, що протягом 1996-2011 років спостерігається тенденція до поступового підвищення 
середніх цін реалізації зернових і зернобобових культур. Зокрема, протягом 2009-2011 років середні ціни 
реалізації пшениці підвищились на 68,4 %, жита – на 108,3 %, кукурудзи – на 60,9 %, ячменю – на 87,4 %, 
насіння соняшнику – на 71 %, сої – на 9,6 %, ріпаку – на 74,8 %. При цьому серед олійних рекордно 
високою була середня ціна реалізації ріпаку – 4137,9 грн./т, середні ціни реалізації основних зернових 
культур тримались приблизно на одному рівні і коливались в межах 1280-1360 грн./т. 

Що стосується обсягів реалізації сільськогосподарськими підприємствами іншої продукції 
рослинництва, то найбільшими у 2011 році вони були для цукрових буряків – 6992,9 тис. тонн (на 
35,1% більше,ніж попереднього року). Обсяг реалізації картоплі склав 349,3 тис. тонн (на 20,2% 
більше, ніж у 2010 році), овочів – 900 тис. тонн (на 39,3% більше), плодів і ягід – 230 тис. тонн (на 0,3% 
менше), баштанних культур – 43,9 тис. тонн (на 0,3% менше), льону – 0,75 тис. тонн (на 3,2% менше). 

Як свідчать результати аналізу показників діяльності десяти довільно обраних підприємств, 
виробництво продукції рослинництва є рентабельним – середній рівень рентабельності складає 31%. 
При цьому рівень рентабельності зернових і зернобобових становить 30,8%, соняшнику – 75,4%, 
ріпаку – 56,1%, сої - 26,7%. 

З метою більш повної оцінки пріоритетності виробництва продукції рослинництва 
сільськогосподарських підприємств, на нашу думку, доцільно провести АВС-аналіз результатів їх 
діяльності.  

ABC-аналіз є важливим методом, який використовується на підприємстві для визначення 
ключових моментів і пріоритетів [3]. У маркетингу АВС-аналіз – це один із методів ранжування видів 
реалізованої продукції на групи з різною питомою вагою залежно від того чи іншого критерію [7]. В 
економічній літературі частіше всього наводяться приклади проведення АВС-аналізу за показниками 
продажу у натуральному виразі, обігу або прибутку. 

Для АВС-аналізу із десяти досліджуваних підприємств відібрано шість, асортимент продукції 
рослинництва яких є достатньо широким – містить не менше 8 позицій. АВС-аналіз здійснювався за 
двома критеріями: у першому випадку – за виручкою від реалізації продукції, у другому – за 
прибутком, що припадає на 1 ц реалізованої продукції. Групи було розподілено у співвідношенні 
80:15:5. Результати АВС-аналізу наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати АВС-аналізу досліджуваних підприємств 

 

За виручкою від реалізації продукції За обсягом прибутку, що припадає на 1 ц 
реалізованої продукції 

Група 
Культури, що 
переважають в 

групі 

Кількість 
підприємств 

Середній рівень 
рентабельності 
культури, % 

Група 
Культури, що 
переважають 

в групі 

Кількість 
підприємств 

Середній 
прибуток 
з 1 ц, грн. 

А 

пшениця 
озима 6 14,8 

А 

соняшник 3 94,1 

соняшник 4 96,2 кукурудза на 
зерно 

2 32,3 

цукрові буряки 
(фабричні) 2 30,6 гречка 2 94,1 

ріпак озимий 2 30,6 
овес 2 105,6 

ріпак озимий 2 85,4 

В 

кукурудза на 
зерно 4 46,5 

В кукурудза на 
зерно 2 29,9 ячмінь озимий 2 18,8 

жито 2 16,4 

C 

овес 4 27,6 

С 

пшениця 
озима 4 15,6 

ячмінь ярий 2 40,7 жито 3 17,9 

соя 2 37,1 
цукрові 
буряки 
(фабричні) 

2 7,8 

Джерело : складено за даними річних звітів форми 50-сг «Основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств» 

 
Отже, як свідчать результати аналізу, проведеного за обсягом виручки від реалізації продукції, до 

групи А, яка принесла підприємствам 80% виручки, увійшли такі культури як пшениця озима – в усіх шести 
підприємствах (середній рівень рентабельності склав 14,8%), соняшник – у чотирьох (96,2%), ріпак озимий 
– у двох (30,6%), цукрові буряки (фабричні) – у двох (30,6%). У той же час, за результатами аналізу, 
здійсненого за обсягом прибутку, що припадає на 1 ц реалізованої продукції до групи А потрапили такі 
культури як соняшник – у трьох підприємствах (середній прибуток з 1 ц продукції склав 94,1 грн.), кукурудза 
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на зерно – у двох підприємствах (32,3) грн., ріпак озимий – у двох підприємствах (85,4 грн.), гречка – у двох 
підприємствах (94,1 грн.), овес – у двох підприємствах (105,6 грн.).  

Отже, узагальнені дані свідчать, що серед олійних лідерами за трьома показниками (виручкою, 
прибутком з 1 ц реалізованої продукції, рівнем рентабельності) є соняшник і ріпак озимий. При цьому 
середня собівартість 1 ц реалізованої продукції нижча у соняшника і складає 180,3 грн. проти 226,6 
грн. у ріпаку. До того ж ріпак озимий належить до високорентабельних, проте ризикових культур, 
врожай яких є слабкопрогнозованим. Отже, лідером у даній групі можна вважати соняшник, проте, 
зважаючи на наявність досить високих цін на ріпак (4137 грн. у 2011 році) і постійне їх зростання, а 
також на те, що він є більш цінним попередником для зернових культур, вирощування озимого ріпаку 
також є перспективним напрямком. 

Стосовно зернових культур, то безперечним лідером за обсягом виручки від реалізації продукції 
у цій групі є пшениця озима. Проте, зважаючи на її порівняно невисоку рентабельність (14,8%), а 
також на порівняно низький рівень прибутку з 1 ц реалізованої продукції (15,6 грн.), доцільно, на нашу 
думку, звернути увагу на кукурудзу на зерно, яка за виручкою від реалізації продукції потрапила до 
групи В, а за прибутком, що припадає на 1 ц реалізованої продукції, одразу до двох груп – А (у двох 
підприємствах) і В (у двох підприємствах). Кукурудза на зерно має вищу рентабельність – 46,5%, 
приносить більший прибуток з 1 ц реалізованої продукції (29,9 грн.) і має меншу собівартість 1 ц 
реалізованої продукції – 69 грн., проти 111,1 у пшениці озимої.  

Усі чотири культури, які є лідерами АВС-аналізу, є експортоорієнтованими культурами, тобто 
конкурентоспроможними і на зовнішньому ринку. Що стосується цукрових буряків, гречки і вівса, які 
також потрапили до групи А за результатами АВС-аналізу, то їх виробництво орієнтоване на 
внутрішній ринок і може бути вигідним за умови налагодження сталих зв’язків із переробними і 
закупівельними підприємствами. 

Висновки з проведеного дослідження. Тенденції, що простежувались у 2011 році, будуть 
актуальними і надалі. Про це свідчить аналіз посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 
2012 року. Площа посіву пшениці озимої зменшилась на 14,7% порівняно з 2011 роком, кукурудзи на 
зерно – збільшилась на 29,6%, ріпаку – зменшилась на 43,3%, соняшнику – збільшилась на 1,6%. 
Дана ситуація великою мірою пов’язана із загибеллю частини посівів узимку і з особливостями 
державного регулювання ринку, проте загальна тенденція щодо перерозподілу обсягів виробництва 
найбільш конкурентоспроможних культур все ж зберігається. 
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Анотація 
У статті досліджені основні тенденції виробництва та реалізації продукції рослинництва. 

Висвітлено поняття АВС-аналізу, проведено АВС-аналіз результатів діяльності 
сільськогосподарських підприємств за двома показниками: виручкою від реалізації продукції і 
прибутком, що припадає на 1 ц реалізованої продукції; за результатами проведеного дослідження 
визначено пріоритетні напрямки виробництва продукції рослинництва сільськогосподарських 
підприємств. 

Ключові слова: рослинництво, сільськогосподарські підприємства, тенденції розвитку, АВС-
аналіз, пріоритетні напрямки виробництва. 

Аннотация 
В статье исследованы основные тенденции производства и реализации продукции 

растениеводства, освещено понятие АВС-анализа. Произведен АВС-анализ деятельности 
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сельськохозяйственных предприятий по двум показателям: выручке от реализации продукции и 
прибыли с 1 ц реализованной продукции; по результатам проведенного исследования определены 
приоритетные направления производства продукции растениеводства сельскохозяйственных 
предприятий. 

Ключевые слова: растениеводство, сельскохозяйственные предприятия, тенденции 
развития, АВС-анализ, приоритетные направления производства. 

 
Annotation 

In the article the main tendencies of production and realization of plant-grower products are 
investigated. The concept of ABC-analysis is reflected, the ABC-analysis of agricultural enterprises activity 
results is conducted on two indexes: by a profit yield from realization of products and income per 1 centner of 
the realized products; on the results of the research the priority directions of agricultural enterprises` plant-
grower products are identified. 

Key words: plant-growing, agricultural enterprises, tendencies of development, ABC-analyses, priority 
directions of production. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СУДНОРЕМОНТНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. Результати вивчення літератури [1, с. 38-43; 2] дозволили зробити 

висновок, що накопичений у радянський період досвід управління основними виробничими фондами 
судноремонтних заводів базується на засадах планової економіки та його сутність має вираз у 
використанні методів економічного аналізу (ефективності, технічного переозброєння виробництва 
тощо), у раціональній експлуатації активів, створенні системи планово-попереджувального ремонту, 
налагодження обліку та внутрішньгосподарського контролю. Сучасні умови розвитку підприємницької 
діяльності вимагають від керівництва та менеджерів пострадянських судноремонтних підприємств 
перебудувати сформовану на ідеології соціалізму систему управління та внутрішнього контролю 
необоротними активами та створити її відповідно до реалій ринкової економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При дослідженні даного питання було виявлено, що 
недостатньо праць вітчизняних вчених щодо створення ефективної системи управління необоротними 
активами на судноремонтних підприємствах, внутрішнього контролю даних активів. Реорганізації 
системи виробництва та управління, налагодження ефективності діяльності судноремонтного 
підприємства, інноваційні підходи до організації судноремонту більш розроблені російськими вченими, 
зокрема Т. В. Турчаніновою, В. Є. Храповим, В. П. Семеновим, В. П. Смирновим і це має підстави у 
зв’язку із значним поширенням підприємств судноремонтної галузі (тільки на Кольському півострові 
Росії функціонує більш 60 судноремонтних підприємств). Крім того, держава чинить суттєву податкову, 
юридичну та облікову підтримку таким підприємствам [3, с. 121, 124]. 

У зв’язку із тим, що недостатньо наукових розробок щодо внутрішнього аудиту необоротних 
активів, існує необхідність, на основі накопиченого досвіду зарубіжних країн, розробок вітчизняних 
вчених, визначити роль даного виду контролю для підприємств судноремонтної галузі, надати 
напрями його організації з урахуванням специфіки галузі, зокрема наявності у складі необоротних 
активів специфічних основних засобів – гідротехнічних суднопідйомних споруд. 

Постановка завдання. Мета статті – провести дослідження теоретичних аспектів сутності та 
значення внутрішнього аудиту, узагальнити його роль для управління необоротними активами 
підприємств судноремонтної галузі та надати напрями його побудови на великих підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Взагалі, управляти підприємством означає 
керувати, спрямовувати його діяльність [4]. 

Існують різні точки зору щодо елементів управління, проте оптимальний набір, за словами 
І. М. Герчикової [5, с. 18], складається з: планування, організації, командування, мотивації, 
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керівництва, координування, контролю, комунікації, дослідження, оцінки, прийняття рішень, підбору 
персоналу, укладення угод. 

Дійсно, у процесі управління, як зазначають Стівен П. Робінс, Мері Коултер [6, с. 26], 
керівництво підприємства будь-якої галузі прагне мінімізувати витрати на використання ресурсів та 
досягнути високого рівня результативності фінансово-господарської діяльності.  

Теж характерно і при управлінні необоротними активами на судноремонтних підприємствах. Такі 
активи беруть участь як безпосередньо у виробництві, так і в процесах його обслуговуючих у формі 
матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів та є джерелом створення готової продукції 
судноремонту – суден, плавучих платформ, військових кораблів, які зазнають у виробничому процесі 
суттєвих змін шляхом переобладнання або відновлення. Крім виробництва, необоротні активи беруть 
участь у невиробничій діяльності. Це створює цілісну систему їх використання, яка підлягає 
управлінню керівництвом підприємства з метою максимального зниження витрат на їх 
обслуговування, експлуатацію, продаж, ліквідацію, а також досягнення оптимальної величини 
показників фондовіддачі, зношеності, продуктивності основних засобів, скорочення часу від 
переналагоджень обладнання, ефективності модернізації, інших поліпшень об’єктів, рентабельності 
капітальних інвестицій тощо, збереження активів.  

Основні засоби судноремонтних підприємств відображають специфіку їх діяльності, зокрема це 
правомірно для групи бухгалтерського обліку «Будівлі, споруди та передавальні пристрої», у яку 
входять галузеві об’єкти – основні виробничі засоби з неостаточно встановленим терміном 
експлуатації – суднопідйомні гідротехнічні споруди.  

За словами Т. В. Турчанінової [7], в умовах становлення ринкової економіки судноремонтне 
виробництво відрізняється «значительной неупорядочностью, динамичностью, сложностью и 
разнообразием задач, решаемых управленческим персоналом».  

Незважаючи на те, що економічний простір підприємств не обмежений, існують ряд чинників, які 
впливають на побудову процесу управління діяльністю, зокрема необоротними активами, а саме: 

– спрямованість на отримання прибутку; 
– самодостатність та самоокупність; 
– необхідність адаптації до зовнішніх факторів економічного середовища, яке швидко 

змінюється (світова фінансова криза, динамічність ринку судноремонтних послуг, розвиток нових 
технологій, конкурентоспроможність, нові потреби замовників, збільшення обсягу інформаційного 
потоку, нестабільність законодавчої бази, високі ставки кредитування, потреба в інвестуванні та інші); 

– врахування внутрішніх факторів (кваліфікація та мотивація персоналу, «старі» основні фонди, 
які потребують оновлення, низька вартість необоротних активів, нестача повної та достовірної 
інформації щодо управління такими активами, зокрема за причиною не повного впровадження 
інформаційних технологій, відсутність інноваційних перетворень [3, с. 123, 255] та інші). 

Виходячи із цього, можна зробити висновок, що за аналогом досвіду Росії на більшості 
судноремонтних підприємств в Україні система управління необоротними активами потребує 
перебудови та залежить від ряду чинників як зовнішніх, так і внутрішніх. При цьому найбільш слабкою 
категорією виступають великі підприємства судноремонтної галузі, оскільки вони не можуть гнучко 
реагувати на потреби та масштаби ринку [7].  

Оскільки великим та середнім судноремонтним підприємствам притаманне корпоративне 
управління як система відносин між власниками (акціонерами) і менеджментом, а також іншими 
зацікавленими особами (замовниками, кредиторами тощо), у ринкових умовах функціонування 
внутрішній аудит виникає у зв’язку із необхідністю охорони інтересів власників при передачі бізнесу в 
управління менеджерам. 

Відповідно до визначення, що подано Інститутом внутрішніх аудиторів [8], внутрішній аудит є 
діяльністю з надання незалежних та об’єктивних впевненостей та консультацій, які спрямовані на 
вдосконалення функціонування підприємства. Він допомагає підприємству досягнути поставлених 
цілій, використовуючи систематизований та послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності 
процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління. 

Вчені зазначають, що внутрішній аудит є складовою системи внутрішнього контролю [9, с. 361]. 
Ми погоджуємося із О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерським [9, с. 359], що формування 

відділу або служби внутрішнього аудиту доцільно на середніх та великих судноремонтних підприємствах. 
При цьому на середніх підприємствах економічним є створення відділу внутрішнього аудиту при 
бухгалтерії, а на великих - внутрішній аудит слід створювати в складі окремої та незалежної служби.  

Місце внутрішнього аудиту в системі управління необоротними активами великого 
судноремонтного підприємства надано на рис. 1.   

Ми згодні із твердженням С. Петренко [10, с. 38], що особливістю сучасного етапу розвитку 
внутрішнього аудиту в Україні є його спрямованість на обслуговування потреб власників та 
керівництва підприємства в інформації: інформаційне забезпечення процесу планування та реалізації 
інформаційно-аналітичних функцій на підприємствах займає відповідно 17% та 18% у загальному 
обсягу послуг, які надають внутрішні аудитори.  
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Рис. 1. Місце внутрішнього аудиту в системі управління необоротними активами 
великого судноремонтного підприємства 

Джерело : розроблено автором 

Умовні позначки: 
               -  інформаційні потоки  
               -  підпорядкованість 
   і           -  і-тий об’єкт системи внутрішнього контролю  
 
Інформаційне забезпечення для управління необоротними активами, яке надає внутрішній аудит, 

виступає необхідною умовою для прийняття рішень щодо придбання, експлуатації, ліквідації, продажу 
тощо таких активів. Таке забезпечення відповідно до Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту здатне 
надавати надійну, корисну, достовірну, достатню та доречну інформацію у формі аудиторських доказів. 

Таким забезпеченням виступають джерела інформації у формі первинних документів, облікових 
регістрів, звітності, оперативної інформації, внутрішніх документах, нормативно-правових актів 
України, зовнішніх джерел тощо. Крім того, вітчизняні автори [9, с. 87] зазначають можливість 
використання в практиці аудитора аудиторських номенклатур як складової інформаційного 
забезпечення аудиту. Дійсно, це доцільно й для проведення внутрішнього аудиту. 

Беручи до уваги вищевказане, можна зробити висновок, що інформація відіграває вирішальну 
роль в управлінні, оскільки від створення доцільної, об’єктивної системи інформаційного забезпечення 
залежить якість управлінських рішень та їх ефективність.  

Отже, внутрішній аудит необоротних активів як складова внутрішнього контролю виконує роль 
інформаційного фільтра, призначеного для надання доречної інформації, впевненості власникам, 
керівництву для ефективного управління активами, та реалізується шляхом збору та переробки 
достовірної інформації внутрішнього та зовнішнього середовища, надання рекомендацій відповідним 
органам судноремонтного підприємства для інформаційного забезпечення подальших стадій 
прийняття управлінських рішень щодо необоротних активів. 

Він є функцією управління та, за словами Т. Каменської [11, с. 44], дозволяє: своєчасно виявляти та 
усувати ті умови та фактори, які не сприяють ефективному використанню необоротних активів та 
досягненню цілей (наприклад, збільшення витрат на їх обслуговування, зменшення фондовіддачі); 
коригувати діяльність відділів судноремонтного підприємства, які пов’язані із збереженням, обліком, 
експлуатацією, ремонтом таких активів для досягнення стратегічної мети підприємства – отримання 
прибутку, підтримки своєї конкурентоспроможності, розширення ринку збуту. 
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Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок, що внутрішній аудит необоротних 
активів на судноремонтних підприємствах є додатковою мірою контролю зі сторони власника та 
керівництва; об’єктивним та власним гарантом впевненості у правильності використання, 
достовірності обліку основних засобів, зокрема основних засобів з неостаточно встановленим 
терміном експлуатації, нематеріальних активів та інших видів довгострокових активів. Його метою є 
надання кваліфікованої допомоги шляхом своєчасного виявлення ризиків та їх мінімізації, оцінки та 
рекомендацій щодо вдосконалення обліку та внутрішнього контролю необоротних активів, що є 
складовою інформаційного забезпечення, необхідного для прийняття рішень щодо управління 
необоротними активами підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження можна 
зробити наступні висновки: 

1. Управління необоротними активами вимагає об’єктивної, достовірної, доречної, корисної, 
достатньої інформації для прийняття рішень керівництвом та власниками, що обумовлює формування 
на великих та середніх підприємствах підрозділу (служби) внутрішнього аудиту. 

2. Беручи до уваги праці вітчизняних вчених, досвід зарубіжних практиків, можна зробити 
висновок, що внутрішній аудит необоротних активів як складова внутрішнього контролю виконує роль 
інформаційного фільтра, призначеного для надання доречної інформації, впевненості власникам, 
керівництву для ефективного управління активами, та реалізується шляхом збору та переробки 
достовірної інформації внутрішнього та зовнішнього середовища, надання рекомендацій відповідним 
органам судноремонтного підприємства для інформаційного забезпечення подальших стадій 
прийняття управлінських рішень щодо необоротних активів. 

3. Роль внутрішнього аудиту в інформаційному забезпеченні управління необоротними 
активами пов’язана зі своєчасним виявленням та усуненням тих умов та факторів, які не сприяють 
ефективному використанню необоротних активів, коригуванням діяльності відділів судноремонтного 
підприємства, які пов’язані із збереженням, обліком, експлуатацією, ремонтом таких активів для 
досягнення стратегічної мети підприємства - отримання прибутку, підтримки своєї 
конкурентоспроможності, розширення ринку збуту.  

Важливого значення внутрішнього аудиту потребує проведення подальших досліджень питань 
його організації, зокрема розробки рекомендацій щодо розподілу інформаційних потоків між 
учасниками даного виду контролю з урахуванням галузевих особливостей підприємств судноремонту. 
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Анотація 
Досліджуються теоретичні аспекти внутрішнього аудиту як складової внутрішнього контролю 

підприємства. Узагальнюється роль та необхідність створення служби внутрішнього аудиту на великих 
підприємствах судноремонтної галузі. Визначаються напрями та фактори її створення для управління 
необоротними активами.  

Ключові слова: внутрішній контроль, внутрішній аудит, необоротні активи, судноремонт. 
 

Аннотация 
Исследуются теоретические аспекты внутреннего аудита как составляющей внутреннего 

контроля предприятия. Обобщается роль и необходимость создания службы внутреннего аудита 
на крупных предприятиях судоремонтной отрасли. Определяются направления и факторы ее 
создания для управления необоротными активами. 

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, необоротные активы, 
судоремонт. 

Annotation 
The theoretical aspects of internal audit as part of the enterprise internal control are studied. The role 

and the need for the internal audit function in large enterprises of ship repair industry are generalized. The 
factors and directions of internal audit creation for fixed assets management are determined. 

Key words:  internal control, internal audit, fixed assets, ship repairing. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 
 ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Господарська діяльність підприємства в ринкових умовах може 

супроводжуватися як прибутком, так і збитками. Тому, розглядаючи прибуток як універсальне джерело 
фінансування діяльності підприємства, необхідно уточнити економічний зміст показників, які його 
визначають (доходів і витрат), а також порядок їх формування і обліку.  

Якщо раніше облік доходів і витрат був пов’язаний з поняттями реалізації готової продукції, 
іншої реалізації, позареалізаційних доходів і витрат, то на сьогоднішній день основою для 
диференціації доходів, витрат і фінансових результатів господарюючого суб’єкта є види діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність понять доходи та витрати досліджували 
такі вчені: І. Бланк, В. Палій, Я. Соколов, Л. Сук, а також К. Макконел, С. Брю, Д. Соломон та інші. Втім, 
у процесі переходу України на міжнародні стандарти фінансової звітності та адаптації до них 
вітчизняних стандартів, продовжує бути актуальним питання обліку та відображення доходів і витрат 
саме за видами діяльності. 

Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження методологічних аспектів 
формування показників доходів та витрат діяльності підприємства за видами з метою створення 
єдиної інформаційної бази для їх обліку та аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Уся діяльність підприємств поділяється на 
звичайну в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової, і надзвичайну, яка не виникає у ході 
нормального життєвого циклу підприємства (техногенні катастрофи, стихійні лиха, пожежі, аварії 
тощо). Разом з тим, слід зазначити, що одні й ті ж події можуть бути надзвичайними для одного 
підприємства і звичайними для іншого.  

Визначення видів діяльності наведено в національних П(С)БО, Плані рахунків, а також у 
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів 
України від 30 листопада 1999 р. № 291 [9]. 

Згідно з вказаними нормативними документами, визначаються такі види діяльності: звичайна, 
основна, операційна, фінансова, інвестиційна, від надзвичайних подій, інша діяльність.  

П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» [4] передбачає формування показників окремо по 
конкретним видам діяльності: операційній, інвестиційній, фінансовій та від надзвичайних подій. Тут 
відсутні поняття «інша діяльність», «звичайна діяльність». 
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В п.4 П(С)БО 4 [4] наведено такі визначення видів діяльності: 
1. Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не 

є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 
2. Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих 

фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 
3. Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та 

позикового капіталу підприємства. 
В п.4 П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [5] наведено визначення термінів інших видів 

діяльності. Так, звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що 
її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Тобто, звичайною діяльністю є виробництво 
та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, банківськими 
установами, податковими органами тощо. Списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових 
інвестицій, курсові різниці, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення 
податкового законодавства теж відносять до звичайної діяльності як операції, що її супроводжують. 

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, 
робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його 
доходу. Витрати, пов’язані з основною діяльністю розрізняються за функціями: виробництво, 
управління, збут та інші. 

Надзвичайна подія – подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльності 
підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному 
звітному періоді. Це стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії, тощо. Втрати внаслідок таких подій, їх 
покриття за рахунок страхового відшкодування та інших джерел враховуються під час розрахунку 
фінансових результатів від надзвичайної діяльності. 

При цьому показники діяльності від надзвичайних подій у П(С)БО 4 [4] виділяються окремо у 
складі кожного виду діяльності: операційної, інвестиційної і фінансової. 

У П(С)БО 3 [5] і Плані рахунків [7] доходи і витрати від надзвичайних подій наведені окремими 
показниками без розділення за видами діяльності.  

Згідно з концепцією національних П(C)БО і Плану рахунків [3], для визначення фінансових 
результатів передбачається використання рахунку 79 «Фінансові результати» саме у розрізі видів 
діяльності.  

Стаття 7 П(С)БО 15 «Дохід» [3] передбачає класифікацію доходів за групами: дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи, 
надзвичайні доходи. 

П(С)БО 3 [5], а також План рахунків (класи 7-9) передбачають додатково поняття «інші види 
діяльності» – інші доходи (п. 28 П(С)БО 3, рахунок 74 «Інші доходи»), інші витрати (п. 31 П(С)БО 3, 
рахунок 97 «Інші витрати»). Якщо розглядати конкретний перелік цих показників, зазначимо, що у 
вказаних поняттях наведені показники інвестиційної та фінансової діяльності.  

Відповідно до Інструкції [9], рахунок 79 «Фінансові результати» призначено для обліку і 
узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та 
надзвичайних подій. 

Формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності 
підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 15 «Дохід» [3], а від сільськогосподарської діяльності – ще і П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1]. 

Облік доходів ведуть на рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності». Тут, крім рахунку 76 
«Страхові платежі», за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих 
податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом – щомісячне 
відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне 
віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати». Всі доходи відображають за їх 
видами, що передбачено відповідними субрахунками до рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75. 

Методологічні та методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
витрати підприємства визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [2] та 
Інструкція про застосування Плану рахунків [9]. 

Для обліку витрат використовують рахунки класів 2 «Запаси», 8 «Витрати за елементами», 9 
«Витрати діяльності». На рахунках класу 2 обліковують прямі витрати на виробництво. 
Загальновиробничі витрати попередньо збирають за дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі 
витрати», а потім в порядку їх розподілу відносять на собівартість продукції в дебет рахунку 
23 «Виробництво». Готову продукцію із виробництва оприбутковують в дебет рахунків 26 «Готова 
продукція» або 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» з кредиту рахунку 23 
«Виробництво». Списання собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) показують в дебет 
рахунку 90 «Собівартість реалізації» з кредиту рахунків 26 або 27. У робочому плані рахунків 
досліджуваного заводу передбачено використання субрахунків 90, 91, 92, 93, 94 та 97. 
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Аналітичні дані складають на підставі первинних документів за відповідними статтями. 
Первинний облік витрат ведеться в реєстрах, відомостях обліку витрат, книгах по реалізації продукції. 
Далі ці дані зводяться до журналу-ордеру і переносяться до Головної книги. На підставі Головної 
книги заповнюється звітність підприємства. 

Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової і надзвичайної 
діяльності призначені рахунки класу 9 (рахунки 90-99). За дебетом цих рахунків відображають витрати, а 
за кредитом – списання на фінансові результати в дебет рахунку 79 «Фінансові результати». 

На субрахунку 791 «Результат основної діяльності» визначається результат діяльності від 
закриття рахунків доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої 
операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід»), а також 
рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних 
витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки 90 «Собівартість реалізації», 92 
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»). 

Отже, фактично на субрахунку 791 обліковуються фінансові результати від основної та іншої 
операційної діяльності. До складу цих показників, як було зазначено вище, входять також інші 
неосновні види діяльності підприємства, які не є фінансовою або інвестиційною діяльністю. Для цього 
використовуються також субрахунки 719 «Інші доходи від операційної діяльності» та 949 «Інші витрати 
операційної діяльності». 

Аналогічно формуються показники фінансових результатів від операційної діяльності за 
П(С)БО 3 [5]. 

Згідно з п. 32 П(С)БО 3 прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших 
доходів, фінансових та інших витрат. Такі показники обліковуються відповідно на рахунках 72 «Дохід 
від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 95 «Фінансові витрати», 96 
«Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати». 

Згідно з Інструкцією [9], рахунки 72, 73, 95, 96 в кінці звітного періоду відносяться на рахунок 792 
«Результат фінансових операцій», тобто на цих субрахунках обліковуються результати фінансової 
діяльності. Також тут вказується, що рахунки 7 і 9 класів призначені для узагальнення інформації 
відповідно про доходи (клас 7) і витрати (клас 9) операційної, інвестиційної і фінансової діяльності 
підприємства, а також від надзвичайних подій. 

Для обліку доходів і витрат від надзвичайних подій призначені відповідно рахунки 75 
«Надзвичайні доходи» і 99 «Надзвичайні витрати». 

В Інструкції [9] до рахунку 74 «Інші доходи» вказується, що цей рахунок призначений для обліку 
доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою 
діяльністю підприємства. Тому на рахунку 74 ведеться облік доходів, пов’язаних з інвестиційною 
діяльністю. 

В Інструкції [9] до рахунку 97 «Інші витрати» вказується, що на цьому рахунку ведеться облік 
витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язаних з 
виробництвом або реалізацією основної продукції, товарів та послуг, а також витрат страхової 
діяльності.  

Якщо врахувати, що облік інших витрат операційної діяльності ведеться на однойменному 
рахунку 949 і абстрагуватися від страхової діяльності, то можна визначити, що на рахунку 97 ведеться 
облік витрат інвестиційної діяльності.  

Отже, в обліку і звітності види діяльності підприємства визначаються за формулою: 
− основна діяльність плюс інша діяльність, яка не є інвестиційною і фінансовою – є операційна 

діяльність; 
− операційна плюс фінансова і інвестиційна діяльність – є звичайна діяльність; 
− звичайна діяльність плюс діяльність від надзвичайних подій формують поняття чистого 

результату діяльності (П(С)БО 3). 
При виникненні невідповідності між формою звітності та відповідним рахунком обліку, дані про 

окремі показники у фінансовій звітності потребують належного розгляду. У першу чергу, слід звернути 
увагу на відповідність термінології Плану рахунків та фінансовій звітності. Так, відповідно до 
П(С)БО 15 «Дохід» та Плану рахунків доходи, які отримані від основної діяльності, називають «Дохід 
від реалізації продукції (робіт, послуг)». На думку деяких вчених [6; 8] дохід, отриманий від основної 
діяльності, доцільно називати «Дохід від основної діяльності», а рахунок 70 «Доходи від реалізації» 
замінити на «Доходи від основної діяльності». 

Крім того, слід звернути увагу на термін «Інвестиційна діяльність». М.А. Проданчук вказує на 
невідповідність між фінансовою та інвестиційною діяльністю й отриманими від неї доходами [8]. Він 
пропонує отримані від інвестиційної діяльності доходи називати «Доходи від інвестиційної діяльності», 
рахунок 74 «Інші доходи» назвати «Інші доходи від  інвестиційної діяльності», а рахунок 793 
«Результат іншої звичайної діяльності» замінити на «Результат інвестиційних операцій», рахунок 72 
«Дохід від участі в капіталі» назвати «Дохід від інвестиційної діяльності». 
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На нашу думку, для обліку доходів від інвестиційної діяльності доцільним буде використання одного 
рахунку – 72, назвавши його «Доходи від інвестиційної діяльності», з рахунку 74 «Інші доходи» вилучити 
доходи, які за своєю суттю належать до інвестиційної діяльності, і віднести їх до рахунку 72. Ці уточнення 
необхідно також внести до П(С)БО 15 «Дохід». Що стосується фінансових доходів, тут теж доцільно 
провести деякі зміни, а саме рахунок 73 «Інші фінансові доходи» назвати «Доходи від фінансової 
діяльності». Окремо виділити у видах діяльності «Інша звичайна діяльність», до неї відносити «Доходи від 
іншої звичайної діяльності», а рахунок 74 назвати «Доходи від іншої звичайної діяльності».  

Таким чином, спостерігатиметься взаємоузгодженість між стандартами бухгалтерського обліку, 
видами діяльності і змістом Звіту про фінансові результати.  

Висновки з проведеного дослідження. Відсутність чіткого розмежування спричиняє проблеми 
у визначенні фінансового результату від певного виду діяльності. Вважаємо, що встановлення єдиних 
методологічних аспектів формування показників діяльності підприємства за видами сприятиме 
усуненню дублювання показників, більшій достовірності облікової інформації, поглибленню аналізу 
показників фінансової діяльності, зокрема їх відповідності П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». 
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Анотація 

У статті розглядаються особливості обліку доходів і витрат у розрізі видів діяльності. 
Запропоновано напрями удосконалення понять та термінів між стандартами бухгалтерського 
обліку, видами діяльності і змістом Звіту про фінансові результати. 

Ключові слова: дохід, витрати, фінансовий результат, види діяльності. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности учета доходов и расходов в разрезе видов 

деятельности. Также предлагаются направления совершенствования понятий и терминов между 
стандартами бухгалтерського учета, видам деятельности и содержанию отчета о финансовых 
результатах. 

Ключевые слова: доход, расходы, финансовый результат, виды деятельности. 
Annotation 

The article contains the review of revenue and expenditures specificity according to types of activity. 
Suggests some directions to refine the notions and terms in the context of accounting standards, types of 
activity and the contents of finance results report. 

Key words:  revenue, expenditures, finance result, types of activity. 
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УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ГІРНИЧОДОБУВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Переорієнтація економіки з ресурсномісткого на наукомісткий тип 

визначено ключовим завданням ХХІ століття. Не зважаючи на те, що останніми роками активно 
розробляються та впроваджуються технології отримання енергії з альтернативних джерел, синтезу 
нових матеріалів, економіка світу тримає достатньо високий рівень залежності від процесів видобутку 
та переробки корисних копалин. Тому дослідження, пов’язані з удосконаленням діяльності 
гірничодобувних підприємств, є актуальними. Також важливості набуває питання управління 
розвитком цих підприємств на засадах сталості, оскільки саме сталий розвиток є основним 
пріоритетом та критерієм проведення реформ у країнах світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Внаслідок того, що сталий розвиток представляє 
собою концепцію, яка охоплює усі сфери життєдіяльності та господарства, існує чимало досліджень, 
присвячених адаптації ідей сталості до різних економічних та соціальних процесів та явищ. Серед 
найостанніших можна виокремити наступні. Вчений Буравльов Є. визначає сталий розвиток 
національного господарства, як низькоентропійний, інтерпретуючи ідеї сталості таким чином, що 
фактор невизначеності та ризиків повинен бути зведений до мінімуму [1]. У той же час, процес 
формування та утилізації побутових та промислових відходів визначається ключовим на шляху 
сталого розвитку Виговською Г. [2], з чого можна зробити висновок, що управління діяльністю 
гірничодобувних підприємств на засадах сталого розвитку повинно ґрунтуватися у першу чергу на 
рециклінгу відходів та матеріалів. Стратегічні напрями стимулювання процесів «озеленення» 
діяльності підприємств та економіки в цілому висвітлює у своїх дослідженнях Галушкіна Т. [3]. Сталий 
розвиток сільських територій досліджується авторами у [4-5].  

Однак, не зважаючи на чималу кількість наукових праць, присвячених розробці теоретичних та 
методичних засад реалізації принципів сталого розвитку, аспектам управління діяльністю 
гірничодобувних підприємств на засадах сталості приділено недостатньо уваги. Слід відмітити, що 
існують суттєві напрацювання з приводу екологізації процесів у гірництві [6-7] та раціонального 
природокористування [8-9]. Але, поряд з цим, сталий розвиток передбачає врахування соціальних 
чинників, окрім екологічних. На основі чого можна зробити висновок, що сталий розвиток 
гірничодобувного підприємств є поняттям значно ширшим, ніж існуючі у вищенаведених сферах. Тому 
потребує обґрунтування безпосередньо процес управління гірничодобувним підприємством в 
контексті сталого розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування поняття сталого розвитку для 
гірничодобувних підприємств та визначення основних складових управління діяльністю цих 
підприємств в контексті сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективне функціонування підприємств 
гірничодобувної галузі є однією з важливих складових національної стратегії соціально-економічного 
розвитку економіки України та інших країн. Розглянемо тлумачення сутності економічного зростання 
та сталого соціально-економічного розвитку гірничодобувних підприємств.  

Теорія та модель сталого розвитку розглядають гармонійну взаємодію трьох складових: 
соціальної, економічної та екологічної у кількісному та якісному аспектах. Після прийняття у 1992 р. у 
Ріо-де-Жанейро Декларації з навколишнього середовища та розвитку і Програми «Порядок денний на 
ХХІ століття», в Україні у 1999 р. було прийнято Концепцію сталого розвитку населених пунктів [10].  

Таким чином, першим в українському законодавстві з’явилося визначення «сталий розвиток 
населених пунктів», яке цілком відповідає міжнародним положенням сталого розвитку. Отже, за цим 
документом сталий розвиток населених пунктів – це соціально, економічно і екологічно збалансований 
розвиток міських і сільських поселень. Надалі зазначається, що сталий розвиток передбачає 
нарощення економічного потенціалу регіонів, створення гідних умов життя нинішнім та майбутнім 
поколінням, ефективне та дбайливе використання ресурсів, технологічне переоснащення підприємств, 
удосконалення інфраструктури, збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини. 
Пропозиції щодо законодавчого закріплення в Україні принципів сталого розвитку з’явилися у 2012 р. у 
проекті Концепції переходу України до сталого розвитку, однак, визначення цього основоположного 
поняття цей документ також не містить. 
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Як видно з наведеного, загальноприйнятого тлумачення поняття сталого розвитку для 
гірничодобувного підприємства не існує. Натомість, у економічній літературі можна зустріти поняття 
економічного зростання підприємства або його економічного розвитку. Розглянемо їх. 

«Розвиток», як філософське поняття, – це незворотна, спрямована, закономірна зміна 
матеріальних та ідеальних об’єктів; якісна зміна об’єктів, поява нових форм буття, інновацій та 
нововведень, пов’язаних з трансформацією їх внутрішніх та зовнішніх зв’язків.  

В економічному аспекті у перших суспільно-економічних теоріях саме кількісні економічні зміни 
ототожнювалися з економічним розвитком підприємств, а відтак і добробутом країн та регіонів. У 
теперішніх умовах кількісні економічні зміни для кожного окремого підприємства можна назвати 
«економічним зростанням», яке означає збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, а також 
споживання ресурсів, що виражається показниками виробничих витрат та отриманої виручки від 
реалізації.  

Наступні теорії та моделі поряд з економічним зростанням аналізують ще й соціальні 
перетворення. Таким чином, об’єкт дослідження трансформується від економічного зростання до 
соціально-економічного розвитку. Тому «соціально-економічний розвиток» нерідко ототожнюється з 
поняттям «економічний розвиток» - процес структурної перебудови економіки підприємства 
відповідно технологічного та соціального прогресу, що виражено показниками виробничих витрат та 
виручки від реалізації продукції та послуг на душу населення. Це поняття відображає не лише 
кількісне економічне зростання, але й якісне поліпшення діяльності підприємства. 

Таким чином, з наведеного можна зробити висновок, що сталий розвиток гірничодобувного 
підприємства представляє собою поняття значно ширше, ніж його економічне зростання, оскільки 
передбачає вчасні якісні трансформації у зовнішньому та внутрішньому контурі для забезпечення 
ефективного досягнення цілей та завдань діяльності підприємства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Складові поняття сталого розвитку гірничодобувних підприємств 

Джерело : розроблено автором 
 
З рис. 1 видно, що принциповим підходом до тлумачення поняття сталого розвитку 

гірничодобувного підприємства є розмежування зовнішнього та внутрішнього контуру та виділення 
внутрішнього сталого розвитку підприємства та його зовнішнього сталого розвитку. 

На наш погляд, у внутрішньому середовищі розвиток підприємства буде вважатися сталим, 
якщо будуть виконуватися наступні умови: трудові ресурси будуть відтворюватися вчасно та у 
повному обсязі, підприємство буде отримувати прибуток як у короткостроковій, так і у довгостроковій 
перспективі, а також природні ресурси, що використовуються під час діяльності підприємства будуть 
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витрачатися економно. У протилежному випадку буде спостерігатися зменшення кадрового 
потенціалу підприємства, зниження рівня рентабельності та поглиблення кризових явищ, пов’язаних з 
відсутністю практичного заміщення ресурсномісткого виробництва на наукомістке. 

У даному контексті на перший погляд спостерігається протиріччя, яке полягає у тому, що ціль 
економного використання природних ресурсів у виробничому процесі є несумісною з тим, що 
результатом виробництва для гірничодобувного підприємства є видобуток природної сировини. Але, 
як раніше зазначалося, у теперішній час повністю відмовитися від гірничодобувної промисловості 
неможливо, адже перехід до інноваційної економіки, яка і забезпечує сталий розвиток в цілому, 
здійснюється еволюційним, а не революційним шляхом. Тому у цьому контексті мається на увазі, що 
доцільно застосовувати технології переробки відвалів гірничих порід, економічно вигідно 
використовувати підземні порожнини тощо. 

У зовнішньому середовищі розвиток гірничодобувного підприємства на засадах сталості тісно 
пов’язаний з регіональною економікою, тому що саме вона є найближчою вміщуючою системою по 
відношенню до підприємства. Так, на нашу думку, можна стверджувати, що гірниче підприємство 
розвивається стало, якщо у зовнішньому контурі створюються гідні соціальні умови для проживання 
людей на території розташування підприємства, природні ресурси відтворюються швидше, ніж 
споживаються, а економіка регіону характеризується приростом валового регіонального продукту та 
формуванням податкового потенціалу території. 

Базуючись на визначенні сталого розвитку гірничодобувного підприємства, як такого, що 
відноситься до внутрішнього та зовнішнього контуру, можна охарактеризувати управління діяльністю 
підприємства на засадах сталого розвитку наступним чином (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Складові управління діяльністю гірничодобувних підприємств на засадах сталого 

розвитку 
Джерело : розроблено автором 
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необхідно розрізняти сталий розвиток у внутрішньому та зовнішньому контурах, кожен з яких 
характеризується певними параметрами. Встановлено, що управління діяльністю гірничодобувного 
підприємства повинно ґрунтуватися на основоположних функціях управління, але бути адаптованим 
під цілі та завдання сталого розвитку у названих вище контурах системи підприємства. 
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Анотація 

У статті досліджується проблема ефективного управління діяльністю гірничодобувного 
підприємства на засадах сталого розвитку. Обґрунтовано визначення поняття сталого розвитку 
підприємства. Адаптовано функції управління підприємством до цілей та завдань сталого 
розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, гірничодобувне підприємство, управління. 
 

Аннотация 
В статье исследуется проблема эффективного управления деятельностью 

горнодобывающего предприятия на принципах устойчивого развития. Обосновано определение 
понятия устойчивого развития предприятия. Адаптировано функции управления предприятием к 
целям и задачам устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, горнодобывающее предприятие, управление. 
 

Annotation 
The problem of effective management of mining on the basis of sustainable development is 

investigated. Substantiated definition of the concept sustainable development. Adapted functions enterprise 
management to the goals and objectives of sustainable development. 

Key words:  sustainable development, mining, management. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ В 
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

 
Постановка проблеми. Необхідність контролінгу виникає у середнього та великого бізнесу 

через розуміння обмеженості ресурсів (як матеріальних, так і нематеріальних) та потреби більш 
повного отримання прибутку в умовах обмеженості. Оперативний контролінг в сучасних економічних 
умовах повинен забезпечувати розробку та практичну реалізацію альтернативних варіантів 
управлінських рішень, які дадуть змогу ефективно та довгостроково функціонувати підприємству, 
нададуть допомогу при подоланні кризових ситуацій. Для виконання поставлених завдань службі 
контролінгу необхідно володіти не тільки технологією отримання управлінської інформації та 
прийняття рішень, а й основними методиками аналітичних (фінансово-економічних) розрахунків, які 
орієнтовані на прийняття управлінських рішень, Використання дієвих інструментів контролінгу для 
цілеспрямованого управління підприємством, виявлення всіх шансів та ризиків, пов’язаних з 
отриманням прибутку в сучасних умовах є вкрай важливою проблемою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В працях видатних наукових діячів як вітчизняних 
(П. Я. Поповича [6], Л. А. Сухарьової та С. Н. Петренко [7], І. Є. Давидовича [1], В. А. Панкова [5]), так і 
іноземних (А. М. Карминського [3], Й. Еріхсена [4], Х. Й. Фольмута [8]) визначені та досліджені 
інструменти контролінгу. В їх працях розроблено теоретико-методологічні засади побудови системи 
контролінгу на підприємстві, визначено орієнтацію вітчизняних підприємств на потреби аналітичної 
обробки облікової інформації для прийняття рішень, потребу в системі зворотного зв’язку та раннього 
оповіщення для оперативного контролю й оцінки виконання. Тому, зважаючи на актуальність 
проблеми, є потреба глибше її дослідити, зокрема, вивчити інструменти оперативного контролінгу. 

Постановка завдання. Основна мета цієї статті – дослідити та узагальнити основні 
інструменти оперативного контролінгу, визначити актуальність їх застосування, запропонувати 
впровадження за сферами діяльності підприємств народного господарства України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оперативний аналіз і інструменти є важливими 
складовими концепції контролінгу. Ці інструменти придатні насамперед для вирішення проблем, що 
виникають на підприємстві. Так, основним завданням контролінгу маркетингу за джерелом [3, с. 29] є 
інформаційна підтримка ефективного менеджменту по задоволенню потреб споживачів. Контроль 
маркетингової діяльності - періодична, всебічна, об’єктивна перевірка маркетингової діяльності фірми 
для здійснення коригувальних дій, які забезпечують досягнення маркетингових цілей. 

При цьому можна виділити основні інструменти оперативного контролінгу маркетингу [3, с. 335]: 
розрахунок маржинального прибутку (найбільш значущі продукти з урахуванням величини витрат – 
«носії збитку»). При цьому різниця між доходами з обороту й витратами на політику маркетингу 
повинна прагнути до максимуму. В результаті повинні бути підібрані заходи щодо корекції ситуації для 
контрольованого об'єкта; порівняльні розрахунки (аналіз витрат).  

Тут можуть використовуватися такі показники, як: відношення обороту до витрат на рекламу; 
відношення обороту до витрат на післяпродажне обслуговування клієнтів; відношення обороту до витрат 
продажів; відношення обороту до величини торговельних площ і т.д. Отримані показники застосовуються 
для оцінки ефективності маркетингових заходів всередині фірми й при аналізі конкурентів. 

Основні завдання контролінгу забезпечення ресурсами – інформаційне забезпечення процесу 
закупівлі виробничих ресурсів, визначення «критичних» для виробництва матеріалів, без яких 
неможливий процес виробництва, а також заходів для запобігання цих «вузьких місць». Інструментами 
контролінгу забезпечення ресурсами є: дослідження ринку товарів, які закуповуються, та 
постачальників; АВС-аналіз найбільш значущих для виробництва матеріалів; аналіз можливих 
ситуацій переривання процесу виробництва; визначення верхніх меж цін; контроль економічності 
самої служби закупівлі. 

Основні завдання контролінгу в області логістики – контроль за економічністю процесів 
складування та транспортування матеріальних ресурсів. Інструменти: планування потреби в 
матеріалах; розрахунок витрат; контроль економічності логістичних ланцюгів та інформаційне 
забезпечення підготовки рішень керівництва. 

Основні завдання фінансового контролінгу: забезпечення ліквідності підприємства; погодження 
фінансового обліку та внутрішньовиробничого обліку для виявлення залежності плану-балансу та 
звіту про прибутки/збутки від впровадження нових продуктів або розширення ринку збуту; виявлення 
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за допомогою бюджетування взаємозв’язку між внутрішніми та зовнішніми сферами для підприємства; 
використання на практиці фінансово-економічних показників. 

Основні інструменти фінансового контролінгу: аналіз балансу та звіту про прибутки/збутки; 
аналіз ліквідності; тимчасові порівняння балансів; аналіз потоків платежів; аналіз працюючого 
капіталу; баланс руху коштів та фінансовий план. 

Основне завдання контролінгу інвестицій – досягнення цілей підприємства в сфері інвестиційної 
діяльності. Він підтримує процес прийняття рішень по вибору кращих проектів на етапах пошуку та 
оцінки. Його інструментами є: статистичні методи інвестиційних розрахунків (співвідношення видатків 
та результату, розрахунок вартості машино-години, співставлення рівнів рентабельності, статичне 
співставлення строків окупності); динамічні методи інвестиційних розрахунків (метод приведеного 
розміру доходу, метод внутрішньої норми дохідності, метод ануїтету, метод динамічного строку 
окупності); функціонально-вартісний аналіз (суб’єктивна оцінка технічних особливостей 
співставляємих проектів). 

Основне завдання контролінгу інноваційних процесів (проект-контролінгу) – нагляд за ходом 
реалізації проекту, в контролі та інформаційній підтримці ефективного управління проектом.  

Можна узагальнити інструментарій оперативного контролінгу, використавши структуру, 
запропоновану в [7, с. 95] (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Інструментарій оперативного контролінгу 
Джерело : [7] 
 
Функцію контролінгу може здійснювати один зі співробітників компанії або кілька людей. Вони 

виступають як партнери або радники керівника. Принципово важливий момент полягає в тому, що 
контролер іде до свого керівника – топ-менеджера – не тільки з описом проблеми, але й з 
підготовленими варіантами її рішення [4, с. 57]. 

За визначенням джерела [8, с. 8], центральне місце в системі оперативного контролінгу займає 
управління прибутком. За допомогою інструментів оперативного аналізу керівники підприємства всіх 
рівнів отримують можливість приймати більш зважені управлінські рішення для досягнення 
короткострокових цілей діяльності. 

Тобто, вивчаючи джерела [1; 2; 4; 5; 7; 8], можливо узагальнити інструменти оперативного 
контролінгу, запропонувати їх використання в конкретних сферах діяльності підприємства та  
визначити найбільш широковживані (табл. 1). 

 
 

Інструментарій оперативного 
контролінгу 

Технологія отримання 
управлінської інформації та 

прийняття рішень 

Аналітичні (фінансово-економічні) 
розрахунки, орієнтовані на прийняття 

управлінських рішень 

Бюджетування 

Моделювання 

Регулювання 

Ціноутворення 

Використання методу «директ-кост» (сум 
покриття) 

Аналіз результатів, аналіз результатів по 
відхиленням 

Аналіз точки беззбитковості 

Формування основних підконтрольних 
показників 

З’ясування взаємозв’язків і залежностей 
між показниками: об’єм виробництва, 

витрати, прибуток 
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Таблиця 1 
Аналіз інструментів оперативного контролінгу 

 
№ 
п/п 

Назва 
інструменту Цілі використання Спектр використання Результат використання 

1 АВС-аналіз Виявити невеличкі величини в 
натуральному вираженні, яким 
відповідають великі вартісні 
значення  

Матеріально-технічне 
забезпечення, 
виробництво та збут 
продукції; аналіз витрат 
часу персоналу  

Аналіз та виявлення 
ключових моментів та 
пріоритетів, їх оптимізація  

2 Аналіз обсягу 
замовлень 

Регулярне відстеження 
показника та покращення його 
значень 

Збут продукції Зменшення частки невеликих 
замовлень та витрат на їх 
оброблення 

3 Оптимізація 
обсягів замовлень 
при закупівлі 

Виявлення оптимального 
об’єму замовлень 

Закупівля сировини, 
матеріалів 

Зменшення постіних витрат 
на закупівлю та складських 
витрат 

4 Аналіз значень в 
точці 
беззбитковості 

Виявлення критичної величини, 
коли виручка покриває загальні 
витрати підприємства 

Планування прибутку Визначення критичної 
виручки, діапазону та 
коефіцієнту надійності 
(фінансової міцності) 

5 Розрахунок сум 
покриття 

Виявлення швидкості покриття 
постійних витрат протягом 
господарського року для 
переходу в зону прибутку 

Оцінка 
конкурентоспроможності 
продукції на ринку 

Незалежне калькулювання 
ціни продажу при цільових 
значеннях сум покриття 

6 Аналіз «вузьких» 
місць на 
підприємстві 

Оптимізація збутової та 
виробничої програм 

Виробництво продукції Збільшення загальної суми 
покриття 

7 Розрахунок 
інвестицій 

Визначення вигідності 
інвестиційних проектів, вибір 
об’єктів інвестування та 
формування інвестиційних 
програм 

Прийняття рішень щодо 
інвестицій 

Підвищення прибутку від 
вкладених коштів 

8 Розрахунок 
виробничого 
результату на 
короткочасний 
період 

Виявлення відхилень від цілей, 
розробка коригуючих заходів 

Вирахування 
прибутків/збитків 

Виявляє сильні та слабкі 
сторони підприємства 

9 Оптимізація 
розмірів партій 
продукції 

Мінімізація складських витрат, 
процентів на капітал та витрат 
на переналаштування 

Виробництво та збут Зниження середніх запасів 
готової продукції та 
незавершеного виробництва 

10 Комісійна 
винагорода 
торгових 
представників на 
базі сум покриття 

Впровадження орієнтованої на 
цілі підприємства систему 
оплати праці торгових 
представництв 

Маркетинг та збут 
продукції 

Вплив на мотивацію та 
результат роботи працівників 
(при продажу більш доходних 
продуктів більше заробляє як 
продавець, так і підпиємство) 

11 Гуртки якості Підвищення якості продукції, 
внесення раціоналізаторських 
пропозицій, мотивація 
персоналу 

Робота з персоналом Покращення атмосфери на 
підприємстві, ототожнення 
працівника з підприємством 

12 Аналіз знижок Виявлення об’єму продукції, 
яку необхідно додатково 
продати для отримання суми 
покриття без знижки; 
визначення наявності 
виробничих потужностей для 
додаткових виробів 

Збут продукції Попередження збитку та 
утримання прибутку 

13 Аналіз областей 
збуту 

Виявлення сильних та слабких 
сторін бізнесу, аналіз груп 
клієнтів 

Маркетинг та збут 
продукції 

Виявлення причин відхилень, 
ліквідація «вузьких» місць 

14 Функціонально-
вартісний аналіз 

Зменшення витрат із 
забезпеченням високих вимог 
якості, безпеки та ринкової 
привабливості товарів та 
послуг 

Вирішення комплексних 
економічних та 
технічних проблем 

Оптимізація процесу 
виробництва, збуту, 
реалізації управлінських 
рішень 

15 XYZ-аналіз Виявлення структури 
споживання окремих видів 
матеріалів 

Планування закупок та 
виробництва 

Зниження витрат в системі 
матеріального забезпечення 
шляхом зменшення 
складських матеріалів та 
сировини 

Джерело : розроблено автором за даними [1; 2; 4; 5; 7; 8] 
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З проведеного аналізу видно, що найбільш успішним буде підприємство, яке вживає в комплексі 
декілька інструментів контролінгу. Оперативний аналіз і відповідні інструменти управління є базою 
оперативного контролінгу. Чим краще і послідовніше використовуються окремі методи і інструменти, 
тим більш дієвий контролінг на підприємстві. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки: 
ефективна система контролінгу знижує завантаження підприємців і керівників та вивільняє час для 
стратегічного аналізу; для успішного функціонування системи контролінгу різних сфер діяльності 
підприємства необхідно використовувати в комплексі декілька інструментів, що дасть можливість 
керівництву досягнути поточних цілей з мінімальними витратами; в системі управління контролінг є не 
тільки механізмом управління підприємством, а й виконує роль важливої функції управління, яка 
направлена на досягнення мети з найменшими витратами людських і матеріальних ресурсів. 
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Анотація 
В статті охарактеризовано інструменти оперативного контролінгу, досліджено 

необхідність і актуальність їх застосування та необхідні умови для забезпечення ефективного 
керування підприємством. Обґрунтовано інструменти контролінгу для застосування на різних 
напрямах діяльності підприємства та узагальнено інструментарій оперативного контролінгу. 

Ключові слова: інструменти оперативного контролінгу, технологія отримання 
управлінської інформації, аналіз результатів, керування прибутком. 

 
Аннотация 

В статье охарактеризованы инструменты оперативного контроллинга, исследованы 
необходимость и актуальность их применения и необходимые условия для обеспечения 
эффективного управления предприятием. Обосновано инструменты контроллинга для 
применения в разных направлениях деятельности предприятия и обобщен инструментарий 
оперативного контроллинга. 

Ключевые слова: инструменты оперативного контроллинга, технология получения 
оперативной информации, анализ результатов, управление прибылью. 

 
Annotation 

This article characterized the tools of operative controlling. The need and relevance of their application 
and conditions to ensure the effective management of the enterprise are identified. Substantiated 
instruments controlling for use in the various activities of the enterprise and generalized tools operative 
controlling. 

Key words: tools of operative controlling, technology of obtaining operative information, analysis of 
results, revenue management. 
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УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ 

ФОРМУВАННІ ЦІНИ 
 

Постановка проблеми. Формування ринкових економічних відносин в Україні зумовило 
використання ціни як економічного важеля в практичній діяльності підприємств. Врахування 
ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства є вирішальним етапом процесу 
прийняття рішень стосовно рівня ціни на продукцію. На сьогодні триває активний пошук методів та 
механізмів, що можуть забезпечити ефективне ціноутворення з урахуванням особливостей 
інвестиційно-інноваційного спрямування різних галузей вітчизняної економіки. Особливо ця проблема 
стосується машинобудівного комплексу вітчизняної економіки, що потребує відповідного її вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний підхід до використання в 
ціноутворенні критеріїв оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств значною мірою 
розроблений зарубіжними та вітчизняними економістами, зокрема такими, як: Л. Балабанова, 
І. Єгоров, І. Єрфорт, В. Зюзіна, В. Клочков, Д. Кокурін, Є. Панченко, Б. Санто, Н. Токарь, І. Чалнікова, 
О. Шишкіна, А. Яковлев та ін. Слід відмітити, що у процесі становлення вітчизняного ринку економічна 
думка тривалий час була спрямована на пошук ефективних напрямів ціноутворення в межах держави 
в цілому і недостатня уваги приділялася ролі ціни в інвестиційно-інноваційній діяльності підприємства.  

Постановка завдання. Ринкові умови господарювання передбачають самостійне формування 
підприємством напрямів своєї цінової діяльності. Однією з необхідних умов визначення ефективного 
рівня ціни на машинобудівну продукцію є врахування особливостей інвестиційно-інноваційної 
діяльності вітчизняних підприємств. 

Відповідно до визначеної проблеми, метою даної наукової праці є дослідження інвестиційно-
інноваційної діяльності з позиції процесу ціноутворення. Це потребує розробки механізму формування 
ціни на продукцію машинобудівного підприємства. При цьому для умов авіадвигунобудівного 
виробництва доцільно враховувати дисконтований грошовий потік при експлуатації авіаційного 
двигуна та використовувати показник чистої приведеної вартості інноваційного продукту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних ринкових умовах теоретичною 
основою оцінки ефективності інвестицій є концепція грошових потоків. Під потоком реальних грошей 
по суті розуміється надходження грошових коштів чи різні платежі. При цьому мається на увазі, що 
сума грошей, яка є на даний момент в наявності у підприємства, має більшу цінність, ніж ця сума в 
майбутньому [5, с. 233-234]. 

Економічне обґрунтування доцільності придбання більш дорожчого двигуна порівняно з базовим 
має здійснюватися методами розрахунку ефективності капіталовкладень, відомими в інноваційно-
інвестиційному проектуванні. Як критерії вигідності придбання більш якіснішого інноваційного 
продукту, слід застосовувати чистий грошовий потік і внутрішню норму прибутковості [9, с. 108]. 
Чистий грошовий потік характеризується такою важливою властивістю грошових потоків як 
адитивність. Мається на увазі співставлення сумарних результатів і витрат.  

Оцінку чистого грошового потоку як показника економічного ефекту від впровадження нової 
техніки достовірно може визначити тільки споживач двигуна [7, с. 64]. В той же час виробник, 
встановлюючи ціну на інноваційну продукцію, що є більш якісною, або надбавку до ціни за якість, 
прагне визначити результативність застосування нової техніки. Для такої оцінки замість показника 
чистого грошового потоку також застосовують ціну використання двигуна, що є сукупними витратами 
споживача (ціна та витрати з експлуатації) за термін служби двигуна [2, с. 362].  

Впровадження в експлуатацію інноваційної продукції спричиняє зміну поточних витрат у 
споживача, частиною яких є витрати з експлуатації двигуна. Таким чином, у ціні споживання 
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враховуються не змінні витрати на виробництво інноваційної продукції, а лише їх деяка частина [3, с. 
269]. Так, впровадження нового авіаційного двигуна в авіакомпаніях змінює не тільки витрати на 
утримання парку літаків і на середні та поточні ремонти авіадвигуна, але й витрати, що пов'язані з 
простоями, на зміну експлуатаційних витрат у споживача при зростанні надійності машини. 
Змінюються також амортизаційні відрахування та сума отримуваного авіакомпанією прибутку. Сказане 
підтверджує думку про те, що ціна споживання інноваційного продукту є спрощеним оціночним 
показником його ефективності, що враховує тільки зміну експлуатаційних витрат, а тому менш 
об'єктивним, ніж показник економічного ефекту. 

Річні експлуатаційні витрати на поточний (середній) ремонт авіадвигуна залежать від кількості 
ремонтів на рік і вартості одного ремонту. Плануються, як правило, витрати на планові ремонти і 
технічне обслуговування, які можуть бути визначені детальним або укрупненим методом. При 
детальному розрахунку необхідно використовувати нормативи однієї з галузевих систем планово-
запобіжних ремонтів, які визначають тривалість ремонтного циклу, міжремонтних періодів, нормативи 
трудових і матеріальних витрат на одиницю ремонтоскладності двигуна, як це встановлює типова 
система технічного обслуговування і ремонтів, або на кожний літак окремо, як рекомендує система 
планово-запобіжних ремонтів повітряних суден [4, с. 29]. 

Для прогнозування вартості планових ремонтів можливе застосування укрупнених методів – за 
вартістю ремонтних робіт, отриманою шляхом статистичної обробки фактичних даних про витрати на 
ремонти повітряних суден, отриманих зі сфери експлуатації [6, с. 201]. Так, за станом на травень 2011 
року ринкова вартість капітальних ремонтів, що виконувалися спеціалізованими ремонтними 
організаціями, становила 102 грн. за одну льотну годину [1, с. 298]. 

У процесі розрахунку економічного ефекту від впровадження інноваційної техніки і ціни 
споживання двигуна фігурують два важливі економічні показники, на яких слід зупинитися детальніше. 
Це термін служби двигуна (призначений ресурс) і ставка дисконтування [8, с. 123]. 

Як правило, при розрахунках економічного ефекту протягом інвестиційного циклу розглядається 
період діяльності, протягом якої прогнозується випускати конкретну продукцію [9, с. 107]. При цьому 
можливе неповне використання ресурсу довговічності техніки і її недоамортизація.  

Застосовувана суб'єктом господарювання амортизаційна політика визначає суму річних 
амортизаційних відрахувань і, як наслідок, може збільшувати або зменшувати економічний ефект від 
застосування нової техніки. Водночас у ціні споживання амортизація не враховується, оскільки не є 
витратами експлуатації.  

Розрахунки економічного ефекту та ціни споживання з урахуванням чинника часу повинні 
будуватися на таких принципах [4, с. 31]:  

− приведення майбутніх витрат і результатів до теперішнього моменту часу;  
− прогнозування ціни споживання не за період фізичного терміну служби і навіть не за 

економічно обґрунтований термін служби, а за той період, на який планується конкретна діяльність. 
Тоді різниця цін споживання у порівнюваних варіантах техніки буде хоч і неповною, але мірою 
ефективності застосування однієї техніки порівняно з іншою. 

При розрахунку сумарних дисконтованих витрат з експлуатації авіаційних двигунів, як і будь-якої 
іншої техніки, необхідно заздалегідь визначити ставку дисконту. В даному разі можуть 
застосовуватися банківський відсоток, ціна капіталу, фактична рентабельність виробництва, 
альтернативна норма прибутковості капіталу, бажана інвестором норма прибутковості [10, с. 97]. 
Прогнозуючи ціну споживання, виробник авіаційного двигуна може мати відомості про фактичну 
рентабельність підприємства, використовуючи опубліковані дані, якщо це відкрите акціонерне 
товариство.  

В інших випадках, коли інформація про рентабельність капіталу підприємства-споживача нової 
техніки не відома, за ставку дисконту доцільно приймати ставку банківського відсотка. На користь 
останнього твердження свідчить і той факт, що станом на початок 2012 року половина українських 
підприємств працювала збитково, а чверть – з рентабельністю 4,5%, що набагато нижче за 
банківський відсоток. У стабільній же економіці наявне зворотне співвідношення. 

Проілюструємо застосування методики розрахунку ціни споживання на прикладі авіаційного 
двигуна Д-436-148, що випускається ВАТ «Мотор Січ». Ціна реалізації двигуна дорівнює сумі оптової 
ціни та податку на додану вартість, що становить 12,75 млн. грн. Відповідним чином розрахована ціна 
споживання, яка складає 26,0 млн. грн. за умови що за даними підприємства ВАТ «Мотор Січ» 
фактичні витрати на монтаж двигуна становлять 514,8 тис.грн. 

Річні експлуатаційні витрати (В) в даному випадку включають витрати на ремонти всіх видів (Вр), 
заробітну плату обслуговуючого персоналу. У зв'язку з відсутністю даних про трудомісткість робіт з 
обслуговування і, зважаючи на малу величину витрат по статті «заробітна плата», приймаємо, що В = Вр. 

Витрати на всі види ремонтів визначено на основі детального розрахунку, використовуючи 
нормативні та фактичні дані підприємства ВАТ «Мотор Січ» про тривалість міжремонтних періодів і 
вартість ремонтів за видами (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Початкова інформація для розрахунку витрат на ремонт авіаційного двигуна Д-436-148 

протягом усього терміну його експлуатації 
 

Вид ремонту Тривалість міжремонтного періоду, місяці Річні витрати на ремонти, тис. грн. 

Поточний (П) 4 816,0 

Середній (С) 48 168,5 

Капітальний (К) 144 821,1 

 
Встановлено, що на ціну споживання мають суттєвий вплив показники економічності 

інноваційного продукту, її надійності і довговічності та вартість одиниці ресурсів, що витрачаються на 
ремонтообслуговування. Однак, найбільший вплив на ціну споживання і її структуру здійснює ставка 
дисконту (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розрахунок дисконтованої суми витрат по експлуатації двигуна Д-436-148 

 

Рік 
експлуатації t 

Вид 
ремонту Сумарні витрати на 

ремонти (Врt) 
Разом річні експлуатаційні 

витрати (Вt) 
Коефіцієнт 

дисконтування (kдt) 
Поточна 

вартість (Вдt) 
П С К 

1 + - - 160800 3599000 0,77 2771230 

2 + - - 160800 3599000 0,59 2123410 

3 + - - 160800 3599000 0,46 1655540 

4 + + - 491200 3929400 0,35 1375290 

5 + - - 160800 3599000 0,27 971730 

6 + - - 160800 3599000 0,20 719800 

7 + - - 160800 3599000 0,16 575840 

8 + + - 491200 3929400 0,12 471528 

9 + - - 160800 3599000 0,09 323910 

10 + - - 160800 3599000 0,07 251930 

11 + - - 160800 3599000 0,05 179950 

12 + - + 1770800 5209000 0,04 208360 

13 + - - 160800 3599000 0,03 107970 

14 + - - 160800 3599000 0,03 107970 

15 + - - 160800 3599000 0,02 71980 

16 + - - 160800 3929400 0,02 78588 

17 + - - 160800 3599000 0,01 35990 

18 + - - 160800 3599000 0,01 35990 

19 + - - 160800 3599000 0,01 35990 

20 + + - 160800 3929400 0,01 39294 

Разом 74911600 – 12142290 

 
Результати проведеного аналізу свідчать, що структура ціни споживання даного авіаційного 

двигуна така: питома вага капіталовкладень споживача – 17,07 %, а приведених експлуатаційних 
витрат – 82,93 %, тобто експлуатаційні витрати з урахуванням чинника часу перевищують одноразові 
капіталовкладення споживача в 82,93/17,07 = 4,85 рази, а без урахування чинника часу (бухгалтерські 
оцінки витрат) – в 74911600/2600800 = 28,8 рази. Звідси випливає, що на ціну споживання справляють 
суттєвий вплив показники економічності інноваційного продукту, її надійності і довговічності, вартість 
одиниці ресурсів, що витрачаються на ремонтообслуговування. Однак, як видно з проведеного 
дослідження, найбільший вплив на ціну споживання і її структуру здійснює ставка дисконту і 
середньорічна інфляція. 

Слід мати на увазі, що в даному разі не врахована така важлива складова капіталовкладень 
споживача, як витрати на транспортування авіаційного двигуна, питома вага яких у балансовій 
вартості устаткування і в ціні споживання в цілому суттєво зростає по мірі збільшення потужності і 
маси двигуна та відстані від заводу-виробника до споживача. Крім цього, при визначенні рівня ціни 
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споживання авіаційного двигуна, на нашу думку, необхідно враховувати наступні умови:  
− виконання розрахунків ціни споживання в одній із стабільних валют з використанням курсу 

валют, що діє на момент розрахунку;  
− застосування єдиних цін «франко-вагон станція призначення»;  
− використання в процесі розрахунку ціни значень показників (витрати на паливо, заробітну 

плату тощо), що діють умовах вітчизняної економіки. Якщо двигуни виготовляються конкурентними 
підприємствами в зарубіжних країнах, то ціна двигуна, що імпортується, повинна враховувати не лише 
витрати з транспортування двигуна, але й митні збори і мита, страхові платежі тощо. 

Під час впровадження інноваційного продукту на ринок інформація про умови його виробництва 
та реалізації досить часто буває обмеженою. Проблема щодо недостатності інформації стосується 
ціни, витрат та обсягів реалізації. Також потрібно мати на увазі, що на різних етапах життєвого циклу 
інноваційний продукт належить до різних типів структурного ринку. Саме тому слід спершу 
визначитись з етапом життєвого циклу інноваційного продукту.  

При оцінці економічної ефективності порівнюваних авіадвигунів можна визначити ціну досліджуваної 
моделі двигуна, при якій її чиста приведена вартість буде відповідати конкурентної моделі. Співставляючи 
отриману таким чином ціну з фактичною, можна визначитися стосовно того наскільки заявлена ціна 
авіадвигуна забезпечує бажаний рівень економічної ефективності його виготовлення.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне для оцінки економічної ефективності товарів 
виробничого призначення використовувати інтегральний техніко-економічний критерій «чиста 
приведена вартість», яка визначається за термін експлуатації виробу на основі формули: 

                                              

∑∑
==

−=
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n
n

Тсл

n
n ДІДГПЧПВ

00 ,                                                     (1) 
де Тсл – період експлуатації виробу; 
ДГПn  – дисконтований грошовий потік; 
ДІ n – інвестиції n-го року; 
n – порядковий номер року. 
 
Чиста приведена вартість представляє собою різницю між сумою дисконтованого грошового 

потоку і дисконтованої суми інвестицій, тобто співставляються чисті грошові надходження, приведені 
до нульового періоду, з величиною інвестицій. Чиста приведена вартість розраховується на весь 
життєвий цикл двигуна в експлуатації з урахуванням динаміки витрат і продуктивності двигуна по мірі 
його старіння. Інтегральний показник ЧПВ визначається технічними, експлуатаційними, виробничими, 
економічними параметрами двигуна, які, як правило, входять до технічного завдання: 

 
                                                        ЧПВ = f (Ц, Н,q, М…)                                                        (2) 

де Ц – ціна двигуна; 
Н, q, М … – техніко-економічні параметри двигуна. 
 
Ціна як економічний показник є одним із параметрів, за якими визначається чиста приведена 

вартість інноваційного продукту. У даному разі маємо, що вона є функцією ціни. Якщо прийняти всі 
техніко-економічні параметри двигуна постійними, то можна встановити залежність чистої приведеної 
вартості від ціни. Під час вибору інвестиційного товару споживач намагається вибрати з аналогів той 
товар, в якого чиста приведена вартість більше. Крайнім випадком є рівність ЧПВ конкурентних 
двигунів відповідно досліджуваного та конкурентного підприємства:  

                                                                 ЧПВ=ЧПВконк                             (3) 
 
Прийнявши чисту приведену вартість досліджуваного двигуна рівною чистій приведеній вартості 

конкурентного виробу, методом ітерацій чи графічно можна встановити конкуренту ціну. Для 
визначення конкурентної ціни проектованої моделі авіаційного двигуна розроблено алгоритм з метою 
встановлення рівня ціни інноваційного виробу (рис. 1).  

При його використанні слід враховувати наступне: 
− при експлуатації для інноваційного продукту та аналогічного конкурентного виробу за рівних 

умов експлуатації визначається функція залежності ЧТВ =f (Ц); 
− із умов рівності ЧПВ=ЧПВконк визначається граничне значення конкурентної ціни нової моделі 

авіаційного двигуна; 
− з урахуванням інших неврахованих при визначенні чистої приведеної вартості чинників, 

ринкової кон’юнктури, іміджу фірми, стратегії завоювання ринку встановлюється конкурентна ціна 
інноваційного виробу. 
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Рис. 1. Алгоритм визначення конкурентної ціни інноваційного виробу по інтегральному 
критерію чистої приведеної вартості 

 
Даний методичний підхід використано при формуванні ціни на авіаційний двигун типу Д-436-148, 

виробництво якого освоєно у 2011 році. При порівнюванні його з авіаційними двигунами Д-436-148 та 
CF34-10 за викладеною вище методикою при різних рівнях цін були розраховані значення чистої 
приведеної вартості. В даному разі при розрахунках прийнято умову, що двигуни купуються за рахунок 
власних коштів споживачів і будуть експлуатуватися  в однакових умовах. Ціна конкурентного зарубіжного 
двигуна типу CF34-10 відома і становить 40 млн. грн. При цьому його чиста приведена вартість  дорівнює 
208560217,7 грн. Відповідним чином, для умови ЧПВ = ЧПВконк = 101005217,66 грн. була визначена ціна 
авіаційного двигуна Д-436-148, що складає 13 млн. грн. Ця величина і є конкурентною ціною 
досліджуваного інноваційного продукту Вона забезпечує рівність економічної ефективності двох двигунів. 

Висновки з проведеного дослідження. Запропонований методичний підхід до формування 
ціни на авіаційні двигуни вітчизняного виробництва з урахуванням особливостей інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємства забезпечує конкурентні переваги інноваційного продукту. 
Підприємство має реальну можливість проводити заплановане освоєння та виробництва нового виду 
продукції, а також ефективну її реалізацію при визначеному рівні ціни. Особливого значення це має 
при забезпеченні ефективної реалізації вітчизняних авіадвигунів на міжнародному ринку. 
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Анотація 
Проаналізовано особливості інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 

та визначено підходи до оцінювання їх ефективності. з позиції ціноуворення. Розглянуто механізм 
формування ціни на продукцію авіадвигунобудівного підприємства з урахуванням дисконтованого 
грошового потоку при експлуатації досліджуваного авіаційного двигуна та використання показника 
чистої приведеної вартості інноваційного продукту.  

Ключові слова: інвестиційно-інноваційна діяльнсть підприємства, економічна ефктивність, 
ціна, авіадвигунобудування, дисконтований грошовий потік, чиста приведена вартість 
інноваційного продукту. 

Аннотация 
Проанализированы особенности инвестицонно-инновационной деятельности 

отечественных предприятий и определены подходы к оцениванию их эффективности с позиции 
процесса ценообразования. Рассмотрен механизм формирования цены на продукцию 
авиастроительного предприятия с учетом дисконтированного денежного потока при 
эксплуатации исследуемого авиационного двигателя и использование показателя чистой 
приведенной стоимости инновационного продукта.  

Ключевые слова: инвестицонно-инновационная деятельность предприятия, экономическая 
эффективность, цена, авиадвигателестроение, дисконтированный денежный поток, чистая 
приведенная стоимость инновационного продукта. 

Annotation 
Peculiarities of the investment and innovation activity of the domestic enterprises are analyzed. The 

approaches of their effectiveness evaluation from the pricing point of view are defined. The mechanism of 
the price formation on aircraft considering discount cash flow during the operation of the tested aviation 
engine and the use of net present value of the innovation product. 

Key words : investment and innovative activity of the enterprise, economic effectiveness, price, 
aircraft, discount cash flow, net present value of the innovation product. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ В АГРОСФЕРІ 

 
Постановка проблеми. В теперішній час у розвинутих країнах спостерігається значне скорочення 

субсидування сільськогосподарського сектора, внаслідок зростаючої глобалізації і пов'язаної з нею 
лібералізацією ринків. У зв'язку з цим уряди багатьох розвинутих країн починають широко використовувати 
і розвивати інструменти і стратегії регулювання агропромислового виробництва, що базуються на 
ринкових механізмах і відповідають положенням ВТО. Ця проблематика стає важливою і в Україні, по мірі 
поглиблення її інтеграції у світовий простір і, зокрема, у зв'язку з вступом у ВТО.  

У цьому зв'язку, ринкова орієнтація аграрного сектора все більше вимагає від господарських 
керівників уміння бачити перспективи, приймати ефективні стратегічні управлінські рішення в 
сформованих ризикованих умовах господарювання, заснованих на системному підході, аналізі зовнішніх і 
внутрішніх факторів, які прямо або опосередковано впливають на діяльність підприємства. І тому істотно 
зростає роль концептуальних і практично значимих розробок із проблем прийняття управлінських рішень з 
урахуванням факторів ризику і невизначеності, що використовують інформаційні технології.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз літературних джерел [1; 2; 3; 6; 
7; 8] показує, що теорія і методологія оцінки ризику по інвестиційній привабливості проектів в 
агропромисловому виробництві розроблені недостатньо системно і комплексно, не враховують 
специфічні особливості інвестування в сільському господарстві. У існуючих економіко-математичних 
моделях не знайшли комплексного вирішення питання узгодження програм розвитку підприємств 
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чотирьох сфер (підсистем) АПК (підсистема виробників сільгосппродукції, підсистема регулювання 
ринків, банківська підсистема, підсистема агросервісу), також між виробничими підсистемами 
(сільгоспкооперативи з різними формами власності, особисті господарства працівників кооперативів, 
підсобні господарства промислових підприємств і фермерські господарства).  

Серед дослідників немає єдиної думки щодо визначення ризику. На сьогодні немає 
однозначного розуміння сутності ризику, невизначеності, втрати (виграшу). Категорія ризику 
виявляється за допомогою ще одного поняття, що характеризує неоднозначність протікання 
виробничо-фінансових процесів, а саме наявності умов невизначеності [9, с. 324]. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз факторів ризику в сфері управління 
агроекономічними процесами.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі аналізу факторів ризику в сфері 
управління агроекономічними процесами нами пропонується концептуальна схема формування 
прийняття управлінських рішень (ПУР) в агросфері з урахуванням ризику, що враховує специфіку і 
характер взаємодії підсистеми ПУР по ризиках з іншими (зовнішніми і внутрішніми) підсистемами АПК.  

Нами визначено, що при прийнятті управлінських рішень варто виділяти узагальнену 
послідовність дослідження зі зниження господарського ризику, у двох напрямках: запобігання появі 
можливих ризиків і зниження впливу ризику на результати виробничо-фінансової діяльності. 

Разом з тим, розглядаючи підходи по зниженню ризику конкретних товаровиробників – 
фермерських господарств, цілком правомірно виробити загальну концепцію по зниженню ризику в 
аграрному виробництві. 

Основними складовими даної концепції, є:  
1) оцінка виробничого потенціалу агропідприємств (фермерських господарств), що здатний 

успішно реалізувати намічений проект;  
2) визначення цілей (задач), які необхідно досягти (вирішити) у ході реалізації проекту;  
3) виявлення факторів ризику;  
4) визначення критеріїв вибору і системи показників оцінки зниження ризику;  
5) розробка і вибір альтернативи оцінки зниження ризику;  
6) розробка концепції аналізу зниження ризику з позицій обраних критеріїв, показників і 

альтернатив;  
7) практична реалізація наміченого проекту з урахуванням ризику [2, с. 76]. 
В умовах ринкового господарства план фермерського господарства повинен враховувати елементи 

ризику і невизначеності. По-перше, як багатоваріантність умов господарського року, що можуть 
здійснюватися в перспективному, плановому періоді; по-друге, необхідність адаптації до змінних умов 
господарювання вимагають використання визначеної кількості додаткових трудових і фінансових ресурсів і 
їх розподілу для вирішення таких задач, що могли б згладити різкі перепади підсумків діяльності. Тому 
важливою задачею є виявлення тих загальних аспектів управління ризиком, що могли б допомогти 
сільським товаровиробникам – фермерам розробити власні стратегії управління ризиком.  

Процес моделювання і формування прийняття управлінських рішень інвестиційної 
привабливості проектів у фермерських господарствах в умовах ризику і невизначеності передбачає 
виконання ряду етапів. 

Перший етап. Оцінку виробничого потенціалу фермерського господарства, ми рекомендуємо 
виконувати по основних сферах прояву ризику: виробничій, фінансовій. Перший етап повинен 
визначити виробничий потенціал, виявити слабкі місця в діяльності господарюючого суб'єкта і 
визначити напрямки їх подолання, що здатні успішно реалізувати намічений проект. 

Другий етап. Визначення цілі управління ризиками по інвестиційній привабливості проектів, які 
необхідно досягти (вирішити) у ході реалізації проекту. Ґрунтуючись на результатах аналізу й оцінки 
виробничого потенціалу фермерського господарства, можна конкретизувати цілі і задачі, які варто 
вирішити шляхом розробки і реалізації відповідних заходів для здійснення даного проекту. 

Третій етап. Виявлення факторів ризику. Процедуру виявлення факторів ризику варто 
починати зі складання їх переліку і характеристики. При цьому варто звернути увагу на: 

– збір і обробку інформації зі сфер прояву ризиків. Інформаційний блок системи прийняття 
рішень по управлінню ризиками, містить у собі 6 блоків інформаційних потоків ризиків: природно-
кліматичних, продуктових, кваліфікаційних (кадрових), територіальних, інноваційних і фінансових; 

– накопичення інформації зі сфер прояву ризиків. Вона необхідна для аналізу й оцінки факторів 
ризику в результаті взаємодії ринкового і державного регулювання аграрних ринків.  

Четвертий етап. Визначення критеріїв вибору і системи показників оцінки зниження ризику. 
Вибір критерію і показників оцінки ризику повинен здійснюватися виходячи з цілей і задач, 
сформульованих на відповідному етапі роботи. Оскільки в економіці підприємницького типу головною 
метою є прибуток, критерієм ефективності тих чи інших заходів, що знижують ризик, варто назвати 
забезпечення гарантії її одержання. 

П'ятий етап. Розробка і вибір альтернативи оцінки зниження ризику. На практиці фермерське 
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господарство не володіє (і не може володіти) такими запасами знань і часу, щоб сформулювати й 
оцінити кожну можливу альтернативу. Тому менеджери (консультаційні фірми і центри) шукають 
прийнятний варіант, що дозволяє зняти проблему. 

Шостий етап. Розробка концепції аналізу зниження ризику з позицій обраних критеріїв, 
показників і альтернатив. Аналіз ризику – процес виявлення (ідентифікації) і оцінки небезпек. 
Основний зміст цієї процедури полягає в тому, що в результаті проведеного аналізу, слід одержати 
перелік можливих варіантів рішень конкретних проблем (досягнення поставленої мети) з докладною 
характеристикою позитивних і негативних наслідків кожного з них. 

Сьомий етап. Практична реалізація наміченого проекту з урахуванням можливого ризику. Після 
завершення етапів, пов'язаних з обґрунтуванням заходів щодо зниження ризику, необхідно продумати 
механізм їх можливої реалізації. 

Процес безпосереднього впливу на ризик нами представлений трьома основними способами – 
зниженням, збереженням і передачею ризику. 

Восьмий етап. Заключним етапом управління ризиком, є контроль і коректування результатів 
реалізації обраної стратегії з урахуванням нової інформації. Контроль полягає в одержанні інформації 
від менеджерів про збитки, що відбулися, і вжиті заходи по їх мінімізації. Він може виражатися у 
виявленні нових обставин, що змінюють рівень ризику, передачі цих даних страховій компанії, 
спостереженні за ефективністю роботи систем забезпечення безпеки та ін. Крім цього, повинен 
відбуватися перегляд даних про ефективність використовуваних заходів для управління ризиками. 

У рамках представленого нами аналізу ризику можуть використовуватися системи економіко-
математичних моделей, алгоритмів і методичних підходів, що дозволяють максимально об'єктивно 
оцінити змінні умови і визначити рівень інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням 
факторів ризику і невизначеності. 

Усі процедури пропонованої нами методики побудовані на послідовності 9 кроків виконання 
задач функціонування фермерського господарства з урахуванням невизначеності і ризику 
економічного середовища.  

Крок 1. Розробляється і реалізується інформаційна система для підготовки вхідної інформації. 
На основі статистичних даних формується прогноз врожайності культур кожного господарства. 

Для кожного господарства на основі оцінки об'єктивних факторів і параметрів його діяльності 
встановлюються можливість, доцільність або недоцільність відповідного варіанта кластерного 
розвитку по випуску кінцевої продукції і наданню послуг, по поглибленню внутрішньогалузевого поділу 
праці і технологічної (стадійної) спеціалізації. 

Крок 2. Можливі варіанти кластерного розвитку і схеми спеціалізації піддаються глобальній 
оцінці і вибору з урахуванням результатів аналізу попереднього етапу і загальнорегіональних 
інтересів (потреб). Усі господарства групуються по характеру виробничої діяльності і продукції, що 
випускається (послуг, що надаються). Вихідна сукупність фермерських господарств розбивається на 
однорідні групи за допомогою методів кластерного аналізу по методу Уорда, а виробничий потенціал 
групи однорідних господарств поєднується в типи [4, с. 143].  

Крок 3. Вирішується багатокритеріальна оптимізаційна задача. Тут усі параметри задачі 
розділені на випадкові величини, що випробують вплив випадкових факторів і в результаті варіюючі і 
детерміновані (визначені). Врожайність сільськогосподарських культур і ціни реалізації 1 ц продукції є 
випадковими величинами. Продуктивність тварин і витрати грошових і трудових ресурсів на 1 ц 
продукції вважається нормативною, розрахованою на основі технологічних карт. Обсяги виробничих 
ресурсів можна розглядати як детерміновані. 

Крок 4. На цьому кроці розглядається задача оптимізації розподілу продажів продукції, 
здійснюється вибір множини варіантів із плану продажів з урахуванням ризику і невизначеності, 
заснована, на ідеї мінімізації середнього абсолютного відхилення.  

У результаті виходять плани з продажу продукції протягом планового періоду при різних 
допущеннях щодо середніх абсолютних відхилень від очікуваного загального виторгу. 

Крок 5. Задача полягає в оцінці ризику наслідку обраного рівня закупівельної ціни з погляду 
держави і з погляду сільськогосподарського виробника. 

Щоб формувати ціни на сільськогосподарську продукцію держава повинна прогнозувати рівень 
інфляції. Засобів, отриманих фермерами за вирощену і продану державі продукцію, повинне 
вистачити на покриття витрат до наступного врожаю. Пропонована методика, заснована на 
зіставленні очікуваного ефекту і ризику, не тільки допускає, але і передбачає вибрати найбільш 
прийнятний рівень (варіант) закупівельної ціни для сільськогосподарського виробника [5, с. 301]. 

Крок 6. Необхідна оцінка ризику втрати прибутку при зберіганні продукції c урахуванням 
мінливості цін на ринку сільськогосподарської продукції. З декількох рішень, відомих у теорії ігор, 
вибирається той, котрий є прийнятним для конкретного випадку.  

Крок 7. Схема розрахунку нормативів будується, виходячи з цілей вирівнювання 
рентабельності, що може варіюватися в залежності від погодного і цінового фактора. 

Рівень рентабельності з урахуванням використовуваного страхового резерву в несприятливій 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 241 

ситуації і з урахуванням відрахувань у страховий фонд у середніх і сприятливих ситуаціях.  
Крок 8. Для цього можна використовувати імітаційну модель фінансової діяльності 

фермерського господарства (об’єднання господарств).  
Спочатку будуються моделі попиту і поведінки конкурентів на основі розрахункових даних. За 

результатами аналізу вихідної моделі визначаються величини попиту, ринкова ціна і нормативні 
коефіцієнти і їх поєднання, при якому забезпечується можливість здійснення простого (стабілізація 
виробництва) і розширеного (розвиток виробництва) відтворення з урахуванням інфляції.  

Крок 9. Пропонуються можливі варіанти інвестиційної програми фермерського господарства на 
основі формування бюджету капіталовкладень з використанням лінійного динамічного програмування. 

Для оптимізації інвестиційної програми господарства на основі критерію чистої дисконтованої 
вартості вирішується оптимізаційна задача. Враховується, що підприємство не розглядає можливість 
залучення додаткових позикових джерел фінансування, тобто задача полягає в найбільш 
ефективному розподілі власних засобів серед інвестиційних об'єктів:  

Висновки з проведеного дослідження. Здійснені ітеративні розрахунки по всіх ієрархічних 
ланках поряд з доказом можливості і доцільності практичного використання пропонованої системи 
дозволяють запропонувати конкретні параметри спеціалізованого кластерного розвитку по 
інвестиційній привабливості фермерських господарств у розрізі областей, зон і типів окремих 
господарств на середньострокову перспективу. Таким чином, оцінка в агропромисловому виробництві 
з погляду рівня ризику дозволяє створити реальне інвестиційно привабливе і конкурентне середовище 
для фермерських господарств. 

Бібліографічний список 
 

1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку : [інформ.-
аналіт. зб.] / [за ред. П. Т. Саблука та ін.]. – К. : ІАЕ, 2003. – Вип. 6. – 647 с. 

2. Бардиш Г. О. Проектне фінансування / Г. О. Бардиш. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 464 с. 
3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2004. – 528 с. 
4. Гайдуцький А. П. Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектора України / 

А. П. Гайдуцький. – К. : Нора-Друк, 2004. – 156 с. 
5. Головин А. А. Повышение эффективности функционирования фермерських хозяйств 

центрально-черноземного региона / А. А. Головин. – Курск : КГСА, 2006. – 384 с. 
6. Довбня С. Б. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів / 

С. Б. Довбня // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 62-70. 
7. Ковтун К. С. Інновації як базис понятійного аналізу стратегії розвитку на підприємствах / 

К. С. Ковтун // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2008. – № 12. – 
С. 115-118. 

8. Лайко Г. П. Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК / Г. П. Лайко. - К. : ННЦ 
«Інститут аграрної економіки», 2005. – 202 с. 

9. Наумов О. Б. Стратегія розвитку сировинної бази текстильної промисловості / О. Б. Наумов. – 
Херсон : Олди-плюс, 2005. – 384 с. 

Анотація 
На основі аналізу факторів ризику в сфері управління агроекономічними процесами 

пропонується концептуальна схема формування прийняття управлінських рішень (ПУР) в 
агросфері з урахуванням ризику. Такий ризик враховує специфіку і характер взаємодії підсистеми 
ПУР по ризиках з іншими (зовнішніми і внутрішніми) підсистемами АПК. 

Ключові слова: фермер, фермерські господарства, сільське господарство, аграрна 
економіка, ризик. 

Аннотация 
На основе анализа факторов риска в сфере управления агроэкономическими процессами 

предлагается концептуальная схема формирования принятия управленческих решений (ПУР) в 
агросфере с учетом риска.  Такой риск учитывает специфику и характер взаимодействия 
подсистемы ПУР по рискам с другими (внешними и внутренними) подсистемами АПК. 

Ключевые слова: фермер, фермерские хозяйства, сельское хозяйство, аграрная экономика, 
риск. 

Annotation 
On the basis of the analysis of risks in the sphere of agricultural and economic processes 

management the conceptual scheme of formation of the managerial decision making in the agricultural 
sphere is developed. The scheme takes into account risk that involves the specifics and the nature of the 
interaction of the risks subsystem of DSP with other (external and internal) subsystems of the agro-industrial 
complex. 

Key words : the farmer, farming, agriculture, agrarian economy, risk. 
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ІНСТРУМЕНТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИНЦИПАХ 

МАРКЕТИНГУ 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання розвиток ринкових відносин надає 
підприємствам нові можливості впровадження інноваційної діяльності з акцентом на максимальне 
задоволення запитів споживачів. Проте характерною рисою вітчизняної економіки є розірваність 
інноваційного циклу, коли спостерігається організаційна неузгодженість між маркетинговими 
дослідженнями і безпосередньою комерціалізацією інновацій, що значно перешкоджає формуванню 
інноваційних моделей управління підприємствами, веде до необхідності оперативних коригувань їх 
діяльності або формування специфічних механізмів управління, які дозволяють прогнозувати майбутні 
інноваційні зміни. Критично важливою умовою створення підприємствами довгострокових конкурентних 
переваг на ринку інноваційних товарів є вміле застосування теоретичних моделей та бізнес-технологій 
сучасного маркетингу. При цьому проблема вдосконалення маркетингової діяльності на ринку 
інноваційних товарів актуальна не лише в контексті реалізації корпоративних інтересів національного 
бізнесу, а й з погляду конструктивного впровадження моделі інноваційного розвитку економіки України. 

Виходячи з цього, постає проблема розробки підходів до інструментарного забезпечення 
інноваційного управління підприємством, які базуються на всебічному маркетинговому багатофакторному 
аналізі кон’юнктури ринку, прогнозуванні тенденцій її змін, виявленні перспективних, з огляду на зовнішні 
умови і потенціал підприємства, напрямів інноваційного розвитку, визначенні цільового ринку для 
реалізації відібраних варіантів. Розв’язання цієї проблеми дозволить цілеспрямовано керувати розробкою і 
реалізацією ринково-орієнтованих стратегій інноваційного розвитку вітчизняних товаровиробників, 
забезпечити їх високу конкурентоспроможність на вітчизняному та міжнародному ринках, створити умови 
стійкого прогресивного зростання вітчизняної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління інноваціями загалом та 
питання маркетингу інновацій на підприємствах зокрема, досить змістовно висвітлені у зарубіжній та 
вітчизняній науковій літературі. Концептуальні засади інноваційних теорій розроблено Й. Шумпетером 
і розвинуто А. Бьюнтандамом, П. Гарднером, М. Пінтинітсом, Р. Ротвеллом, Б. Санто, Б. Твіссом, 
Р. Уотерманом, К. Фріменом, а серед українських та російських вчених – Л. Абалкіним, 
З. Адамановою, В. Александровою, Л. Антонюком, В. Аньшиним, В. Бабуріним, Ю. Бажалом, 
І. Буднікевичем, А. Гальчинським, В. Геєцем, С. Глазьєвим, Н. Гончаровою, П. Микитюком, 
А. Поручником, А. Поршневим, Е. Хандамовою, М. Щепакіним. 

Фундаментальні підходи до створення теорії маркетингу було розроблено зусиллями Р. Багоцці, 
Л. Бакліна, Р. Белка, Н. Бордена, Ф. Вебстера, Й. Вінда, Д. Говарда, Д. Ебела, Дж. Катона, Ф. Котлера, 
С. Леві, Т. Левітта, Ру Олдерсона, Д. Шета та інших. Їхні дослідження дали можливість сформувати 
цілісну концепцію маркетингу як науки, стали підґрунтям розроблення та подальшого вдосконалення 
маркетингу в різних сферах діяльності, включаючи інноваційну. Значний внесок у розроблення 
сучасних концепцій та прикладного інструментарію маркетингового управління підприємствами, у тому 
числі в контексті їх інноваційного розвитку, зроблено українськими та російськими ученими. Авторами 
найбільш вагомих досліджень з цієї проблематики є українські науковці Л. Балабанова, А. Войчак, 
С. Гаркавенко, В. Кардаш, Н. Куденко, Л. Ліпич, А. Наливайко, М. Окландер, В. Оніщенко, А. Павленко, 
І. Решетнікова, С. Скибінський, А. Старостіна. Разом з тим, на нашу думку, ще передчасно робити 
висновки про наявність української або російської школи маркетингу інноваційних товарів, оскільки 
для їх появи потрібно не тільки досконале опанування існуючих концепцій, а й обґрунтування нових 
теоретичних підходів і розробок, практичних методів їх реалізації. Недостатність уваги до проблеми 
адаптації маркетингу до діяльності на специфічному ринку інноваційних товарів, неоднозначність 
оцінювання ролі маркетингу у розвитку інноваційного процесу на мікро- та макрорівнях, недостатня 
опрацьованість маркетингових технологій забезпечення інноваційного управління підприємством 
визначили мету та завдання статті. 

Постановка завдання. Враховуючи викладене, метою дослідження є розробка підходів до 
формування організаційно-економічного механізму інноваційного управління підприємством на 
принципах маркетингу, як сукупності способів, методів і інструментів комунікаційної адаптації до 
стратегічних і тактичних можливостей підприємства в інтересах задоволення потреб і запитів 
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споживачів у нововведеннях, отримання за рахунок цього збільшення прибутковості, зміцнення іміджу, 
та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка організаційно-економічного механізму 
управління підприємством на принципах маркетингу припускає уточнення змісту його понятійного апарату. 
Наукові видання, і вітчизняні і зарубіжні, з різних позицій тлумачать зміст понять «маркетингове 
управління» і «управління маркетингом». Поняття «управління маркетингом» є науково обґрунтованою 
стратегічною установкою діяльності підприємства, що включає основну ідею (місію), оперативний 
інструментарій реалізації основної ідеї і перелік головних цілей, які підприємство прагне досягти [1]. У свою 
чергу, «маркетингове управління» підприємством вказує на належність маркетингу до бізнес-процесів в 
системі управління, тобто означає по суті управління підприємством, побудоване на принципах маркетингу 
[2]. Маркетингове управління має місце тоді, коли, принаймні, одна із сторін потенційного обміну 
розробляє і використовує засоби досягнення бажаного відгуку від суб’єктів ринкових відносин.  

Зарубіжні вчені традиційно розглядають маркетингове управління (маркетинг менеджмент) в 
наступних аспектах: 

− мистецтво і наука вибору цільових ринків, збереження і залучення нових споживачів за 
допомогою створення, постачання і здійснення комунікацій [3]; 

− наука побудови архітектури бренду, що виступає, передусім, не об’єктом рекламної кампанії, 
а видом бізнесу, метою якого є підтримка переваг до торгової марки та орієнтація на збільшення 
купівельного попиту [4]; 

− система координації і контролю роботи функціональних підрозділів маркетингу [5]. 
Аналіз публікацій, логічна оцінка їх змісту, порівняння різних думок фахівців свідчить, що у 

вітчизняній і зарубіжній літературі немає єдиної думки про використання поняття «маркетингове 
управління», а в окремих випадках це поняття використовується тотожно з поняттям «управління 
маркетингом». 

На нашу думку, «маркетингове управління» є ширшим поняттям, і його слід розглядати в 
комунікаційній системі підприємства, яка орієнтована на раціональне використання ресурсів і стійкий 
розвиток у рамках єдиного мотиваційного поля суб’єктів ринкових відносин. Термін «управління 
маркетингом» визначає системне використання окремих інструментів маркетингу в комерційній 
діяльності підприємства. Розглядати відповідний понятійний апарат слід не у відриві від стану 
економічної системи, а у взаємозв’язку чинників, що визначають місце цієї системи в ієрархії парадигм 
розвитку та сформувалися в результаті ринкового реформування і динамізації умов функціонування 
суб’єктів господарського середовища.  

На основі узагальненого критичного аналізу наявних контентних елементів понятійного апарату 
можна дати наступні визначення: 

1. Процес маркетингового управління інноваційною діяльністю представляє собою синтезоване 
використання інструментів інноваційного менеджменту та маркетингу, пов’язане із складовими системи 
мотивації на реалізацію інноваційного потенціалу трудового ресурсу і дозволяє реструктуризування 
елементів системи управління підприємством відповідно до вимог зовнішнього середовища. 

2. Механізм маркетингового управління інноваціями - це сукупність організаційних, структурних і 
комунікаційних елементів, взаємопов'язаних таким чином, що здатні забезпечити ефективне 
функціонування виробничої системи і сформувати конкурентоздатне середовище, в якій мотивації 
суб'єктів орієнтовані на гармонізацію їх інтересів, раціональне використання усіх видів ресурсів, а 
також на зростання науково-технічного і виробничого потенціалів підприємства в інтересах повнішого 
задоволення потреб цільових дієвих груп. 

Ці визначення дають основу інакше підходити до формування організаційно-економічного механізму 
маркетингового управління, як сукупності способів, методів і інструментів комунікаційної адаптації до 
стратегічних і тактичних можливостей підприємства в інтересах задоволення потреб цільових груп і 
досягнення заданих цілей (збільшення прибутковості, зміцнення іміджу, розширення ринку і так далі). 
Передумовами формування механізму є розвиток наукомісткого виробництва, підвищення значення 
інтелектуальної власності, зростання ролі людського чинника при розробці інноваційних продуктів, перехід 
на інтенсивний тип відтворення. Основою побудови механізму маркетингового управління є принципи, що 
передбачають використання інструментів маркетингового управління для формування і введення в дію 
технологічних і комерційних нових (чи вдосконалених) розробок продуктів і технологій, створення 
процесних інновацій, що ведуть до економії при закупівлі найбільш дорогих ресурсів і зниження постійних 
витрат, проведення маркетингових досліджень нових продуктів, сегментів ринку, а також пробне 
розміщення інноваційного товару. Сучасна маркетингова наука виділяє близько двадцяти інструментів 
маркетингового управління [6]. Збалансоване за структурою використання інструментів маркетингового 
управління (табл. 1) при побудові організаційно-економічного механізму допоможе збудувати ефективну 
комунікаційну політику як усередині підприємства при створенні інноваційної продукції, так і із зовнішнім 
оточенням при просуванні цієї продукції для виходу на задані темпи економічного зростання підприємства і 
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забезпечити «замкнутий» інформаційний цикл, який дозволить накопити і зберегти необхідну аналітичну 
інформацію.  

Таблиця 1 
Інструменти маркетингового управління інноваційною діяльністю 

 
 

Блоки інструментів 
маркетингу Інструменти маркетингового управління 

Виконавчий блок Організація маркетингу; оцінка ефективності маркетингу; аналіз маркетингового 
клімату; оцінка технологічних процесів. 

Ринковий блок Збір, систематизація, аналіз маркетингової інформації та ціноутворення. 

Товарно-ємний блок Сегментування, визначення маркетингових цілей і стратегій. 

Позиційний блок Диференціювання цільових ринків, вибір напрямів діяльності. 

Блок торгової марки Вивчення чинників привабливості торгової марки, формування 
матеріальних/нематеріальних вигід. 

Комунікаційний блок Інтеграція маркетингових комунікацій, раціоналізація ресурсів. 

Інноваційно-мотиваційний 
блок 

Мотивація, розробка інновацій, проникливість, сприйнятливість. 

Споживчий блок 

Діяння: використання інструментів електронної комерції, маркетинг прямого 
відгуку, ATL і BTL –інструменти. 
Просування: стимулювання збуту, вдосконалення бізнес-процесів трейд-
маркетингу, сервіс, дистрибуція. 
Контроль: контроль виконання проектів, оцінка ефективності заходів, оцінка 
прибутку на інвестиції. 

 
Процес маркетингового управління виробничої діяльності підприємства реалізується за допомогою 

інструментів маркетингової і комунікаційної політики. У функціональному плані процеси комунікацій повинні 
включати дії і заходи, пов’язані з організацією, координацією досягненням балансу усіх суб’єктів ринкових 
відносин. Реалізація комунікаційної політики повинна базуватися не лише на раціональному використанні 
інструментів маркетингового управління, що входять в споживчий блок, але і на використанні інструментів 
створення інновацій, раціоналізації ресурсів, стимулювання і мотивації активної взаємодії усіх підрозділів 
підприємства і бізнес-партнерів в єдиному комунікаційному полі. Ефективна реалізація процесу 
маркетингового управління неможлива без певної системи мотивації усіх суб'єктів ринкових стосунків, які 
вишиковуються і підтримуються системою стимулювання, орієнтованою на пошук взаємовигідних 
економічних інтересів і досягнення їх консенсусу [7]. 

Налаштування організаційно-економічного механізму маркетингового управління підприємством на 
раціональне функціонування в реальних умовах його ресурсних можливостей і ринкового середовища слід 
здійснювати за допомогою введення в дію маркетингового адаптера, який виступає єднальним елементом 
усіх внутрішніх і зовнішніх зв’язків підприємства в умовах конкретного ринку. Складові маркетингового 
адаптера залежать від розміру підприємства, виду діяльності, організаційно-правової форми, 
ресурсозабезпечення. Основними складовими маркетингового адаптера є комунікаційно-інформаційна 
система маркетингу підприємства, технології і методи маркетингового управління, кадри маркетингу, 
навички і уміння персоналу, їх спільні цінності, організація просування інноваційної продукції, які можуть 
бути інтегровані в кількісні показники, що дозволяють оцінити ефективність його функціонування. 

Структурні елементи маркетингового адаптера нами представлені через складові маркетингових 
зусиль: вивчення, стимулювання, просування - три напрями маркетингових зусиль, що визначають 
інструментарне наповнення як механізму маркетингового управління, так і маркетингового адаптера, 
ефективність яких розраховується на підставі використання інтегрованої оцінки комплексу показників. Ця 
оцінка включає показники діяльності підприємства, розраховані за наступними напрямами: 

– вивчення - оцінка проведеного внутрішнього і зовнішнього маркетингового аудиту, аналіз і 
оцінка ефективності існуючих маркетингових програм, аналіз споживачів і оцінка ринку (визначення 
критеріїв привабливості ринків для кожного сегменту), оцінка цільової аудиторії, оцінка конкурентних 
стратегій і тактик; 

– стимулювання - оцінка вкладу кожного працівника в інноваційну діяльність підприємства, що 
враховує відмінності між інноваційною здатністю керівника і найманого працівника. Відсутність єдності 
у використанні інноваційних творчих можливостей керівника і співробітника розмиває сукупний 
підприємницький ресурс, робить його слабким і вразливим в конкурентному середовищі ринку; 

– просування - оцінка розроблених заходів щодо формування попиту і стимулювання збуту 
складових системи «5С» для просування інноваційного продукту (Consumer - споживач, Cost - 
вартість, Convenience - зручність, Communication - комунікації, Competition - конкуренція), характеризує 
значимість кожної складової цієї системи. 
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Інтегрований показник ефективності використання кожного i-го маркетингового зусилля на 
підставі оцінок показників розраховується за формулою: 

                                                            i

j

i
iji nSВСП ×=∑
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,        (1) 

де ijS  - i-й одиничний показник ефективності використання j-го маркетингового зусилля; 

in  - значимість i-го одиничного показника в загальній системі оцінки. 

Показники В (вивчення) і П (просування) безпосередньо пов’язані один з одним. Вивчення 
споживачів, що відбувається в комунікаційному полі, може бути вирішальним чинником в долі 
інновації: від отриманих відомостей про параметри потенційно споживчої аудиторії залежить 
подальша політика виведення інноваційного продукту на ринок, вид і характер його життєвого циклу. 
Не дивлячись на те, що інструменти дослідження є часто використовуваними в маркетинговій 
діяльності, немає чітко виробленого підходу до проведення досліджень інноваційних продуктів при 
оцінці маркетингових зусиль підприємства. 

Для оцінки моделей інноваційного продукту рекомендується провести композиційне 
дослідження, яке полягає у вивченні значень корисності продукту шляхом вимірів значимості і вкладу 
його певних характеристик в досягненні ринкових цілей, отриманих шляхом опитування експертів і 
потенційних споживачів. Потім здійснюється підсумовування отриманих оцінок корисності 
інноваційного продукту по експертних і споживчих групах. Цей метод заснований на оцінці певних 
властивостей продукту різними групами споживачів і експертів. Відношення споживчої або експертної 
групи до досліджуваного інноваційного продукту доцільно визначати за наступною формулою: 
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де kma
 - оцінка групи (k) досліджуваного об’єкту за властивостями (m);  

m - індекс властивостей досліджуваного об’єкту, m = 1,2,3,……m; 
k - група споживачів або експертів. 

Для проведення такого дослідження необхідно надати аргументований набір ознак продукту, які 
б сприймалися незалежно один від одного і відповідали б вимогам ринкової ситуації. 

Іншою не менш важливою ланкою оцінки маркетингових зусиль є стимулювання, що включає 
систему мотивацій, спрямовану на суб’єктів ринкових відносин з метою активізації інноваційної 
діяльності виробничого підприємства. Комплексний аналіз рівня мотивації кожного суб’єкта 
рекомендується оцінювати на усіх етапах життєвого циклу продукції [8]. Аналіз мотивів і характеристик 
комунікацій надасть можливість визначити завдання і вибрати методи стимулювання кожного суб’єкта 
при розробці, створенні і реалізації інноваційного продукту. 

Маркетингові зусилля оцінюються експертами (менеджери і провідні фахівці підприємства) за 
бальною шкалою. Маркетингові зусилля, якщо взагалі відсутні на підприємстві, оцінюються в 1 бал, 
слабо виявлені - 2 бали, чітко - 3 бали [9]. Отримана таким чином оцінка кожного маркетингового 
зусилля представляє собою середньозважений бал: 
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де g - бальна оцінка j-го експерта міри прояву i-го зусилля; 
n - кількість експертів; 
m - кількість даних чинників; 
k - коефіцієнт важливості i-го зусилля. 
Таким чином, інтегрована оцінка показників маркетингових зусиль допоможе виявити сильні і слабкі 

сторони в інноваційній діяльності підприємства і скорегувати їх у напрямі створення раціональних програм 
маркетингу, орієнтованих на вивчення нових і розвиток існуючих ринків, а також на завоювання нових 
споживачів і утримання постійних. Ефективність маркетингових зусиль для кожного типу підприємства 
визначатиметься його здатністю налагодити механізм свого функціонування чинником «динамічність 
ринку». Слабким місцем в діяльності виробничих підприємств є розробка інноваційних проектів, які 
враховують ресурсні можливості, стан внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, його 
виробничі і інші потенціали. В умовах конкурентного стану ринкового середовища недостатніми 
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виявляються маркетингові зусилля виробничих підприємств відносно створення інноваційної продукції, 
забезпечення її якості і заходів щодо її просування.  

Висновки з проведеного дослідження. Приходимо до висновку, що технологічні процеси, 
спрямовані на створення нового продукту, виходять з необхідності дотримуватися об’єктивних 
тенденцій науково-технічного прогресу. Соціальні потреби викликають той імпульс, який спрямований 
на активний пошук нових ідей, здатних у своїй матеріальній формі задовольнити конкретні потреби 
споживачів певних цільових груп. Але питання полягає в тому, яким чином зміни, що відбуваються в 
самому суспільстві і у свідомості людей під впливом ринкових перетворень в Україні, змінюють сам 
характер інноваційних процесів. Можна вважати, що ринкові перетворення приводять до розуміння 
того, що інноваційність має дихотомічні властивості:  

– з одного боку, відбиває особливості науково-технічного і виробничого потенціалу виробника, а 
з іншого – якісні потреби споживачів, що постійно змінюються;  

– з одного боку, характеризує внутрішні інноваційні здібності виробника товару, а з іншого - 
мотиваційні установки, що міняються, і вимоги до характеру споживання пропонованих товарів і 
послуг з боку їх користувача. 

Таким чином, процес ухвалення рішень при розробці і впровадженні новацій вимагає мобілізації 
внутрішніх резервів виробництва для реалізації нововведень, створення у результаті для 
підприємства бази для виживання і розвитку на ринку в інтересах потреб і запитів споживачів. 

  
Бібліографічний список 

1. Хандамова Э. Ф. Разработка механизма маркетингового управления инновационной 
деятельностью на производственном предприятии / Э. Ф. Хандамова, М. С. Фицурина // Известия 
высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2006. – № 6. – С. 19-22.  

2. Каракай Ю. В. Маркетинг в інноваційній сфері / Ю. В. Каракай // Держава та регіони. – Серія: 
Економіка та підприємництво. – 2004. – № 5. – С. 93-98. 

3. Щепакин М. Б. Маркетингово-коммуникационный ресурс в модели эволюционного развития 
рынка / М. Б. Щепакин, Э. Ф. Хандамова // Российское предпринимательство. – 2007. – № 10. Вып. 2 
(100). – С. 32-37.  

4. Хандамова Э. Ф. Методический подход к реорганизации рекламной деятельности бизнес-
структур / Э. Ф. Хандамова, М. Б. Щепакин, В. И. Петровский // Российское предпринимательство. – 
2007. – № 9. Вып. 2 (98). – С. 105-110.  

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – [11-е изд.]. – СПб. : Питер, 2004. – 750  с.  
6. Дейнека О. Інструменти маркетингу регіону (класифікація та використання в Україні) / 

О. Дейнека // Регіональна економіка. – 2007. –№ 4. –С. 34-41. 
7. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління 

стратегіями диверсифікації : [монографія] / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько ; [за заг. ред. д.е.н., 
проф. С .М. Ілляшенка]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 328 с. 

8. Длігач А. Двоциклічна модель стратегічного маркетингового планування / А. Длігач // Вісник 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. − № 86-87. − С. 53-53. 

9. Лазаришина І. Дослідження маркетингового середовища економічного аналізу в Україні / 
І. Лазаришина // Регіональна економіка. – 2004. −№ 4. − С. 175-178. 

Анотація 
У статті розглянуті аспекти розробки підходів до формування організаційно-економічного 

механізму інноваційного управління підприємством на принципах маркетингу. Узагальнено наявні 
контентні елементи понятійного апарату. Запропоновано структурні елементи маркетингового 
адаптера та подано методику розрахунку інтегрованого показника ефективності використання 
кожного i-го маркетингового зусилля. 

Ключові слова: маркетинг, інновації, вивчення, стимулювання, просування. 
Аннотация 

В статье рассмотрены аспекты разработки подходов к формированию организационно-
экономического механизма инновационного управления предприятием на принципах маркетинга. 
Обобщено контентные элементы понятийного аппарата. Предложены структурные элементы 
маркетингового адаптера и подана методика расчета интегрированного показателя 
эффективности использования каждого i-го маркетингового усилия. 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, изучение, стимулирование, продвижение. 
Annotation 

In the article the considered aspects of development of going near forming of organizationally-
economic mechanism of innovative management by an enterprise on principles of marketing. The content 
elements of concept vehicle are generalized. The structural elements of marketing adapter are offered and 
the methods of calculation of computer-integrated index of efficiency of the use of every i of the marketing 
effort are given. 

Key words: marketing, innovations, studying, stimulation, promotion. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МИТНІЙ СФЕРІ 
НА ОСНОВІ РИЗИКУ 

 
Постановка проблеми. Теорія ризику покладено в основу економічних, суспільних, природничих 

та технічних наук, при цьому кожна з них має власні цілі та методи дослідження ризику. У більшості 
економічних джерел під ризиком розуміють ймовірність виникнення втрат у разі настання несприятливих 
подій. Оскільки більшість рішень в сучасних умовах приймаються в умовах ризику, що обумовлено рядом 
факторів – відсутністю повної інформації, наявністю суперечливих тенденцій, елементами випадковості та 
невизначеності, то проблема управління та аналізу ризиків набуває важливого значення, як складова 
частина теорії і практики управління. Варто зазначити, що теорія управління ризиками досить успішно 
використовується й в державному управлінні, зокрема митними органами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню найважливіших проблем управління 
ризиком присвячено праці багатьох провідних вчених. Зокрема, дослідженню сутності ризику, як 
економічної категорії, розробці методів його оцінювання та управління економічними системами в умовах 
ризику приділено належну увагу в публікаціях І. Балабанова, В. Вітлінського, І. Волошина, В. Гранатурова, 
А. Камінського, В. Лук’янової, О. Ястремського тощо. Проблемам впливу ризиків на рівні державного 
управління, у тому числі в діяльності митних органів, присвячені наукові праці як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених, серед яких Х. Вольфганг, А. Войцещук, О. Гребельник, Є. Додін, Ю. Дьомін, П. Пашко, 
П. Пісний, Л. Пісьмаченко, В. Сіргієнко, С. Терещенко. Разом з тим, недостатньо вивчено суть ризику і його 
використання як інструменту прийняття рішень митними органами. Особливої актуальності набуває 
проблема формування системи аналізу та управління ризиками, як чинника зовнішньоекономічної безпеки 
України. Недостатня розробленість теоретичних, методичних та прикладних основ управління ризиками в 
митній сфері визначили вибір теми, мети і завдань дослідження. 

Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження природи ризику та аналіз 
можливості використання його як інструменту прийняття рішень в митній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ґрунтовний аналіз наукових джерел з проблем 
функціонування державних органів управління та, власне, аналіз їх діяльності, свідчить про активне 
впровадження досягнень ризикології в практиці їх господарювання. Наукові досягнення ризикології як 
науки поширюються в усіх сферах державного управління (фінансова, політична, медична, економічна 
та ін.), зокрема, сформовано підходи до розуміння категорій «бюджетний ризик», «валютний ризик», 
«воєнно-політичний ризик», «ризик, пов'язаний з управлінням боргом», «митний ризик» та ін. (табл. 1). 

Слід зазначити, що фундаментальним документом, який заклав базові принципи та підходи до 
впровадження системи управління ризиками в діяльності митних органів є Міжнародна конвенція про 
спрощення і гармонізацію митних процедур, до якої Україна приєдналась 5 жовтня 2006 р. [6]. 
Зокрема, пунктами 6.3, 6.4, 6.5 Конвенції, передбачено при застосуванні митного контролю 
використовувати систему управління ризиками, яка визначає осіб та товари, в тому числі транспортні 
засоби, що підлягають перевірці, та ступінь такої перевірки. Зокрема, показник ризику 
використовується як інструмент здійснення митного контролю, обмежуючись лише тими формам 
митного контролю, які необхідні для дотримання митного законодавства.  

Аналіз діяльності митних органів розвинутих країн свідчить, що збільшенням чисельного штату 
митників неможливо впоратися зі зростаючими масштабами зовнішньоекономічної торгівлі. Більш 
того, у відповідності з міжнародними нормами і правилами митні служби зобов’язані, з одного боку, 
використовувати захисні механізми від порушення митних правил та контрабанди і тим самим 
гарантувати безпеку країни, а з іншого боку, враховувати інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, шляхом усунення зайвих адміністративних бар’єрів при здійснені митних формальностей. 
Існуючі методи митного контролю, які передбачали 100 % митний огляд вантажів, не дозволяли 
ефективно здійснювати функції митниці. У зв’язку з цим, виникає необхідність використання 
радикально нових підходів до здійснення митного контролю, які базуються на теорії ризику.  

Варто відмітити, що результати наукових досліджень в сфері ризикології митної справи знайшли 
свої відображення в новій редакції Митного кодексу (МК) [7]. Зокрема, відповідно до ст. 320 МК, 
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передбачено вибірковість митного контролю, який передбачає обрання його форми та обсягу на 
підставі результатів системи управління ризиками. Крім того, згідно п.3 ст. 320, визначено, якщо за 
результатами застосування системи управління ризиками не визначено необхідності проведення 
митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митне оформлення та 
випуск цих товарів, транспортних засобів за рішенням митного органу можуть бути здійснені без 
пред’явлення зазначених товарів, транспортних засобів митному органу або з пред’явленням, але без 
проведення їх митного огляду. 

Таблиця 1 
Підходи до трактування категорії ризик на рівні державного управління 

 
Категорія Визначення 

Бюджетний ризик [1] 
ризик значного недовиконання дохідної частини державного (місцевого) бюджету, що 
може призвести до збільшення обсягу державних (місцевих) запозичень та/або 
невиконання зобов'язань з обслуговування боргу. 

Валютний ризик [1] ризик зміни офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти, в якій 
номіновані або індексуються зобов'язання за боргом. 

Відсотковий ризик [1] ризик зростання плаваючих відсоткових ставок, передбачених умовами діючих 
зобов'язань за боргом. 

Ризик, пов'язаний з 
управлінням боргом 
[1] 

ризик настання події (обставини), що призведе до збільшення витрат державного 
(місцевого) бюджету, пов'язаних з погашенням і обслуговуванням боргу, та 
зменшення обсягу державних (місцевих) запозичень. 

Аналіз ризиків, 
пов’язаний із 
переглядом [2] 

аналіз ризиків для потенційних регульованих шкідливих організмів, який здійснюється 
у випадку необхідності перегляду фітосанітарних правил згідно з чинним 
законодавством України 

Воєнно-політичний 
ризик [3] 

наміри або дії однієї із сторін воєнно-політичних відносин, які за певних умов 
опосередковано можуть заподіяти шкоди національним інтересам іншої сторони. 

Управління ризиками 
[4] 

заходи, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з 
визначення, оцінки, моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення 
до прийнятного рівня. 

Митний ризик [5] 

кількісна величина митного виклику у вигляді визначеної оцінки або ймовірності 
реалізації діючої або потенційної митної загрози в зовнішньоекономічній діяльності, 
митних співвідношеннях та в галузі митної справи з погляду усвідомленої можливості 
виникнення митної шкоди. 

 
Концептуальні положення системи управління ризиками, які закладено в Міжнародній конвенції 

про спрощення і гармонізацію митних процедур та Митному кодексі, формалізовано у Порядку 
здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній 
службі України (наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу 
та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України» від 
24.05.2012 № 597) [8]. Цей Порядок розроблено з метою підвищення ефективності роботи митних 
органів під час митного контролю та митного оформлення за рахунок упровадження методів 
управління ризиками, у тому числі аналізу ризиків із використанням інформаційних технологій. 
Наказом чітко регламентовано термінологію, що використовується в митній сфері (табл. 2). 

Таблиця 2  
Категорійний апарат відповідно до Порядку [[[[8]]]] 

 
Категорія Визначення 

Випадковий відбір 
це спосіб відбору об'єктів для митного контролю, коли кожен об'єкт основи вибірки має 
однакову імовірність бути відібраним. 

Виявлений ризик ризик, щодо якого у митних органів наявна інформація про порушення законодавства 
України з питань державної митної справи. 

Індикатори ризику критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати 
вибір об'єкта контролю, що становить ризик. 

Область ризику згруповані об'єкти аналізу ризику, щодо яких є потреба у застосуванні окремих форм 
митного контролю або їх сукупності, а також у підвищенні ефективності митного контролю. 

Оцінка ризику визначення ймовірності виникнення ризику і наслідків порушень законодавства України з 
питань державної митної справи у разі проявлення ризику. 

Потенційний ризик ризик, який не був виявлений, але умови для його виникнення існують. 

Профіль ризику сукупність відомостей про області, індикатори ризику та заходи, необхідні для запобігання 
або мінімізації ризиків. 

Селективність 
профілю ризику 

показник профілю ризику, який кількісно характеризує його вибіркову здатність (числове 
значення від 0 до 100, що показує відсоток митних оформлень, який профіль ризику дає 
можливість відбирати із загальної кількості митних оформлень). 

Ступінь ризику результат кількісної оцінки ризику. 
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Кінцевою ціллю імплементації системи управління ризиками в митній справі є зменшення 
кількості митних оглядів вантажів з урахуванням кращої європейської практики, орієнтуючись на 
частку 7-10 % загальної кількості митних оформлень імпорту. 

Висновки з проведеного дослідження. Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що процес 
реформування митної служби України має враховувати досвід функціонування митних служб 
розвинутих країн світу, які активно впроваджують систему управління ризиками. Такі заходи дозволять 
збалансувати вимоги щодо мінімізації фактів порушення митних правил та контрабанди з інтересами 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. В подальших наукових дослідженнях планується більш 
ґрунтовно дослідити напрями вдосконалення застосування системи управління ризиками митною 
службою України. 
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Анотація 
В статті проаналізовано сутність ризику та узагальнено особливості його використання як 

інструменту прийняття рішень в митній сфері. Досліджено процес імплементації системи 
управління ризиками Державною митною службою України. 

Ключові слова: ризик, ризик в митній справі, система управління та аналізу ризиками. 
 

Аннотация 
В статье проанализированы сущность риска и обобщены особенности его использования 

как инструмента принятия решений в таможенной сфере. Проанализирован процесс 
имплементации системы управления рисками Государственной таможенной службой Украины.  

Ключевые слова: риск, риск в таможенном деле, система управления и анализа рисками. 
 

Annotation 
In the article the essence of the risk and summarizes the features of its use as a tool for decision-

making in the sphere of customs. Analyzed the process of implementation of the risk management system of 
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ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ: 
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УМОВИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ  

 
Постановка проблеми. Здійснення позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку 

держави багато в чому обумовлене необхідністю поглибленого дослідження питань управління 
продуктивністю праці, виявлення чинників і резервів її підвищення. Вони повинні вирішуватися на рівні 
окремих підприємств, їх об'єднань та на макрорівні. Слід зазначити про наявне багаторазове відставання 
значення показника продуктивності праці в Україні від рівня розвинутих країн, таких як США, Японії, країн 
Західної Європи і Південно-Східної Азії, що, насамперед, обумовлено значним технологічним та 
інформаційним розривом, величезним відставанням в технічній оснащеності виробництва, його 
інтенсивності, низькому рівні організації праці, виробництва й управління тощо. Тому дослідження питань 
сутності, класифікації чинників та умов зростання продуктивності праці є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у визначення чинників, що 
впливають на продуктивність праці, було зроблено такими українськими та російськими вченими-
економістами, як: Абалишниковою В. І., Антосенковим В. Г., Белашовим Л. А., Гавріловим Р. В., 
Грязновою А. Г., Додоновим О. В., Єфремовим А. В., Івановим Н. І, Карпухіним Д. Н., Кліяненко Б. Т., 
Кокіним Ю. П., Костіним Л. А., Ломановим І. Ф., Науменко К. Д., Соколовою Л. В., Ткаченко В. П., 
Шабановим Н. І., Уманським О. М. та ін. Таким чином, в основі даних досліджень міститься 
комплексний підхід щодо визначення чинників, які впливають на ефективність праці та всього процесу 
виробництва. Проте в економічній літературі до цього часу існує певна дискусія з класифікації чинників 
зростання продуктивності праці. 

Постановка завдання. Мета статті – теоретичне дослідження сутності та класифікації чинників 
підвищення продуктивності праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У «Сучасному економічному словнику» 
Б. Райзберга під «чинником» розуміється один з основних ресурсів виробничої діяльності 
підприємства, і економіки в цілому (земля, праця, капітал, підприємництво); рушійна сила економічних, 
виробничих процесів, що впливають на результат виробничої, економічної діяльності [5, с. 356]. І далі, 
в цьому ж словнику наголошується, що чинники виробництва – це ресурси, які використовуються у 
виробництві, та від яких певною мірою залежать кількість і обсяг продукції, що випускається. До таких 
чинників відносяться: земля, праця, капітал, підприємницька активність (підприємницькі здібності) [5, 
с. 357-358]. Даючи ж визначення (у множині) чинників взагалі, автори вказаного економічного словника 
неправомірно, разом з умовами і причинами, включають до нього параметри і показники [5, с. 357]. 

Для поглибленого вивчення сутності поняття «чинник» доцільно підкреслити ще раз, що 
показник продуктивності праці кількісно визначає реалізовану можливість, закладену в продуктивній 
силі праці досягнення певного рівня цієї продуктивності під впливом багатьох чинників. 

Окремі вчені економісти відзначають, що жива праця повільно впливає на економічне 
зростання, тому разом з продуктивністю праці можна та потрібно говорити про продуктивність 
матеріалів, енергії, запасів, устаткування тощо, а також про загальну продуктивність, котра 
характеризує ефективність використання всіх залучених у виробництво ресурсів [6]. Через це, 
розраховуючи показник продуктивності праці як один із показників, що характеризує результативність 
виробництва і праці, слід мати на увазі, що не тільки жива праця є джерелом виробленої продукції, що 
враховується, але й уречевлена. Продуктивність праці слід розглядати у взаємозв'язку з 
продуктивною силою праці як показник, що кількісно визначає закладену в ній реалізовану можливість 
досягнення конкретного рівня такої продуктивності. 

К. Маркс таким чином характеризував сутність економічної категорії «продуктивна сила праці». 
Він підкреслював: «Производительная сила труда определяется разнообразными обстоятельствами, 
между прочим, средней степенью искусства рабочего, уровнем развития науки и степенью ее 
технологического применения, общественной комбинацией производственного процесса, размерами 
и эффективностью средств производства, природными условиями» [4, с. 48]. На мікрорівні 
використовується показник продуктивності індивідуальної праці, яка характеризує ефективність живої 
праці, котра визначається виробленням продукції на одного працівника. На макрорівні в поняття 
зростання продуктивності сукупної (суспільної) праці закладена наступна сутність: «Повышение 
производительности труда заключается именно в том, что доля живого труда уменьшается, а доля 
прошлого труда увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, заключающаяся в 
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товаре, уменьшается, что, следовательно, количество живого труда уменьшается больше, чем 
увеличивается количество прошлого труда» [4, с. 286]. 

Еволюція розвитку науки про продуктивність праці дозволяє зробити висновок про те, що разом 
з К. Марксом вченими-економістами в період з XVI по XX ст. сформовано достатній науковий 
потенціал, що дозволив надалі визначити сучасний погляд на сутність продуктивності праці й чинники, 
що впливають на неї. 

М. Балудянський і Ф. Бастія особливу увагу приділяли такому чиннику, як технічний прогрес, 
вдосконалення якого забезпечує підйом національного господарства через зростання продуктивності 
праці [3, с. 76-77, 93-94]. У свою чергу, в наукових працях американських економістів П. Дугласа і 
Ч. Кобба при розгляді резервів підвищення ефективності економіки в обґрунтуванні макроекономічної 
виробничої функції математично доведено, що без врахування науково-технічного прогресу 
неможливо досягнути ні вдосконалення техніки, ні зростання продуктивності праці [3, с. 194-196]. 

В теоріях продуктивності Ж.-Б. Сея, Кері і Кларка виділено такий чинник, як технічна озброєність 
та кваліфікація працівників. Слід зазначити, що функцію Кобба-Дугласа удосконалено на початку ХХ 
століття відомим американським економістом Р. Солоу, який доповнив її такими чинниками, як приріст 
капіталу, збільшення чисельності і, так званий «людський капітал», залежно від знань, умінь і 
кваліфікації працівників, а також – характеру праці [8, с. 70-73]. 

Особливого значення набуває так званий «закон зростання продуктивності праці», як певне 
узагальнення наукових досліджень класиків економічної теорії, в якому знайшло свій вираз «… 
причинно-следственные, устойчивые и существенные связи между развитием и совершенствованием 
производительных сил, с одной стороны, и обусловленных этим увеличением количества 
произведенной продукции и услуг – с другой …» [3, с. 549-550]. У цьому законі визначено 5 груп 
чинників, які впливають на продуктивність на макрорівні, а саме: матеріально-технічні (ступінь 
використання засобів виробництва, НТП, технології); організаційно-економічні й управлінські; 
природні; суспільно-економічні (форми власності) і соціально-психологічні (умови праці і відпочинку). 

Поглиблене визначення сутності та більш повна класифікація чинників підвищення 
продуктивності праці надано в працях зарубіжних учених кінця XIX – початку ХХ століття. Так, 
Д. Скотт Симон, удосконалюючи модель вимірювання продуктивності, в кейнсіанській моделі 
макроекономіки визначив сім економічних чинників, які класифікуються як початкові для зростання 
національного доходу на основі продуктивності праці, а саме: кількість та якість працівників, кількість і 
якість засобів виробництва, наявна техніка і технологія, рівень та форми конкуренції, споживчі 
переваги, гранична важкість праці і соціальна структура суспільства. 

Особливого значення набувають результати дослідження радянських вчених економістів, які 
покладено в основу вимірювання продуктивності праці. Вони заклали теоретичні засади щодо 
формування критеріального підходу в оцінці і класифікації чинників, що впливають на продуктивність. 
Вчений Е. В. Ігнатовіч розробив критеріальну модель досягнення оптимальності й зростання 
економічної системи (підприємства, галузі, національної економіки та світового господарства в 
цілому). Серед провідних чинників, які впливають на зростання продуктивності праці і, при цьому, 
забезпечують зростання економічної системи, було виділено наступні: напруженість праці, 
інтенсивність праці, технологічний рівень виробництва, вартість основних виробничих фондів і 
матеріалів (ресурсів виробництва). 

Розглядаючи питання сутності та класифікації чинників продуктивності праці, сучасні вчені-
економісти України також схиляються до думки про необхідність багатофакторного вимірювання даної 
економічної категорії – з одного боку, а з іншого – до її розгляду при визначені чинників, що впливають 
не тільки на живу, але й на уречевлену працю. Так, Л. І. Кочурова пов'язує зростання продуктивності з 
оновленням основних фондів, раціональним використанням ресурсів виробництва, впровадженням 
технологій, навиками і уміннями працівників. До аналогічної точки зору схильні й О. М. Уманський і 
І. Ф. Ломанов, розглядаючи ефективність використання ресурсів як узагальнюючий чинник сукупної 
продуктивності при формуванні коштів на оплату праці працівника підприємств. 

В дослідженнях О. В. Додонова визначено класифіковані групи чинників, що безпосередньо 
впливають на зростання продуктивності праці при пошуку джерел зростання витрат на оплату праці за 
рахунок мобілізації внутрішніх резервів підприємства, а саме: техніко-технологічні (впровадження нової і 
модернізація діючої техніки та технологій, автоматизація виробничих процесів) і організаційно-економічні 
(вдосконалення організації праці і його нормування, організація виробництва і структури апарату 
управління; підвищення кваліфікації кадрів та їх мотивації до високопродуктивної праці) [2, с. 79]. 

В деяких наукових працях існує підхід щодо поділення чинників продуктивності праці на рівні 
підприємства на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників входять так звані «тверді» чинники, що 
складаються з виробів, устаткування, технологій, матеріалів і енергії; другу групу складають люди, 
організація, методи роботи, стилі управління. Особливого значення набувають зовнішні чинники, де в 
першу підгрупу включені економічні, демографічні та соціальні чинники; у другу – робоча сила, земля, 
енергетичні ресурси, сировина; у третю – інституційні механізми, політика і стратегія; інфраструктура і так 
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далі. Внутрішні чинники є контрольованими, в той час, як зовнішні чинники є неконтрольованими та 
здійснюють вплив на рівень і динаміку продуктивності праці за допомогою адміністративних чинників. 

В сучасних умовах найбільш адаптованою класифікацією чинників зростання продуктивності 
праці є відокремлення їх на наступні три групи: соціально-економічні, матеріально-технічні та 
організаційно-економічні. До соціально-економічних чинників зростання продуктивності праці відносять 
чинники, які визначають якість використання робочої сили, зокрема: рівень кваліфікації і професійних 
знань, компетентність, відповідальність, професійна мобільність, дисциплінованість, трудова 
активність, соціально-психологічний клімат в колективі та ін. До матеріально-технічних чинників 
відносять ті, що пов'язані з прогресивними змінами в техніці і технології виробництва, а саме: 
модернізація устаткування, впровадження нових прогресивних технологій, підвищення рівня 
автоматизації і механізації виробництва, використання нового вигляду сировини, матеріалів і енергії. У 
число організаційно-економічних чинників включають ті, які пов'язані із змінами в організації 
виробництва, праці і управління (удосконалення структури апарату управління і систем управління 
виробництвом, поліпшення матеріальної, технічної і кадрової підготовки виробництва, впровадження 
передових методів і прийомів праці, впровадження прогресивних норм і нормативів праці, 
удосконалення систем матеріального стимулювання). 

Проте, певний інтерес представляє собою точка зору російського ученого-економіста 
Л. В. Соколової, яка доповнила поняття «Сукупної продуктивності праці», в якому продуктивність 
розглянута на всіх рівнях, – внутрішньофірмовому (локальному), галузевому, регіональному, 
народногосподарському (національному), світової системи [7, с. 38]. Л. В. Соколова приходить до 
висновку про те, що незалежно від рівня економічної системи, на будь-якому з них визначальними 
чинниками є ті, що характеризують не тільки живу працю (інтенсивність праці), але і уречевлену 
(ефективність економічної системи, залежної від раціонального використання ресурсів з 
використанням досягнень науки, досконалої техніки і технології, прогресивності управління) [7, с. 36]. 

Науковий підхід Л. В. Соколової до розгляду чинників, що впливають на зростання 
продуктивності праці, співпадає також з точкою зору шведського економіста, Нобелівського лауреата 
XXI століття С. Агнарсона, котрий вважає, що «… общая продуктивность зависит от технических 
инноваций и эффективного использования ресурсов и капитала в процессе производства…» [1, с. 
112]. На цих же засадах російським ученим Ю. С. Шишковим проведено аналіз чинників, що 
впливають на продуктивність праці в галузевому розрізі на прикладі індустріально-розвинених країн, 
серед яких виділені найбільш вагомі, а саме – продуктивне устаткування, кваліфікація праці (робочої 
сили), технологія, науково-технічний прогрес. 

Висновки з проведеного дослідження. Управління продуктивністю праці представляє собою 
механізм багатофункціонального взаємозв'язку між виробничими силами і виробничими відносинами, 
внаслідок чого має передбачати не тільки врахування чинників, які впливають на ефективність праці 
безпосередньо на виробництві, а й чинників, які визначають загальні пропорції праці в національній 
економіці, механізм їх регулювання, рівень розвитку науки й знань, гнучкість і маневреність 
економічних методів управління, пріоритети інвестиційної політики, поділу та кооперації праці, 
суспільну організацію праці, відтворення робочої сили. 

Продуктивність праці слід розглядати як визначальний чинник економічного зростання і 
конкурентоспроможності національної економіки. Актуальність дослідження чинників підвищення 
продуктивності праці в сучасних умовах господарювання як вітчизняної економіки, так і світової 
обумовлено негативним впливом економічної кризи і досягненням провідної мети ефективного 
управління національною економікою, а саме забезпечення відповідного рівня її 
конкурентоспроможності. 

В результаті проведеного дослідження виявлено, що в науково-економічній літературі відсутня 
класифікація чинників зростання продуктивності праці для економіки, яка розвивається, а саме для 
різних типів економіки (факторно-орієнтованої економіки; економіки, яка орієнтована на ефективність; 
інноваційно-орієнтованої економіки). Тому необхідно приділити увагу удосконаленню класифікації 
чинників зростання продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки. 
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Анотація 
Досліджено погляди вчених-економістів на сутність і класифікацію чинників підвищення 

продуктивності праці. Визначено основні напрями підвищення продуктивності праці в сучасних 
умовах. 

Ключові слова: продуктивність праці, чинники підвищення продуктивності, 
конкурентоспроможність національної економіки. 

Аннотация 
Исследовано взгляды ученых-экономистов на сущность и классификацию факторов 

повышения производительности труда. Определены основные направления повышения 
производительности труда в современных условиях. 

Ключевые слова: производительность труда, факторы повышения производительности, 
конкурентоспособность национальной экономики. 

Annotation 
It is investigated sights of scientists-economists at essence and classification of factors of increase of 

labour productivity. Major factors of increase of labour productivity in modern conditions are been determined 
Key words:  labour productivity, factors of increase of productivity, competitiveness of national 
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МІЖНАРОДНЕ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 
Постановка проблеми. Регулювання відносин у сфері якості здійснюється на міжнародному, 

національному та регіональному рівнях. Систематизація правового забезпечення якості надання 
туристичних послуг відповідно до чинного законодавства вкрай необхідна в умовах реформування 
національної економіки, створення умов для підвищення привабливості різних регіонів України для 
іноземних та внутрішніх туристів, поліпшення якості туристичних послуг, з метою забезпечення їх 
конкурентоспроможності на світовому туристичному ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і методологічні основи менеджменту 
якості розроблені в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вчених: У. Е. Демінга, Д. Джурана, 
К. Ісикави, Ф. Б. Кросбі, Г. Тагуті, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона, Хьюберта К. Рамперсада, 
О. В. Аристова, О. П. Глудкіна, І. Д. Ільєнкової, О. Є. Кузьміна, В. А. Лапідуса, І. І. Мазура, 
В. В. Окрепилова, В. Ю. Огвоздіна, П. А. Орлова, В. Д. Шапіро, М. І. Шаповала й інших. Наукові 
розробки Кифяка В. Ф., Баумгартена Л. В., Апілата О. В., Гамова В. Г., Нездоймінова С. Г. визначають 
концептуальні засади державного регулювання якості надання туристичної послуги, але не досить 
розробленою залишається проблема систематизації правового забезпечення якості надання 
туристичних послуг. 

Постановка завдання. Метою роботи є розробка науково-методичних положень щодо 
систематизації аспектів державного регулювання забезпечення якості в сфері туризму.  

Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань: формулювання рівнів 
нормативно-правового регулювання відносин у сфері якості надання туристичних послуг, визначення 
сфери повноважень органів управління, що регулюють відносини у сфері якості, роль недержавних 
організацій та об’єднань у забезпеченні якості надання туристичних послуг.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Регулювання відносин у сфері забезпечення 
якості надання туристичних послуг здійснюється міжнародними, державними та місцевими органами 
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влади на різних ієрархічних рівнях: мегаекономічному, макроекономічному, мезорівні, макрорівні В 
табл. 1 представлено ієрархію рівнів регулювання відносин між суб’єктами забезпечення, 
гарантування якості в сфері туристичної індустрії. Частина органів регулювання створено спеціально 
для регулювання відносин у сфері якості, а частина - виконує регулятивні відносини як один із видів 
своєї діяльності [2, с. 16]. 

Таблиця 1 
Рівні регулювання відносин у сфері якості надання туристичних послуг 

 
Рівень Органи регулювання Основні документи, що регулюють відносини 

Мегаекономічний 
рівень 

Міжнародна служба сертифікації (SGS), 
Міжнародна організація зі сертифікації 
(ISO), 
Європейська організація з якості (EOQ), 
Європейський комітет зі стандартизації 
(CEN), 
Рада ЄС 

Ратифіковані міжнародні угоди 
ISO 9000, 9001, 9004-2, 14000,  
OHSAS 18000 
Директиви Ради ЄС 90/314/ЄС 

Макроекономічний 
рівень 

Органи законодавчої влади 
Міністерство інфраструктури 
Державне агентство України з туризму 
та курортів  
Держстандарт України 

ЗУ «Про туризм» 
ЗУ «Про курорти» 
Постанови, Розпорядження, Накази, Листи,  
Інструкції, тощо 
Система стандартів ГОСТ, ДТСУ, 
ДСТУ 4268-2003, ДСТУ 4527:2006, 
ДСТУ 4269:2003  

Українська асоціація якості (УАЯ)  Проводить Європейські тижні якості 

Українське товариство якості (УТЯ) Розробка програм, концепцій у сфері якості  

Український міжнародний фонд якості 
(УМФЯ) 

Участь у розробці та впровадженні ЗУ, 
національних систем стандартизації, 
сертифікації  

Мезорівень 

Приватна організація «СЕРТИКОМ» Надання консультаційних послуг з 
розроблення та впровадження системи 
управління якістю відповідно до стандартів 
ISO 9000 

Академія якості Надання консультацій та проведення навчань 
у сфері забезпечення якості 

Асоціація лідерів турбізнесу України 
(АЛТУ) 

Добровільна сертифікація туристичних 
агентств 

Міські та районні державні адміністрації Накази, програми, декрети, листи тощо 

Джерело : розроблено автором 
 
Найвищим рівнем регулювання відносин у сфері якості туризму є мегаекономічний рівень, що 

функціонує на міжнародному рівні. Чинним національним законодавством визначено, що, якщо 
міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, 
передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені ЗУ «Про туризм», застосовуються правила 
міжнародного договору [5, ст. 2]. На мегаекономічному рівні регулювання розробляються, 
ратифікуються міжнародні угоди, зокрема ISO 9000, 9001, 9004-2, 14000, OHSAS 18000. Основні з них, 
що визначають принципи стандартизації та вимог до суб`єктів туристичної індустрії, наступні: 

– ISO 9004-2. Провідні вказівки по послугах. 
– ISO/FDIS 18513:2003. Послуги туристичні. Готелі та інші типи розміщення туристів. 

Термінологія. 
– Директива Ради 90/314/ЄС щодо організованих туристичних мандрівок, турів і комплексних 

турне. 
Макроекономічний рівень регулювання представлений законодавчою базою України. Основним 

документами, які регулюють відносини у сфері якості надання туристичних послуг є: Закони України, 
Накази, Укази, Постанови, Розпорядження, Положення, Листи, Інструкції тощо. 

Верховною Радою України прийнято чотири закони у сфері сертифікації і акредитації: «Про 
туризм»; «Про стандартизацію»; «Про підтвердження відповідності»; «Про акредитацію органів з 
оцінки відповідності». 

ЗУ «Про туризм» визначає основні засади щодо державної системи стандартизації у сфері 
туристичної діяльності, яка спрямована зокрема на: 

– захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки туризму, життя і здоров'я громадян, 
охорони майна та довкілля; 

– підвищення якості товарів, робіт, послуг відповідно до потреб споживачів; 
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– забезпечення безпеки об'єктів туристичних відвідувань з урахуванням ризику виникнення 
природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій; 

– створення нормативної бази функціонування систем стандартизації і сертифікації товарів, 
робіт, послуг [5, ст. 180]. 

ЗУ «Про стандартизацію» встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і 
спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.  

ЗУ «Про підтвердження відповідності» визначає правові та організаційні засади підтвердження 
відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, 
персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері 
підтвердження відповідності [4, ст. 169].  

ЗУ «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» визначає правові, організаційні та 
економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні [2, ст. 170].  

Всі чотири закони готувалися за участю європейських експертів, що сприятиме визнанню їх 
європейськими структурами і полегшить вступ України до європейської асоціації з акредитації [6, с. 76]. 

До макроекономічного рівня регулювання якості надання туристичних послуг відносяться також 
Державні національні стандарти. На сьогодні є чинними три системи стандартизації: ДСТУ (Державні 
стандарти України), від колишнього СРСР залишилися ГОСТи та Міжнародні стандарти. Тому для 
ефективної та злагодженої діяльності національної системи потрібно гармонізувати стандарти, 
враховуючи всі особливості умов господарювання в нашій країні. 

Основними Державними стандартами України з напряму туристичної діяльності є : 
– ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»; 
– ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»; 
– ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення». 
Таким чином, макроекономічний рівень регулювання на основі вище зазначених нормативних 

документів врегульовує відносини між покупцями та надавачами туристичних послуг. Витрати на 
забезпечення та відповідність параметрам якості потребують ідентифікації, налагодження облікового 
процесу щодо їх відображення витрат. 

На державному рівні регулювання важливе значення має діяльність громадських організацій, які 
приймають участь у розробці та впровадженні ЗУ і Декретів КМ України щодо проблем забезпечення 
якості, нормативних та науково-методичних документів, національних систем стандартизації, сертифікації. 
Основними з них є: Українська асоціація з якості (УАЯ), Українське товариство якості (УТЯ), приватна 
організація СЕРТИКОМ, Академія якості (АЯ), Український міжнародний фонд якості (УМФЯ) та інші.  

Українську асоціацію якості засновано в 1989 році і це стало початком формування громадського 
руху за поліпшення якості товарів, робіт, послуг, підвищення досконалості та конкурентоспроможності 
серед українських підприємств. На даний час членами УАЯ є більше 450 відомих в Україні та за її 
межами організацій і підприємств, більше 1000 провідних організаторів виробництва, науковців, 
фахівців у галузі якості з України, країн СНД і Європи. Українська асоціація якості створена на зразок 
національних організацій з якості, що діють у передових країнах Європи та світу. 

В 1998 році у складі Української асоціації якості було створено Клуб лідерів якості України - це 
елітне об’єднання кращих українських підприємств, які мають статус призерів Українського 
національного конкурсу якості. Цей конкурс з 1996 року проводиться щорічно на засадах Моделі 
досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), його організатори поставили за мету не 
просто визначати нагороди, а сприяти українським компаніям у поступовому і безперервному 
вдосконаленні на основі самооцінки та опанування найсучаснішого європейського і світового досвіду. 
Важливе місце в діяльності Клубу посідає розповсюдження кращої практики ведення соціально 
спрямованого бізнесу, поширення ідей TQM, ознайомлення промисловців і підприємців з Моделлю 
досконалості EFQM та методикою самооцінки для постійного удосконалення діяльності. 

З цією метою члени Клубу широко використовують різноманітні національні та міжнародні науково-
технічні заходи, серед яких особливе місце посідають: «Сузір’я якості» (Судак, останній тиждень червня), 
Міжнародний форум «Дні якості в Києві» (початок листопада), Міжнародна конференція країн Центральної 
і Східної Європи (ЦСЄ) та ін. Проте, до підприємств-членів Клубу лідерів якості України, входять тільки два 
підприємства, що функціонують як суб`єкти туристичної індустрії України: ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» та Міжнародні акціонерна авіаційна компанія «УРГА» [8].  

В 1993 році було засновано Український Міжнародний фонд якості (УМФЯ), яким було визначено 
основні засади створення національної системи забезпечення якості продукції та послуг. Велика 
робота була проведена Фондом по розвитку мiжнародних зв'язкiв України в галузi забезпечення 
якості. Зусиллями УМФЯ Україна як незалежна держава вперше була прийнята як рівноправний член 
Європейської органiзацiї з якостi (ЄОЯ) [1, с. 43]. 

Приватна організація «СЕРТИКОМ» і Академія якості створені як консультаційні організації, до 
сфери діяльності яких, відповідно, належать надання консультаційних послуг у сфері сертифікації, 
забезпечення та поліпшення якості продукції, проведення навчання тощо. 
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Організація Українське товариство якості (УТЯ) створена у 2000 р, яка розробила «Програму 
створення умов та механізмів поліпшення якості продукції, послуг та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств усіх форм власності» [6, c. 81]. 

На мезорівні здійснюється регулювання відносин в сфері забезпечення якості надання 
туристичних послуг. На даному рівні органами регулювання є міністерства, технічні управління, міські 
адміністрації тощо, які визначають рівень забезпечення та розвитку відносин у сфері якості послуг у 
своєму регіоні та безпосередньо в сфері туристичної індустрії, що функціонує в даному регіоні та 
відповідно регламентують і впроваджують накази, розпорядження, програми тощо. Дані документи 
визначають основні засади діяльності суб`єктів туристичної індустрії відповідного регіону, що 
регулюють відносини з приводу забезпечення якості туристичної послуги.  

Асоціація лідерів турбізнесу України (АЛТУ) створена у 2007 році з метою покращення якості 
надання туристичних послуг. Загальна частка членів АЛТУ на туристичному ринку України оцінюється 
приблизно в 70% у виїзному і понад 30% у внутрішньому туризмі. З 2009 р. АЛТУ розпочала впровадження 
програми з добровільної сертифікації туристичних агентств. Агентства, які пройдуть сертифікацію, 
отримають спеціальну відзнаку – «Знак якості Асоціації лідерів турбізнесу України» та будуть занесені до 
реєстру Асоціації лідерів турбізнесу України, як такі, що надають якісні туристичні послуги.  

Принципи добровільної сертифікації турагентств уже давно використовуються у багатьох 
розвинених країнах ЄС. Основний їх принцип – обов‘язкова державна сертифікація зведена до 
мінімуму і насамперед спрямована на забезпечення безпеки туристів, а добровільна (недержавна) 
сертифікація проводиться громадськими організаціями та спрямована на покращення якості послуг. 
Добровільна сертифікація – суттєвий елемент вдосконалення туристичного ринку України [7]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що громадські організації зробила вагомий внесок в розробку 
теоретико-методологічної бази із регулювання та забезпечення якості надання туристичних послуг.  

Висновки з проведеного дослідження. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері 
якості туризму здійснюється міжнародними організаціями, державними та місцевими органами влади 
на кількох ієрархічних рівнях: мегаекономічному, макроекономічному, мезорівні, мікрорівні. Частина 
органів регулювання відносин створені спеціально для регулювання відносин у сфері якості, а частина 
виконує регулятивні відносини як один із видів своєї діяльності. З метою здійснення ефективного 
регулювання галузі вбачається необхідною розробка національної програми з забезпечення якості 
надання туристичних послуг. 
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Анотація 
У статті розглянуто питання розробки науково-методичних положень щодо систематизації 

аспектів міжнародного та державного регулювання забезпечення якості надання туристичних 
послуг. Запроваджено схему нормативно-правового регулювання відносин у сфері якості надання 
туристичних послуг.  

Ключові слова: державне регулювання забезпечення якості, рівні нормативно-правового 
регулювання у сфері якості, державне регулювання якості туристичної послуги.  

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос разработки научно-методических положений относительно 

систематизации аспектов международного и государственного регулирования обеспечения 
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качества предоставления туристических услуг. Разработана схема нормативно-правового 
регулирования отношений в сфере качества предоставления туристических услуг. 

Ключевые слова: государственное регулирование обеспечения качества, уровни 
нормативно-правового регулирования в сфере качества, государственное регулирование 
качества туристической услуги. 

Annotation 
The problem of development of scientific and methodical provisions related to the systematization of 

aspects of international and government regulation of tourism services quality assurance is considered in the 
article. The chart of the normatively-legal adjusting of relations is entered in the field of quality of grant of 
tourist services. 

Key words:  government regulation of quality assurance, levels of the legal regulations in the field of 
quality, government regulation of tourism service quality assurance. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ, 
ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Постановка проблеми. Важливу роль у розвитку ринкових відносин України відіграє 

виноградарсько-виноробний підкомплекс, який розглядається як система економічних і організаційних 
механізмів. Неефективність розвитку агропромислового комплексу вказує на необхідність створення 
механізму регулювання виробничо-економічної системи в сучасних умовах функціонування 
виноградно-виноробного виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні проблеми розвитку виноградно-
виноробного підкомплекса розглядалися в працях таких учених, як І. Г. Матчиної, А. Н. Бузни [7], 
Н. М. Агєєвої [4]. Зокрема, ними проведений аналіз змін економічних, науково-технічних, законодавчих 
та інших факторів. Дослідження О. М. Гаркуши [5] складають теоретико-методологічні і практичні 
результати, які розвивають наукові засади ефективного зростання виноградарсько-виноробного 
підкомплексу. В роботі А. М. Авидзба [2-3], І. В. Іванченко, С. Г. Черемісіної [1; 3] визначені чинники 
виноградарсько-виноробного виробництва у ринкових умовах, розроблені напрями розвитку і 
підвищення ефективності підприємств галузі.  

Проте, сьогодні виноградарсько-виноробного галузь недостатньо досліджена, має незадовільні 
результати господарювання в умовах ринку та недостатнє наукове опрацювання на найближче і 
віддалене майбутнє, а тому потребує глибшого розгляду зовнішніх і внутрішніх чинників, які 
впливають на систему функціонування виноградарсько-виноробного виробництва. 

Постановка завдання. Сучасна виноградарсько-виноробна галузь України потребує 
вдосконалення механізмів управління та формування розвитку виробничого потенціалу в цілому. Тому 
основна мета статті – дослідити зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на систему 
функціонування виноградарсько-виноробного виробництва в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі переходу від централізованого 
управління до самостійного методу ведення сільського господарства необхідно забезпечити 
оптимальне співвідношення обсягу й структури виноградарсько-виноробного виробництва. 
Формування агропромислового комплексу можливо за умови дослідження нових методів аналізу й 
розробці перспектив стабілізації в нових економічних умовах. Об'єднання технічних, економічних, 
соціальних структур, можуть забезпечити оптимальний розвиток аграрної структурної політики і 
виноградарсько-виноробного виробництва в цілому. 

«Аграрна структура – це співвідношення й взаємозалежність усіх рівнів аграрної сфери, які 
сформувалися в процесі природного соціально-економічного й політичного впливу на організацію 
сільського господарства. В економічній літературі аграрну структуру розуміють як співвідношення її 
технічних, економічних і соціальних структурних елементів, які піддаються статистичному виміру» [8].  
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Дослідження механізмів виробничого потенціалу виноградно-виноробного виробництва 
визначається наявністю якісних і збалансованих виробничих відносин галузі. Стан розвитку 
виноградарсько-виноробного виробництва, формується шляхом стабілізації матеріальних, трудових, 
інтелектуальних, інформаційних факторів, які впливають на дану галузь в цілому. Перспективи 
розвитку галузі представляють собою комбінацію умов і обставин, що створюють конкретну 
обстановку або положення на ринку. При вивченні економічної системи стану виноградарсько-
виноробного виробництва необхідне поглиблене вивчення причинно-наслідкових зв'язків.  

Теоретичне осмислення сучасного стану, вимагає методологічного забезпечення механізмів 
функціонування виноградарсько-виноробного виробництва (рис. 1).  

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система забезпечення функціонування виноградарсько-виноробного 

виробництва та внутрішні і зовнішні чинники 
Джерело : [1] 
 
При вивченні виробничого потенціалу, економічне зростання виноградарсько-виноробного 
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інтелектуальних, інформаційних і підприємницьких ресурсів, у процесі яких реалізується інтегральна 
здатність ефективної господарської діяльності підприємств і галузі в цілому.  

Аналіз елементів виробничого потенціалу виноградарсько-виноробного виробництва повинен 
включати в себе новітні розробки й різні раціональні напрямки, на основі яких забезпечується 
підвищення ефективного функціонування виноградарства й виноробства в регіонах і Україні в цілому.  

На даний час відбувається процес реорганізації підприємств із традиційних форм 
господарювання до нових організаційних, таких як колективні підприємства, акціонерні товариства, 
приватні акціонерні товариства. Така зміна в організаційно-економічній системі сприяє посиленню 
інтенсифікації й розвитку стану виноградарсько-виноробного виробництва. 

Методологічні дослідження передбачають пошук нових форм організації економічних відносин, 
створення діючого фінансування й кредитування, а також використання прогресивних методів 
планування й прогнозування. Результати цього пошуку сприятимуть зміні структури й формування 
існуючих форм господарювання керування виноградарсько-виноробного підкомплекса. 

Сьогодні виникає необхідність у розробці більш ефективних методів, які дозволять забезпечити 
переробку й реалізацію виноградарсько-виноробної продукції. Для досягнення виробничого потенціалу 
потрібна інтенсифікація й підвищення ефективності, а також поліпшення стратегічних цілей, врахування 
різноманіття форм господарювання, забезпечення стійких зв'язків між учасниками ринку. 

Розвиток виноградарсько-виноробного виробництва в ринкових умовах залежить від 
зовнішнього й внутрішнього середовища, яке пов'язане з новими економічними підходами. Для такого 
складного завдання й успішного його вирішення необхідний глибокий аналіз агропромислового 
підкомплексу. Це, в свою чергу, вимагає ефективного управління та досконалого аналізу фінансових, 
матеріально-технічних і кредитних ресурсів.  

Варто також зазначити, що система функціонування внутрішніх і зовнішніх чинників 
виноградарсько-виноробної галузі в нових ринкових умовах, полягає у розробці стратегічного 
управління підприємством, яке відповідає таким вимогам: 

− ефективне управління і розробка рішень для підприємств у цілому і його окремих 
організаційних підрозділів ґрунтується на сукупності цілей і систематичному аналізі зовнішнього й 
внутрішнього середовища; 

− управлінська структура й функції підприємства розвиваються слідом за зміною організаційних 
цілей; 

− прийняття управлінських рішень розробляється й найбільше відповідає системі стратегічного 
менеджменту, забезпечуючи швидке реагування підприємства на зміни зовнішнього й внутрішнього 
середовища [6]. 

Відтак, можна впевнено стверджувати, що сучасні дослідження розвитку виноградарсько-
виноробної інфраструктури необхідні для перетворення виноградарсько-виноробного виробництва у 
високоприбуткову галузь. 

Висновки з проведеного дослідження. Ефективний розвиток виноградарсько-виноробного 
виробництва в нових економічних умовах без залучення сучасної економічної науки неможливий. 
Функціонування виноградарсько-виноробної галузі залежить від комплексного аналізу ринкових 
відносин і широкого впровадження науково-технологічного прогресу. Комплексне дослідження 
внутрішніх й зовнішніх чинників на даному етапі розвитку ринкових відносин необхідне так само, як і 
реструктуризація виноградарсько-виноробного виробництва в цілому.  
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Анотація 

У статті визначається роль економічного зростання та виробничого потенціалу у розвитку 
виноградарсько-виноробної галузі виробництва. Досліджені зовнішні і внутрішні чинники, які 
впливають на систему функціонування виноградарсько-виноробного виробництва в Україні. 

Ключові слова: виноградарсько-виноробне виробництво, ефективний розвиток, 
реструктуризація, механізми управління. 

Аннотация 
В статье определяется роль экономического роста и производственного потенциала в 

развитии виноградно-винодельческой отрасли производства. Также исследованы внешние и 
внутренние факторы, которые влияют на систему функционирования  виноградно-
винодельческого производства в Украине. 

Ключевые слова: виноградно-винодельческое производство, эффективное развитие, 
реструктуризация, механизмы управления. 

Annotation 
In the article the economy growing is investigational and productive potential, that influences on the 

system of functioning of vine viticulturist-making production, researches of external and internal factors, that 
influence on the system of functioning of vine viticulturist-making production in Ukraine  

Key words:  grape and winemaking production, effective development, restructuring, management 
mechanisms. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ЦІЛЬОВИМ РИНКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан вітчизняного конкурентного ринку визначає специфіку 

діяльності підприємств, особливості їхнього функціонування й розвитку. Перед вітчизняними 
підприємствами стоїть проблема формування стійких конкурентних переваг на основі більш повного 
використання можливостей потенціалу для одержання максимального синергетичного ефекту від 
роботи підприємств на ринку. У цих умовах управління цільовим ринком підприємств повинне носити 
комплексний інтегрований характер, орієнтуватися на найбільш повне задоволення запитів і потреб 
споживачів, активно впливати на ринкові процеси з метою попередження й активного реагування на 
будь-які зміни в конкурентному середовищі. Цьому буде сприяти впровадження концептуальної 
моделі управління цільовим ринком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато досліджень сучасних науковців присвячено 
проблемі управління вибором цільовим ринком підприємств, основними з яких є: Ілляшенко С. М. 
(розроблено формалізований теоретико-методичний підхід до економічно ефективного управління 
вибором цільового ринку для реалізації потенціалу підприємства в контексті інноваційного розвитку), 
Данилова В. А. (запропоновано програмно-цільовий метод управління споживчим ринком), 
Балабаниць А. В. (розроблено методичні підходи щодо визначення та управління цільовим ринком 
підприємств) [1, с. 37-39, 40-43], Балабанова Л. В. (розроблено та рекомендовано підсистему 
маркетингового управління цільовим ринком в межах комплексної системи стратегічного 
маркетингового управління збутом підприємств) [3, с. 70-79]. Багатьма науковцями запропоновано 
методики та методичні підходи щодо вибору цільового ринку, а саме Голубковим Е. П., 
Градовим А. П., Котлером Ф., Карлофф В., Ламбеном Ж., Леві М., Поповим С. А., Портером М., 
Райзбергом Б. А., Садєковим А. А. Але комплексно та інтегровано маркетингове управління цільовим 
ринком підприємств ними практично не розглядалося. Таким чином, об’єктивна необхідність 
впровадження концептуальної моделі маркетингового управління цільовим ринком підприємств 
зумовило актуальність теми, її мету та завдання дослідження. 
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Постановка завдання. Метою статті є розробка концептуальної моделі маркетингового 
управління цільовим ринком підприємств.  

Для досягнення цієї мети сформульовано та вирішено такі завдання: визначення поняття 
концептуальної моделі та концептуальної моделі маркетингового управління цільовим ринком 
підприємств, визначення методики побудови концептуальної моделі маркетингового управління 
цільовим ринком підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд сучасної літератури надав змогу 
визначити, що концептуальна модель (англ. conceptual model) − це певна сукупність понять і зв’язків 
між ними, які є змістовною структурою предметної сфери, що розглядається [2, с. 73-74].  

Концептуальна модель маркетингового управління цільовим ринком підприємства − це модель, яка 
визначає структуру системи маркетингового управління цільовим ринком підприємства, її елементи та 
основні зв’язки для визначення стратегій та цілей підприємства в сфері управління цільовим ринком.  

Основними підсистемами системи маркетингового управління цільовим ринком підприємств 
виступають чотири підсистеми управління: ринковим потенціалом підприємств, потенціалом 
маркетингової активності підприємств, ринковим потенціалом конкурентних переваг підприємств та 
лояльністю споживачів підприємств [6]. Отже, основними показниками моделі маркетингового 
управління цільовим ринком підприємств виступають: рівень ринкового потенціалу підприємств, рівень 
потенціалу маркетингової активності підприємств, рівень потенціалу конкурентних переваг 
підприємств та рівень аттачменту підприємства [4; 5; 7]. 

Слід зазначити, що в основу розробленої концептуальної моделі маркетингового управління 
цільовим ринком підприємств покладено методику побудови лемніскати Бернуллі [8]. Лемніската 
Бернуллі представляє собою геометричне розташування точок, множення відстаней від яких до 
фокусів постійно дорівнюється квадрату половини відстані між фокусами (рис. 1).  

 
Рис. 1. Лемніската Бернуллі  

Джерело : [5] 
 
Рівняння, що задає лемніскату - 
у прямокутних координатах:  

                                                        
( ) ( )222222 2 yxcyx −=+

                                                   (1) 
в полярних координатах: 

                                                             
ϕρ 2cos2 22 c=

                                                            (2) 
Параметричне рівняння в прямокутній системі: 
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Основними характеристиками лемніскати Бернуллі є:  
− лемніската − крива четвертого порядку; вона має дві осі симетрії: пряма, на якій лежить F1F2, 

й серединний перпендикуляр цього відрізку; крива має максимум й мінімум та їх координати 
дорівнюють: 

                                                                 2

2

3

c
y

cx

±=

±=

                             (4) 
− відстань від максимуму до мінімуму, що знаходяться з одного боку серединного 

перпендикуляру (осі OY в даному випадку) дорівнює відстані від максимуму (або від мінімуму) до 

подвійної точки; дотична в подвійній точці складають з відрізком F1 F2 кут 4

π±
;  

− лемніскату описує коло радіуса 2c=α ; інверсія відносно кола з центром у подвійній точці, 

переводить лемніскату Бернуллі в рівносторонню гіперболу; площа полярного сектора [ ]αϕ ,0∈ , при 

4
0

πα ≤≤
 дорівнює: 

( ) αα 2sin
2

2c
S =

; площа петлі дорівнює: 

2

4
2 cS =







π

; радіус кривизни 

лемніскати дорівнює: ρ3

2 2c
R =

. 
Кожна петля лемніскати описує охоплення цільового ринку за певним показником, при цьому 

розглядається потенційне та реальне охоплення ринку підприємством та фокус розвитку підприємства 
у кількісному вираженні. 

Концептуальну модель управління цільовим ринком підприємств на основі побудови лемніскати 
Бернуллі представлено на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Концептуальна модель управління цільовим ринком підприємств на основі 

побудови лемніскати Бернуллі 
Джерело: розроблено автором 
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Слід зазначити, що модель описує чотири петлі (показники вибору цільового ринку, що 
визначаються за модулем) та визначає фокус розвитку підприємства. Ідеальна модель передбачає, 
що рівні певних потенціалів підприємства дорівнюють 100 %, при цьому вектор бренда підприємства 
дорівнює 141,4 %, а фокус розвитку складає 86,6 %. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки: 
− концептуальна модель (англ. conceptual model) − це певна сукупність понять і зв’язків між 

ними, які є змістовною структурою предметної сфери, що розглядається; 
− концептуальна модель маркетингового управління цільовим ринком підприємства − це модель, 

яка визначає структуру системи маркетингового управління цільовим ринком підприємства, її 
елементи та основні зв’язки для визначення стратегій та цілей підприємства в сфері управління 
цільовим ринком; 

− основними показниками моделі маркетингового управління цільовим ринком підприємств 
виступають: рівень ринкового потенціалу підприємств, рівень потенціалу маркетингової активності 
підприємств, рівень потенціалу конкурентних переваг підприємств та рівень аттачменту підприємства; 

− в основу розробленої концептуальної моделі маркетингового управління цільовим ринком 
підприємств покладено методику побудови лемніскати Бернуллі, яка описує чотири петлі (показники 
вибору цільового ринку, що визначаються за модулем) та визначає фокус розвитку підприємства; 

− ідеальна модель передбачає, що рівні певних потенціалів підприємства дорівнюють 100 %, 
при цьому вектор бренда підприємства дорівнює 141,4 %, а фокус розвитку складає 86,6 %. 

Метою подальших досліджень є обґрунтування методичних підходів щодо визначення основних 
показників моделі маркетингового управління цільовим ринком підприємств. 
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Анотація 
У статті розроблено концептуальну модель маркетингового управління цільовим ринком 

підприємств. В основу розробленої моделі покладено методику побудови лемніскати Бернуллі, яка 
описує чотири петлі (показники вибору цільового ринку) та визначає фокус розвитку підприємства. 

Ключові слова: модель маркетингового управління цільовим ринком підприємств; показники 
вибору цільового ринку; лемніската Бернуллі. 
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Аннотация 
В статье разработана концептуальная модель маркетингового управления целевым 

рынком предприятий. В основу разработанной модели положена методика построения 
Лемниската Бернулли, которая описывает четыре петли (показатели выбора целевого рынка) и 
определяет фокус развития предприятия. 

Ключевые слова: модель маркетингового управления целевым рынком предприятий; 
показатели выбора целевого рынка; лемниската Бернулли. 

 
Annotation 

The article proposes a conceptual model of marketing management of target market of enterprises. 
The developed model is based on the method of lemniscate of Bernoulli that describes four loops (indicators 
of the target market selection) and determines the focus of the company’s development.  

Key words:  model of marketing management of target market enterprises; indicators of the target 
market selection, lemniscate of Bernoulli. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТІНЬОВОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Тіньова економічна діяльність існує абсолютно в усіх країнах світу, 

проте вона відрізняється рівнем тіньової складової. У 2007 р. тіньова економіка у світі склала 7326,4 
млн. дол. США, що становить 13,11% світового ВВП [1]. Найбільша частка тіньової економіки 
припадає на країни ОЕСР – 4350,3 млн. дол. США, що складає 7,78% від світового ВВП, країни 
Латинської Америки та Карибського басейну – 848,7 млн. дол. США, що становить 1,52% від світового 
ВВП та країни Європи і Центральної Азії – 736,9 млн. дол. США, що складає 1,32% від світового ВВП.  

За розрахунками Міністерства економічного розвитку та торгівлі, у 2010 р. тіньова економіка в 
Україні досягла 38% від ВВП [2] (40-50% є критичною межею).  

Однією з найбільш складних проблем в дослідженні такого явища як тіньова економіка є 
розробка методичного апарату по оцінці її основних кількісних параметрів, що обумовлено самим 
характером даного явища, яке передбачає приховування від обліку, контролю та реєстрації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які внесли вагомий внесок в 
розробку методичних рекомендацій щодо оцінки тіньової економічної діяльності, слід відзначити 
Е. Фейга [3], Р. Гутманна [4], Ф. Шнайдера [5], М. Фрідмана [6], Е. де Сото [7], Т. Корягіна [8; 9], 
В. Мандибуру [10], Ю. Харазішвілі [11], З. Варналія [12], Я. Жаліло [2], О. Турчинова [13; 14] та ін. 

Але, не зважаючи на чималу кількість досліджень щодо методів оцінки кількісних параметрів 
тіньової економіки, зазначена вище проблема залишається актуальною, а самі методи потребують 
більш глибшого вивчення – детальнішого розгляду недоліків та переваг кожного з методів. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в досліджені сутності, переваг і недоліків методів 
виявлення та оцінки тіньової економічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Облік лише легальної та офіційної економіки є 
недостатнім для об’єктивної оцінки соціально-економічного розвитку країни, в економіці якої завжди є 
тіньова складова. 

Ще у 1930-му р. американський вчений П. Гутманн, автор однієї з перших робіт, присвяченій 
даному явищу, «Підпільна економіка», зазначав, що не можна не враховувати тіньову економіку.  

Статистичне вивчення тіньової економіки важливе не тільки для розробки заходів щодо 
нейтралізації процесів криміналізації суспільства, але і для вдосконалення механізмів функціонування 
ринкової економіки. 

Методи статистичної оцінки тіньової економіки дають можливість вибору конкретних підходів, 
інструментів та способів обчислення показників, які відображають різні аспекти тіньової економіки. В 
даний час, не існує стандартних, універсальних підходів, які могли б забезпечити успіх подібних 
розрахунків в будь-якій економіці. Звичайно, отримання прямої та стовідсоткової статистичної 
достовірності оцінки масштабів тіньової економіки є неможливим. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 265 

За останні роки в світовій практиці відбувся значний розвиток методів оцінки тіньової економіки 
(рис. 1). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 1. Класифікація методів виявлення та оцінки тіньової економічної 
діяльності 

Джерело : розроблено автором за [5; 15; 16; 17] 
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два різновиди даного методу: 1. зустрічна перевірка – зіставлення різних екземплярів одного й того ж 
документу; 2. взаємний контроль – застосовується для виявлення підробки. Переваги та недоліки 
даного методу подано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки методу документального аналізу 

 
Переваги Недоліки 

1. висока ефективність при проведенні ревізій; 
2. виходячи із змісту облікових документів нерідко 
можна зробити висновки про можливі прояви тіньової 
діяльності. 

1. призначений для виявлення тіньової діяльності при 
роботі з конкретним господарюючим суб’єктом; 
2. має високі трудовитрати. 

Джерело : розроблено автором за [2; 15] 
 
Сутність методу бухгалтерського аналізу полягає в системному дослідженні елементів 

бухгалтерського та податкового обліку з метою виявлення невідповідностей та відхилення від норм. 
Перевагами даного методу є те, що він дозволяє виявити суми несплачених податків в результаті 
невірного проведення обліку. Недоліком є те, що він виявляє в більшій мірі бухгалтерські помилки, а 
не тіньову економіку. 

Метод економічного аналізу базується на обліку взаємозв’язків та взаємообумовленості 
економічних показників; поділяється на: метод пов’язаних зіставлень; метод спеціальних розрахунків; 
метод стереотипів та метод коригуючи показників. Перевагою даного методу є те, що на основі нього 
можна отримати економічне обґрунтування можливих проявів тіньової діяльності. Проте, він не може 
слугувати доказом ведення тіньової діяльності, результати мають ймовірний характер. 

Методи відкритої перевірки використовують спеціальні контрольні органи в межах своєї 
компетенції для виявлення конкретних проявів тіньової економіки. Даний метод відповідає цілям 
діяльності контролюючих органів в межах їх компетенції, проте забезпечує виявлення тіньової 
діяльності лише в тій мірі, в якій це дозволяє зробити відкритість суб’єктів, яких перевіряють. 

Розглянемо методи специфічних індикаторів, що входять до групи обліково-статистичних 
методів. 

Метод опитування проводиться під час соціологічних досліджень (зазвичай методом 
анкетування або анонімного поглибленого інтерв’ю). Переваги та недоліки даного методу наведено у 
табл. 2. 

Таблиця 2 
Переваги та недоліки методу опитування 

 
Переваги Недоліки 

1. отримання детальної інформації про 
структуру тіньової економіки та склад тих, 
хто працює в тіньовій економіці. 

1. результати є дуже чутливими до способу формулювання у 
них питань; 
2. веде до оцінок лише в конкретних випадках; 
3. не охоплює усі способи тіньової економічної діяльності; 
4. не в змозі надати оцінки динаміки зростання частки тіньової 
економіки впродовж тривалого періоду часу. 

Джерело : розроблено автором за [18; 19] 
 
Метод вибіркових спостережень полягає в отримання кількісної характеристики окремих 

галузей економічних явищ, не охоплених діючою статистичною звітністю. Використання даного методу 
дозволяє врахувати усі нюанси досліджуваного об’єкту при складанні програми дослідження, проте він 
не є універсальним та потребує додаткових фінансових та трудових витрат. 

Метод розбіжностей базується на зіставленні двох або більше показників, яка характеризують 
одне і те ж економічне явище, але побудовані або на незалежних одне від одного джерелах 
інформації, або при побудові показників використовувались альтернативні методики. Даний метод 
відрізняється достовірністю вихідних даних, проте не може забезпечити всебічного охоплення проявів 
тіньової економіки через обмеженість набору вихідних параметрів.  

Існує два різновиди методу по показнику зайнятості:  
1. в основі розрахунків лежить розбіжність між фактичними та офіційно зареєстрованими 

рівнями зайнятості;  
2. в основі розбіжності між величиною фактично відробленого за тиждень робочого часу та 

офіційно зареєстрованого. Даний показник може слугувати слабким індикатором динаміки тіньової 
економіки та коливання рівня зайнятості можуть мати також інші причини. 

Метод Гутманна базується на припущенні про те, що співвідношення міжготівкових коштів, які 
знаходяться в обігу та депозитів до запитання на рахунках в банках є важливою характеристикою 
рівня розвитку тіньової економіки; також цей метод базується на наступних припущеннях: всі 
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розрахунки у сфері тіньового обігу здійснюються готівковими грошима; швидкість обігу грошових 
засобів в тіньовій економіці така ж, як і в сфері легального обігу; співвідношення між грошовими 
засобами, які знаходяться в обігу, та депозитами до запитання на рахунках в банках залишаються 
незмінними; нормальне співвідношення грошей в обігу та депозитів до заявлення існувало в певний 
базовий період та в цей період не існувало тіньової економіки. Переваги та недоліки даного методу 
подано в табл. 3. 

Таблиця 3 
Переваги та недоліки методу Гутманна 

 
Переваги Недоліки 

1. ефективний при 
неможливості 
безпосередньої 
прямої фіксації 
досліджуваних 
параметрів. 

1. співвідношення між грошовими засобами, які знаходяться в обігу та депозитами до 
запитання на рахунках в банках може змінюватися не лише через розміри тіньової 
економіки, але і під впливом багатьох інших факторів: доходи по внесках, об’єм 
роздрібної торгівлі, рівень оподаткування особистих доходів, збереження в домашніх 
господарствах та ін.; 
2. готівкові кошти використовуються для самих різних цілей, а не тільки для 
обслуговування товарообігу; 
3. велика кількість національної готівкової валюти в грошовому обігу інших країн; 
4. сумнівно припускати рівність швидкості обігу грошей в тіньовому та в реальному 
секторах; 
5. на результатах розрахунків найістотнішим чином позначається виріб базового року. 

Джерело : розроблено автором за [15; 20] 
 

В основі метода Фейга існує припущення про те, що співвідношення між загальним об’ємом 
товарообігу та отриманим доходом має залишатися незмінним; збільшення даного співвідношення 
свідчить про збільшення масштабів тіньової економіки. Переваги та недоліки даного методу наведено 
у табл. 4. 

Таблиця 4 
Переваги та недоліки методу Фейга 

 
Переваги Недоліки 

1. ефективний при 
неможливості 
безпосередньої 
прямої фіксації 
досліджуваних 
параметрів; 
2. достовірність 
вихідних даних. 

1. припущення про те, що співвідношення готівкових коштів до внесків є індикатором 
тіньової економіки справедливо лише частково, так як на нього впливають інфляційні 
процеси та «втеча» капіталу від національної валюти; 
2. в якості паралельного засобу платежу є іноземна валюта; крім того, в якості платіжних 
засобів багато підприємств використовують грошові сурогати, які не включаються НБУ 
до грошових агрегатів; 
3. співвідношення між сукупним товарообігом та отриманими доходами не обов’язково 
має залишатися незмінним, адже норма прибутку, як в економіці в цілому, так і по 
секторам може змінюватися; 
4. прийнявши якийсь період за базовий, не можна однозначно стверджувати, що в цей 
період в економіці країни була відсутня тіньова економіка; 
5. тривалість використання банкнот в обігу, яка використовується в розрахунку швидкості 
обігу грошей, залежить від якості паперу, з якого вона зроблена; 
6. розрахунки, що проводяться за даним методом, зменшують розміри тіньового сектору 
внаслідок не включення в загальний товарообіг бартерних операцій; 
7. метод не враховує появу нових платіжних засобів, таких, наприклад, як платіжні 
картки. 

Джерело : розроблено автором за [15; 16; 21] 
 

Основу методу Беднарського-Кокосинського-Стопурі складає формула Фішера; обсяги 
тіньової економіки представлені у вигляді різниці між фактичним обсягом використовуваної грошової 
маси та загальним обсягом роздрібного товарообороту та платних послуг. Даний метод ефективний 
при неможливості безпосередньої прямої фіксації досліджуваних параметрів. Недоліки даного методу 
такі ж, як і методу Фейга.  

В основі економетричного методу лежить рівняння регресії [15], де в якості залежного фактору 
виступає частка готівкових коштів в сукупній грошовій масі, а в якості незалежних змінних: податки в 
розрахунку на душу населення; грошові доходи на душу населення; відсоткові ставки по невалютним 
кредитам; відсоткові ставки по невалютним депозитам; відсоткові ставки за усіма видами кредитів; 
відсоткова ставка по номінальним гривневим кредитам; відсоткова ставка по номінальним гривневим 
депозитам. Даний метод ефективний при неможливості безпосередньої прямої фіксації досліджуваних 
параметрів. Недоліком даного методу є те, що на рівень кількості готівкових грошей в економіці, крім 
перерахованих за даним методом факторів, також впливає і багато інших, як об’єктивних так і 
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суб’єктивних (ступінь довіри до національної валюти, банківської системи та ін., які неможливо оцінити 
кількісно на макроекономічному рівні). 

Метод Танзі полягає в аналізі факторів, які впливають на співвідношення готівкові гроші/вклади; 
основні припущення: підпільна діяльність є безпосереднім наслідком високих ставок податків; 
підпільні операції здійснюються переважно готівковими грошами. Переваги та недоліки даного методу 
подано у табл. 5 [19]. 

Таблиця 5 
Переваги та недоліки методу Танзі 

 
Переваги Недоліки 

1. ефективний при 
неможливості 
безпосередньої 
прямої фіксації 
досліджуваних 
параметрів 

1. як і інші монетарні методи? є дуже чутливим до вибору базового року та 
припущення про швидкість обігу коштів в тіньовому секторі; 
2. основне положення методу Танзі базується на тому, що кожне господарство прагне 
зберегти свої доходи на тому рівні, який був до стягнення платежів; проте в умовах 
української економіки дане твердження є не зовсім вірним, так як об’єм прихованих 
доходів перевищує в багато разів величину обов’язкових стягнень. 

Джерело : розроблено автором за [18; 19] 
 

Сутність методу Фішера полягає в наступному: ріст співвідношення грошової маси та ВВП 
викликано збільшенням розміру тіньової економіки; основні припущення: в базовому році тіньова 
економіка дорівнює 0; протизаконні угоди здійснюються готівковими грошима. Даний метод 
ефективний при неможливості безпосередньої прямої фіксації досліджуваних параметрів, проте на 
основі даного методу можуть бути отримані лише відносні оцінки тіньової економіки, він не дозволяє 
розрахувати її абсолютну величину. 

За методом Кауфмана визначається співвідношення споживання широковживаного ресурсу 
(електричної енергії) до ВВП за базовий період часу, яке екстраполюється на теперішній; 
припустивши, що еластичність обсягу ВВП і споживання електроенергії наближається до одиниці, та 
визначивши співвідношення між споживанням електроенергії та ВВП, можна визначити очікуваний 
(або повний) ВВП за кожен рік після базового; так як офіційний ВВП за означенням охоплює лише 
легальну частину економіки, різниця між повним (або очікуваним) та офіційно визначеним ВВП дає 
оцінку обсягу тіньової економіки. Переваги та недоліки даного методу наведено у табл. 6. 

Таблиця 6 
Переваги та недоліки методу Кауфмана 

 
Переваги Недоліки 

1. ефективний при 
неможливості 
безпосередньої 
прямої фіксації 
досліджуваних 
параметрів; 
2. достовірність 
вихідних даних. 

1. не всі тіньові економічні дії потребують значних витрат електроенергії; 
2. можуть бути використані інші джерела енергії (газ, нафта, вугілля), тому даним 
методом буде охоплено лише частину тіньової економіки; 
3. з часом відбувся значний технічний прогрес; тому тепер виробництво та споживання 
електроенергії набагато ефективніше, ніж було колись; фактор технічного прогресу 
впливає на співвідношення споживання ресурсу та ВВП; 
4. можуть існувати значні розбіжності еластичності попиту на електроенергію в 
залежності від часу та країни; 
5. є спірним припущення про базовий рік. 

Джерело : розроблено автором за [18; 19] 
 
Сутність методу Лако [20] полягає у визначенні рівня споживання електроенергії на душу 

населення як функції реального споживання домашніми господарствами на душу населення (без 
споживання електроенергії), реальну вартість споживання електроенергії, відносну кількість місяців 
опалювального періоду, відношення неелектричних енергетичних джерел, які споживає домашнє 
господарство, кількість дітей, старше 14 років, кількість непрацюючих на 100 працюючих, та обсяг 
тіньової економіки на душу населення. Переваги та недоліки даного методу наведено у табл. 7. 

Таблиця 7 
Переваги та недоліки методу Лако 

Переваги Недоліки 
1. ефективний при 
неможливості 
безпосередньої прямої 
фіксації досліджуваних 
параметрів; 
2. достовірність 
вихідних даних. 

1. не всі тіньові економічні дії потребують значних витрат електроенергії; 
2. тіньова економіка функціонує не лише в домашніх господарствах; 
3. сумнівно, що такі фактори як податкове навантаження та рівень державних 
соціальних видатків, можуть бути поясненням розвитку тіньової економіки у країнах, що 
розвиваються, та у перехідних економіках; 
4. постає питання про базову країну для вирахування обсягу тіньової економіки для усіх 
країн, особливо для перехідних, та країн, що розвиваються. 

Джерело : розроблено автором за [2; 15; 20] 
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Сутність експертного методу полягає у підборі експертом відповідного математичного апарату 
та дорахунків та відновлення даних; даний метод є самим розповсюдженим при проведенні 
дорахунків макроекономічних показників. Перевагою даного методу є те, що знання, якими володіє 
експерт, його практичний досвід можуть значно покращити кінцеві результати, також даний метод 
дозволяє експертно оцінити величини, які не піддаються математичному розрахунку. Проте, можна 
виділити певні недоліки даного методу: 1. проблема в тому, щоб знайти висококваліфікованого 
експерта який зможе дати оцінку, правильність якої може підтвердитися тільки через певний період 
часу; 2. не є універсальним. 

Методи м’якого моделювання полягають у виділенні сукупності факторів, які визначають тіньову 
економіку та направлений на розрахунок її відносних показників. Дані методи можна використовувати 
при розрахунках усіх видів тіньової економіки. Проте, дані методи не дозволяють врахувати фактори, 
які не піддаються кількісній оцінці, але які мають вплив на прояви тіньової економіки. 

Змішані методи передбачають побудову моделі, яка враховує велику кількість як детермінантів, 
так і індикаторів тіньової економіки, тобто величин, які залежать від її об’єму.  Даний метод дозволяє 
моделювати можливу поведінку тіньового сектору економіки в тих чи інших умовах.  

Структурні методи базуються на використанні інформації про розміри тіньової економіки в 
різних галузях виробництва Використання даних методів дозволяє врахувати галузеві особливості, а 
також виявити галузеві уподобання суб’єктів тіньової економіки. 

Необхідно зазначити, що в Україні аналіз обсягів тіньової економіки здійснюється на основі 
наступних методів: «витрати населення – роздрібний товарооборот», фінансовим, монетарним, 
електричним, збитковості підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, у світі розроблено велику кількість методів 
виявлення та оцінки тіньової економічної діяльності. Визначено, що основною перевагою методів 
відкритої перевірки є те, що вони відповідають цілям діяльності контролюючих органів в межах їх 
компетенції; основним недоліком даних методів є те, що вони забезпечують виявлення тіньової 
діяльності лише в тій мірі, в якій це дозволяє робити відкритість суб’єктів, яких перевіряють.  

Основними перевагами спеціальних економіко-правових методів є: 1. висока ефективність при 
проведенні ревізій; 2. дають економічне обґрунтування можливим проявам тіньової діяльності; 
3. дозволяють виявити суму несплачених податків в результаті невірного ведення обліку. Недоліками 
даних методів є: 1. потребують великої кількості працюючих; 2. призначені для виявлення тіньової 
діяльності при роботі з конкретним господарюючим суб’єктом. 

Основними перевагами обліково-статистичних методів є: прямі методи дозволяють врахувати 
усі нюанси досліджуваного об’єкта при складанні програми обстеження, непрямі методи ефективні при 
неможливості безпосередньої прямої фіксації досліджуваних параметрів. Недоліками прямих методів 
є те, що вони не є універсальними (спеціально розробляється програма обстеження в кожному 
конкретному випадку) та потребують трудових та фінансових витрат. В непрямих методах основним 
недоліком є те, що потрібно дуже обережно підбирати непрямі показники та враховувати особливості 
досліджуваного регіону, також дані методи не можуть забезпечувати всебічного охоплення проявів 
тіньової економіки через обмеження набору вихідних параметрів. 

Проте, отримані розрахунки за будь-яким з даних методів, будуть мати приблизні значення, 
оскільки за інших обставин сфера, параметри якої становлять об’єкт економічного дослідження, 
перестала б бути тіньовою. 
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Анотація 

У статті проаналізовано рівень тіньової економіки у світі. Визначено країни, у яких 
спостерігається найбільша частка тіньової економічної діяльності. Досліджено сутнісні 
характеристики методичних підходів до ідентифікації тіньової економічної діяльності. Розкрито 
основні переваги кожної з досліджуваних методик. Представлено недоліки методів оцінки тіньової 
економічної діяльності. 

Ключові слова: тіньова економіка, методи, переваги, недоліки. 
Аннотация 

В статье проанализирован уровень теневой экономики в мире. Определены страны, в 
которых наблюдается наибольшая доля теневой экономической деятельности. Исследованы 
сущностные характеристики методических подходов к идентификации теневой экономической 
деятельности. Раскрыты основные преимущества каждой из исследуемых методик. 
Представлены недостатки методов оценки теневой экономической деятельности. 

Ключевые слова: теневая экономика, методы, преимущества, недостатки. 
Annotation 

The article analyzes the level of shadow economy in the world. Countries that have the greatest share 
of the shadow economy are defined. The intrinsic properties of methodological approaches to the 
identification of the shadow economy are investigated. The basic advantages of each of the studied 
techniques are submitted. Shortcomings of the assessment methods of shadow economic activities are 
presented. 

Key words:  shadow economy, methods, advantages, disadvantages. 
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧИМИХ МІСЬКИХ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Функціонування пасажирського транспорту є невід’ємною частиною 

економічної й соціальної політики на загальнодержавному й локальних рівнях. Ця галузь господарювання 
спрямована на задоволення попиту в пересуванні населення між певними пунктами в транспортній мережі 
країни. Міські пасажирські перевезення становлять складну соціально-технічну систему, що має значний 
соціально-економічний ефект на населення міста й на підприємства, які надають послуги у сфері міських 
регулярних пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування.  

Соціальна значимість міського пасажирського транспорту (МПТ) загального користування 
безперечна. Причому зовнішній ефект, створюваний ним, не обмежується рамками міста, а впливає 
на соціально-економічний розвиток регіону й навіть держави загалом [1]. Міський пасажирський 
транспорт є найважливішою складовою економіки будь-якої країни й України зокрема, де населення 
гостро потребує суспільних пасажирських перевезень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міський пасажирський транспорт як невід’ємна 
частина інфраструктури міського господарства завжди перебував під пильною увагою багатьох науковців. 
Соціально-значиму проблему суспільного транспорту у своїх наукових працях розглядають такі вчені: 
С. В. Бєлоусова [2], Л. Б. Миротін [3], Є. В. Москаленко [4], І. В. Спірін [5], І. С. Туревський [6] та ін. 

В умовах сучасного розвитку міського пасажирського транспорту, що працює в режимі 
регулярних пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, суб’єкти 
підприємницької діяльності намагаються певним чином обійти законодавчу базу здійснення міських 
пасажирських перевезень. Зокрема, ігнорують Закон України «Про автомобільний транспорт» [7], 
Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезень 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування» [8] й інші законодавчо встановлені 
нормативні акти. У зв’язку з цим виникають актуальні проблеми функціонування міського 
пасажирського транспорту, які представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Актуальні проблеми функціонування міського пасажирського транспорту 

Джерело: розроблено автором 
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Зазначені проблеми відрізняються своєю актуальністю й вимагають більш детального 
дослідження. У пропонованій статті робиться акцент на проблемі здійснення соціально-значимих 
міських пасажирських перевезень, яка включає три аспекти, зображені на рис. 1. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності проблем соціально-значимих 
міських регулярних пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, 
виявлення правових «прогалин», наявних у державному законодавстві в частині забезпечення 
належного рівня обслуговування соціальних маршрутів загального користування, безкоштовного 
перевезення пільгової категорії громадян, а також перевезення пасажирів з обмеженими фізичними 
можливостями. І, як наслідок, визначення аспектів регулювання цієї сфери діяльності з боку 
державних і місцевих органів влади для забезпечення максимального соціального ефекту міських 
регулярних пасажирських перевезень.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Замовником міських пасажирських перевезень 
виступає міський виконавчий комітет [8], який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України і є гарантом верховенства права, соціальної справедливості й рівності суспільства загалом і 
кожного індивіда окремо. Виходячи з окреслених проблем функціонування МПТ (рис. 1), соціальна 
значимість останнього виходить за пріоритетом на перше місце й вимагає негайного вирішення. 

Для розв’язання цього питання необхідно поглибиться в історію розвитку сучасного міського 
пасажирського транспорту й виявити аспекти, які зумовили появу визначеної проблеми.  

Основою зародження більшості сучасних автотранспортних підприємств, що спеціалізуються на 
наданні послуг у сфері пасажирських перевезень, виступає досвід окремих приватних підприємців, які 
згодом розширили автопарк власних транспортних засобів, придбали або орендували матеріально-
технічну базу й сформували штат висококваліфікованих кадрів, який складається із водіїв вищої 
категорії, бухгалтерів, інженерів з безпеки дорожнього руху, охорони праці й пожежної безпеки, 
технічного персоналу (слюсарів з ремонту автотранспортних засобів, механіків з передрейсового й 
післярейсового технічного огляду автотранспортних засобів), медичного персоналу для огляду водіїв 
перед виїздом на маршрут і після повернення з маршруту. 

В результаті розвитку сучасних автотранспортних підприємств (АТП), що надають послуги у 
сфері міських регулярних пасажирських перевезень на маршрутах загального користування, технічні 
питання були закриті, але соціальні аспекти пасажирських перевезень були упущені внаслідок 
особистої незацікавленості підприємців у наданні соціальних (безкоштовних) послуг. 

Сучасне АТП із погляду бізнесу самі підприємці розглядають не як єдину комплексну систему, 
що обслуговує певні маршрути або райони міста, а як розрізнену сферу підприємництва. Іншими 
словами, увесь парк автотранспортних засобів підприємства поділений на транспортні одиниці й 
закріплений за певними маршрутами з метою вилучення максимального прибутку з кожного автобуса. 
Ці маршрути АТП виграє на тендері [8] у замовника (міського виконавчого комітету) і обслуговує їх.  

Як відбувається тендер (конкурс) на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування? Тут і криється суть проблеми здійснення соціально-значимих міських 
пасажирських перевезень. Уся транспортна мережа міста розбита на об’єкти, які й розігруються на 
конкурсі. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. за № 1081, об’єктом 
конкурсу є один маршрут (або кілька маршрутів) міського автобусного сполучення [8]. 

У кожному місті є певний пасажиропотік, який формується залежно від місця розташування 
житлових (спальних) і трудових, а також розважальних районів міста. Цей пасажиропотік може бути 
інтенсивним (прибутковим для автоперевізників маршрутом) або менш інтенсивним, так званим 
соціальним маршрутом. 

Ці маршрути і є об’єктами конкурсу, причому на паритетних засадах виступають маршрути з 
інтенсивним пасажиропотоком і соціальні маршрути. Як правило, кожний підприємець робить заявки 
на участь у конкурсі з об’єктами, що забезпечують максимальний прибуток, а соціальні маршрути 
залишаються без претендентів на їх обслуговування. 

Економічна складова цього підходу підприємців більш, ніж зрозуміла. Залишається 
незрозумілою відсутність логічного підходу законодавця в цьому питанні. 

Для вирішення питання обслуговування соціально-значимих маршрутів загального 
користування необхідно, насамперед, внести зміни в законодавчу частину, яка стосується умов 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті, де чітко прописати 
умови формування об’єктів конкурсу. Маємо на увазі редакцію Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» [8]. Редакція повинна містити таку інформацію: до кожного міського 
маршруту загального користування з найбільшим пасажиропотоком прикріплювати додатково 
соціальний маршрут. Таким чином, законодавець ставить за обов’язок підприємцям обслуговувати як 
прибуткові маршрути, так й соціальні. Причому в цьому випадку в автоперевізників буде можливість 
компенсувати витрати на соціальних маршрутах за рахунок більш прибуткових маршрутів і розглядати 
свою підприємницьку діяльність не розрізнено за маршрутами, а в єдиному циклі господарювання. 
Але це розпорядження буде актуальним у тому випадку, якщо міські виконавчі комітети чітко поділять 
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маршрути міської транспортної мережі за інтенсивністю пасажиропотоку й будуть групувати їх у 
єдиний об’єкт конкурсу.  

Необхідно також у договірних відносинах між Замовником (міським виконавчим комітетом) 
міських пасажирських перевезень, що працюють у режимі регулярних пасажирських перевезень на 
маршрутах загального користування, і Виконавцем (автоперевізником) прописати зобов’язувальний 
характер належного виконання пасажирських перевезень як на прибуткових, так і на соціальних 
маршрутах. І у випадках неналежного виконання договірних відносин анулювати в автоперевізника 
дозвіл на право надання послуг у сфері пасажирських перевезень як на соціальному маршруті, так й 
на маршруті з інтенсивним пасажиропотоком, які становили єдиний об’єкт конкурсу. Це стосується 
вирішення питання обслуговування соціально-значимих маршрутів. 

Наступним актуальним питанням функціонування міського пасажирського транспорту під час 
здійснення соціально-значимих міських пасажирських перевезень (МПП) є перевезення пасажирів з 
обмеженими фізичними можливостями. Згідно з п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 
03.12.2008 р. за № 1081, «…організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на об’єкті 
конкурсу, який включає міські та приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як 
одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями» [8]. Але, як показує практика, з метою економії власних коштів автоперевізники 
відмовляються купувати автотранспортні засоби з конструкцією для перевезення інвалідів, а міська 
влада, яка є Замовником перевезень, на цей пункт постанови Кабінету Міністрів України не реагує. 
Таким чином, складається ситуація повного ігнорування прав осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, а, отже, і соціальних аспектів рівноправного розвитку суспільства. 

У такому випадку необхідне чітке втручання міського виконавчого комітету у вирішення цього 
питання на стадії проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування й у подальшій діяльності автоперевізників. Отже, виконавчому комітету необхідно 
забезпечити повний контроль з боку влади за наявністю на міських маршрутах загального 
користування автотранспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, і належним обслуговуванням цих осіб. Тільки за ініціативи міської влади можна 
врегулювати це питання й зняти його з порядку денного. 

Актуальним питанням функціонування МПТ під час здійснення соціально-значимих міських 
пасажирських перевезень є також перевезення пасажирів, які користуються правом безкоштовного 
або пільгового проїзду й обслуговування. У містах України склалася така ситуація: комунальні 
підприємства електротранспорту несуть економічний тягар в обслуговуванні пільгової категорії 
пасажирів, а комерційні підприємства відмовляються в перевезенні пасажирів-пільговиків. Для 
врегулювання цього питання необхідно забезпечити комерційним автоперевізникам компенсацію 
доходів, що випадають, на умовах, однакових з комунальними підприємствами, тобто виплачувати 
державні субвенції за перевезення пільгової категорії громадян. Це надзвичайно важлива обставина 
дозволить забезпечити дотримання соціального законодавства всіма суб’єктами перевізного процесу 
й уникнути перерозподіл пасажирів, які оплачують і які не оплачують свій проїзд. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для успішного вирішення питання 
здійснення соціально-значимих міських пасажирських перевезень необхідно внести зміни в Закон 
України «Про автомобільний транспорт» [7], Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування» [8], а також треба розробляти й більш заглиблено аналізувати міські програми розвитку 
пасажирського транспорту з метою досягнення максимального соціального ефекту міських 
пасажирських перевезень. 

Можливості державної програми, а також Міністерства Інфраструктури України у вирішенні 
проблем міського транспорту, звичайно, обмежені, але для успішного реформування міського 
пасажирського транспорту необхідна координація зусиль органів влади всіх рівнів, громадських 
організацій і підприємців. 
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Анотація 

У статті визначено проблеми соціально-значимих міських пасажирських перевезень. Виявлені 
правові «прогалини», наявні в державному законодавстві в частині забезпечення належного рівня 
обслуговування соціальних автобусних маршрутів загального користування. Окреслено аспекти 
регулювання цієї сфери діяльності з боку державних і місцевих органів влади.  

Ключові слова: міський пасажирський транспорт (МПТ), міські пасажирські перевезення 
(МПП), автотранспортне підприємство (АТП), соціально-значимий маршрут, пільгова категорія 
пасажирів. 

Аннотация 
В статье обозначены проблемы социально-значимых городских пассажирских перевозок. 

Выявлены правовые «пробелы», имеющиеся в государственном законодательстве в части 
обеспечения надлежащего уровня обслуживания социальных автобусных маршрутов общего 
пользования. Также определены аспекты регулирования данной сферы деятельности со стороны 
государственных и местных органов власти.  

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт (ГПТ), городские пассажирские 
перевозки (ГПП), автотранспортное предприятие (АТП), социально-значимый маршрут, льготная 
категория пассажиров. 

Annotation 
The problems of socially important city public transportation services are indicated in the article. The 

«gaps» in the state legislation related to assurance of the proper level of service on social routes are 
detected. The aspects of regulation of this sector by the state and local authorities are defined. 

Key words:  сity public transportation (CPT), city public transportation services (CPTS), motor 
transport enterprise (MTP), socially important route, passengers entitled to benefits.  
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Останнім часом багато уваги приділяється питанням 

конкурентоспроможності підприємства та шляхам її зростання. У вітчизняній літературі єдиного 
трактування поняття конкурентоспроможності не існує. Це пов’язано із ототожненням понять 
конкурентоспроможність підприємства та конкурентоспроможність продукції, різними масштабами 
діяльності організацій та рядом інших чинників. Проте незалежно від особливостей трактування 
даного поняття всі автори сходяться на думці, що рівень конкурентоспроможності підприємства 
потрібно підвищувати. Методів, які сприяють зростанню конкурентоспроможності, можна назвати 
багато, проте найсучаснішим та водночас найрадикальнішим є бенчмаркінг. Бенчмаркінг у вітчизняній 
теорії та практиці мало досліджений та мало використовуваний. Це зумовлюється відсутністю єдиної 
інформаційної бази підприємств-партнерів, недостатнім методичним забезпеченням самого процесу, 
відсутністю кваліфікованих фахівців з бенчмаркінгу, а найголовніше - суб’єктивними чинниками, які 
пов’язані із керівництвом та персоналом досліджуваного підприємства та їх небажанням 
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впроваджувати управлінські інновації в щоденну діяльність. Такі обмеження не дозволяють повною 
мірою використати переваги бенчмаркінгу вітчизняними підприємствами, що гальмує їх розвиток. В 
той же час для закордонних підприємств практика застосування бенчмаркінгу є звичайною і дозволяє 
підвищувати рівень конкурентоспроможності без значних витрат ресурсів та часу, що призводить до 
кращих результатів в щоденній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням бенчмаркінгу у вітчизняній літературі 
приділяється дуже мало уваги. Згадки про бенчмаркінг можна зустріти в публікаціях таких вітчизняних 
авторів, як О. І. Штейн, І. І. Масюк, О. В. Кравченко. Більше уваги питанням бенчмаркінгу приділяється 
в працях російських авторів М.І. Кузнецовa, Е.А. Міхайлова, Р. А. Казакова, хоча їх розробки все ще 
носять більше теоретичний, ніж прикладний характер. В зарубіжних країнах науковці бенчмаркінг 
вважають однією з інноваційних технологій управління, за допомогою якої можна значно підвищити 
конкурентоспроможність підприємства, а, отже, і його ефективність. До таких науковців можна 
віднести Б. Андерсен, Р. Рейдер, К. Шміт. Разом з тим особливості динамічного нестійкого розвитку 
передбачають необхідність подальшого розвитку даного напрямку досліджень. 

Постановка завдання. Метою результатів дослідження, викладених у цій статті, є на основі 
узагальнення дослідженого матеріалу розробка власного визначення поняття бенчмаркінг, 
переосмислення його ролі в стратегічному управлінні при підвищенні рівня конкурентоспроможності 
підприємства, формулювання основних завдань та цілей бенчмаркінгу, систематизація та доповнення 
існуючих класифікаційних ознак бенчмаркінгу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність підприємства – це його 
здатність створювати, виробляти і продавати товари та послуги, цінові й нецінові якості яких 
привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів [1]. 

Конкурентоспроможність фірми може бути визначена як її порівняльна перевага відносно інших 
фірм цієї ж галузі усередині національної економіки і за її межами. Це означає, що 
конкурентоспроможність фірми може бути виявлена (оцінена) лише в рамках групи фірм, які належать 
до однієї галузі, або фірм, що випускають товари-субститути, тобто конкурентоспроможність 
виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію [2]. 

Слід звернути увагу на те, що трактувань поняття “конкурентоспроможність” є дуже багато. 
Розбіжності та різноманітність авторських позицій стосовно визначення поняття “конкурентоспроможність” 
пов’язані з ототожненням конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції або 
послуг; масштабами розгляду конкурентоспроможності на регіональному, національному або світовому 
ринку (підприємство, галузь, країна); заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний 
рівень); характеристикою будь-якої складової конкурентоспроможності підприємства – 
конкурентоспроможність виробничого, трудового потенціалу і т.д. [2]. 

Отже, конкурентоспроможність підприємства є тією його характеристикою, котра визначає його 
здатність задовольняти потреби клієнта краще в порівнянні з іншими підприємствами, що пропонують 
подібний товар чи послугу. Проте конкурентоспроможність підприємства визначається не тільки 
перевагою його продукції чи послуги для споживача, а й вищою ефективністю всієї виробничої та 
іншої діяльності. Саме тому для забезпечення конкурентоспроможності підприємства необхідна 
систематична робота з усього виробничо-господарського циклу, що приводить до конкурентних 
переваг у сфері НДДКР, виробництва, управління, фінансів, маркетингу й т.п. Конкурентоспроможність 
фірми є результат її конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління компанією. 

Основним критерієм конкурентоспроможності є рівень продаж і стабільне місце на ринку. 
Оптимізація політики поведінки в умовах специфічного ринку України здатна істотно підвищити 
«виживаність», стабільність, тривалість дії конкурентних переваг і забезпечити подальше зростання 
підприємства. Рівень конкурентоспроможності підприємства — дзеркало, в якому відображаються 
сукупні підсумки роботи практично всіх служб підприємства. 

На рівень конкурентоспроможності фірми найважливіший вплив мають науково-технічний рівень 
і ступінь удосконалювання технології виробництва, використання новітніх винаходів і відкриттів, 
впровадження сучасних засобів автоматизації виробництва. Вирішальний фактор, що визначає 
стабільність конкурентоспроможності підприємства, — це не просто його здатність виробляти 
високоякісні товари, а й можливість забезпечити ними комерційний успіх. Саме тому не останню роль 
в конкурентоспроможності відіграє менеджмент підприємства. Конкурентоспроможність фірми — це не 
тільки результат діяльності фірми, а й стан вітчизняної економіки, низький рівень якої є ускладнюючим 
чинником при прогнозуванні результатів діяльності. 

В економічній літературі пропонується розрізняти чотири основні рівні конкурентоспроможності 
підприємства [3]: 

1. Перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на споживача не зважають. 
2. Другий рівень - менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства повністю відповідала 

стандартам, встановленим конкурентами. 
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3. Третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а вже самі потроху 
стають „законодавцями моди» у галузі. 

4. Четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує в першу чергу не 
виробництво, а управління, і підприємство повністю стає „законодавцем моди» на даному ринку. 

Звичайно, найкраще, коли підприємство має четвертий рівень конкурентоспроможності. В цьому 
випадку воно вже стає недосяжним для конкурентів, і його конкурентні переваги є безумовними і 
довгостроковими. Проте така ситуація спостерігається на вітчизняному ринку дуже рідко. В більшості 
випадків вітчизняні підприємства мають перший і другий рівень конкурентоспроможності. Саме тому, 
щоб вижити, вони повинні робити все для підвищення рівня конкурентоспроможності. Однією з 
передових технологій підвищення конкурентоспроможності підприємства є бенчмаркінг. 

Сьогодні бенчмаркінг став невід’ємною частиною стратегічного управління і вдосконалення 
діяльності організацій, має значне поширення в науковій та методичній літературі. Але ні в зарубіжній, 
ні у вітчизняній літературі він не має одностайного визначення, тому існує велика кількість підходів до 
формулювання цього поняття. На думку одних дослідників, бенчмаркінг є наслідком розвитку 
концепції конкурентоспроможності [6], на думку інших – програмою з поліпшення якості [7, с. 242]. Але 
спільним у всіх визначеннях є ідея необхідності пошуку ліпших методів ведення бізнесу для аналізу і 
адаптації цих методів на власному підприємстві.  

Вперше термін «бенчмаркінг» з’явився у 1972 в Кембріджському інституті стратегічного 
планування (Strategic Planning Institute – SPI, США). У цьому інституті розробили відому програму 
удосконалення ринкової стратегії (Profit Impact of Market Stategy Program - PIMS), яка дозволила 
ефективно вирішувати будь-які проблеми компанії в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Способи 
і методи цієї програм передбачали необхідність виявлення, знання і використання досвіду кращих 
підприємств, які домоглися успіхів у певних видах діяльності. 

Професор Норвежського університету науки і технології Б. Андерсен відмічає, що дослівний 
переклад англійського терміну «benchmarking» - «кам’яна лавка», наводить такий приклад: «уявіть собі, що 
на вершині гори, так щоб всім було видно, є дві кам’яні плити. Вони поставлені на ребро і відсунуті дещо 
одна від одної. На них покладено третю плиту. Маємо кам’яну лавку». Він запропонував операційне 
визначення поняття, в основі якого знаходиться ідея порівняння з деяким еталоном, спеціальною міткою 
відліку: «бенчмаркінг – постійна і змінна і порівняння окремо взятого бізнес-процесу з еталонним процесом 
провідної організації з метою збору інформації, яка допоможе даному підприємству визначити ціль свого 
удосконалення і провести заходи щодо поліпшення її роботи» [4, с.23]. У даному визначенні Б. Андерсон 
акцентує увагу на таких важливих аспектах бенчмаркінгу як порівняння бізнес-процесів, а не їх показників, 
структурований процес та зміни, а не еволюція. 

Представник американського центру продуктивності та якості Р. Рейдер розглядає бенчмаркінг 
як процес постійного аналізу найкращих практик, зумовленого найвищими характеристиками 
конкурентоспроможності. Зокрема він визначає його як «процес аналізу діяльності компанії з метою 
виявлення сфер, які потребують позитивних змін в межах програми безперервного вдосконалення». 

Провідний спеціаліст у сфері бенчмаркінгу К. Шміт розглядає його дещо під іншим кутом зору, 
вважаючи, що «це сукупність ефективних методів і процедур, які сприяють істотному зміцненню 
позицій компанії на конкурентному ринку, які зводиться до постійного порівняння власної продукції, 
послуг, і, головне – технологій з продукцією, послугами і технологіями, що використовуються 
декількома різними компаніями, причому які не обов’язково відносяться до однієї певної галузі 
промисловості або сфери послуг». 

Багато зроблено в дослідженні бенчмаркінгу російськими вченими за останні роки. Зокрема М.І. 
Кузнецов перш за все характеризує технології бенчмаркінгу з маркетингових позицій, і пояснює, що 
«бенчмаркінг XXI століття має комплексний, системний, стратегічний характер і наслідує важливу ціль 
– забезпечити для підприємства (галузі національної економіки) стійку конкурентоспроможність» [5] 

Е. А. Міхайлов ототожнює бенчмаркінг з «продуктом еволюційного розвитку концепції 
конкурентоспроможності, яке передбачає розробку програм поліпшення, які вперше з’явився в Японії» 
[6]. В основі цього визначення лежить порівняння продукту конкурента з продуктом підприємства з 
метою підвищення конкурентоспроможності останнього. 

За останні роки бенчмаркінг став предметом дослідження вітчизняних економістів, і варто 
підкреслити, що в цьому напрямі вже багато зроблено.  

Термін «бенчмаркінг» має англійське походження і вперше у цьому значенні був використаний у 
1979 р. компанією «Ксерокс» у проекті «Бенчмаркінг конкурентоспроможності» для аналізу витрат і 
якості власних товарів порівняно з японськими. Реалізація цього проекту принесла успіх компанії і 
викликала зацікавленість у таких компаній, як “HP”, “GM”, “Dupon”, “Motorola” та інших у всьому світі.  

Бенчмаркінг означає переймання методів управління інших підприємств після того, як шляхом 
порівняння з іншими сферами підприємницької діяльності або конкурентами були виявлені слабкі 
сторони своєї фірми. 
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Бенчмаркінг – пошук орієнтованої цілі, яку можуть ставити клієнти, конкуренти, інші 
підприємства, тенденції галузі і тенденції розвитку інших галузей і економіки взагалі, зміни культурного 
рівня, розширення самого підприємства і багато іншого. 

Бенчмаркінг – мистецтво обґрунтування того, що інші роблять ліпше, і вивчення, удосконалення 
і використання інших методів роботи. 

Бенчмаркінг – систематичний спосіб визначення, розуміння і розвиток найліпших за якістю 
продуктів, послуг, дизайну, обладнання, процесів і практик з метою поліпшення реальної ефективності 
вашої організації 

Таке розмаїття визначень поняття «бенчмаркінгу» можна прояснити різними підходами, нерідко 
протилежними, до значення та ролі бенчмаркінгу в системі управління підприємствами. Частково це 
можна пояснити тим, що одні дослідники дуже переоцінюють значення бенчмаркінгу, інші – навпаки – 
вважають, що він мало впливає на процес управління. Значна частина дослідників взагалі приписують 
не реальні йому властивості. 

Враховуючи всі аспекти визначень цього поняття, можна зробити висновок, що бенчмаркінг – це 
технологія управління, яка полягає в тому, що суб’єкт управління постійно формує зразок дій та 
результатів і створює програму наслідування цьому зразку.  

Проте часто бенчмаркінг прирівнюється до аналізу конкурента і дослідження ринку та вважають 
одним з методів TQM, загальновідомими і загальнодоступними інструментами управління. З метою 
визначення відмінностей між ними автором був здійснений порівняльний аналіз за шістьма ознаками 
порівняння, результати якого наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  
Порівняльний аналіз поширених методів і інструментів управління і бенчмаркінгу 

 
Об’єкт 

порівняння 
Дослідження ринку Аналіз конкурентів TQM Бенчмаркінг 

Категорія 
управління 

Інструмент  Інструмент  Інструмент  Технологія 

Об’єкт 
використання 

Відділ маркетингу Відділ маркетингу Всі підрозділи 
підприємства 

Всі підрозділи 
підприємства 

Вид 
інформації 

Аналіз ринку і його 
сегментів, споживачів 

Аналіз стратегій 
конкурентів 

Про продукт, аналіз 
продукту 

Про себе, про 
конкурента, про 
лідерів, аналіз 

Об’єкт 
вивчення 

Потреби споживачів, 
товари і послуги 

Стратегії 
конкурентів, ринки і 

товари 

Продукція 
конкурента, ринки 

Підприємство 
конкурента, методи 
ведення бізнесу  

Ціль  Надання інформації 
для прийняття рішень 

Надання інформації 
про становище 
конкурента на 

ринкові 

Поліпшення якості 
продукції, зниження 

собівартості 

Завоювання нового 
положення на ринку 
шляхом оптимізації 

діяльності 
Філософія  Вивчення середовища 

перебування 
Вивчення 
конкурентів 

Надання споживачу 
товару високої якості 
за низькою ціною 

Організація власної 
діяльності таким 
чином, щоб 

задоволити попит 
всього ланцюгу 

поставки  
 
Аналізуючи табл. 1, бачимо, що бенчмаркінг значно ширший будь-якої із порівнювальних 

категорій тільки через те, що він є технологією управління, тоді як інші – її інструментами. Логічно 
допустити, що до системи методів та інструментів бенчмаркінгу можуть відноситися всі перераховані 
категорії, які створюють інформаційну та реалізаційну основу. Спрощено це можна собі уявити таким 
чином. Дослідження ринку дає можливість визначення конкурентного становища власної продукції, 
аналіз конкурентів надає інформацію про рівень конкурента, TQM забезпечує план дій з поліпшення 
роботи і досягнення потрібного рівня якості. 

Сутність бенчмаркінгу полягає в тому, що він створює аналогову базу, яка може бути використана як 
еталонний об’єкт поглибленого вивчення. Цілі, які наслідує підприємець, використовуючи інструментарій 
бенчмаркінгу, можуть бути різними: поліпшити позицію відносно конкурента; знизити витрати; підвищити 
рівень задоволення споживача; підвищити ефективність; визначити слабкі місця процесу; розробити нові 
ідеї; підвищити якість продукції; поліпшити організацію тощо. 

Бенчмаркінг, на нашу думку, найкраще використовувати для аналізу прихованих від спостерігача 
ринкових явищ і процесів. Його особливість полягає в збиранні якомога повнішої, в тому числі і 
конфіденційної інформації про діяльність різних суб’єктів ринкового середовища. Зібрана інформація 
дозволяє отримати більшу уяву про характер підприємницької діяльності лідерів конкурентного 
середовища і причини їхнього успіху, узагальнення і використання в процесі побудови моделі ефективного 
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підприємництва. Бенчмаркінг складається із збору і аналізу інформації про діяльність ліпших підприємств 
партнерів і конкурентів, про методи управління, які вони використовують. 

Ціль бенчмаркінгу – це підвищення ефективності власної діяльності і завоювання переваг у 
конкурентному суперництві. Сьогодні бенчмаркінг, використовуючи свій головний принцип «від 
ліпшого до ліпшого», повертає до життя багато фірм розвинутих країн Заходу і Південно-Східної Азії. 

Основною ціллю бенчмаркінгу є таке позиціонування підприємств на ринку, яке забезпечить 
найбільшу перевагу у всьому, при цьому воно здійснюється за рахунок наявних ресурсів 
підприємства.  

Бенчмаркінг дозволяє прагнення підприємства до лідерства на ринку зробити реальними. Суть 
подібного твердження полягає в тому, що набуття шляхом одноразового використання бенчмаркінгу 
конкурентних переваг є винятково першим етапом підприємства для досягнення лідируючого 
положення на ринку, оскільки лідерство на ринку – тривалий процес. Для цього підприємства повинно 
постійно розвиватися, адже конкуренти не стоять на місці і досягають успіхів. 

Бенчмаркінг в управлінні ефективною діяльністю підприємства зводиться до двох 
найважливіших завдань: 

1) ідентифікація ліпших досягнень в сфері спеціалізації підприємства на кожний період часу; 
2) орієнтація підприємств на досягнення цих вищих результатів у недалекому майбутньому. 
Перше із цих завдань полягає у створенні на підприємстві такої інформаційної та методологічної 

бази менеджменту, яка дозволила б будь-коли об’єктивно визначити в кожній із сфер діяльності 
підприємства найвищі результати, на досягнення яких можуть бути спрямовані зусилля. Виконання 
цього завдання бенчмаркінгу передбачає побудову повної уяви не тільки внутрішнього, але й 
зовнішнього ринку, при цьому картина ринку не повинна бути одномоментною, а повинна постійно 
змінюватися і доповнюватися при потребі. 

Завдання орієнтації підприємства на досягнення найвищих результатів у рамках бенчмаркінгу 
означає розробку внутрішньої стратегії розвитку підприємства, яка забезпечує йому досягнення 
переваг над конкурентами і посідання лідируючого положення у відповідній сфері бізнесу з 
врахуванням наявного потенціалу. Варто відмітити, що даний опис завдання орієнтації є дещо 
ідеалізованим, оскільки далеко не всі прийоми, які використовує бенчмаркінг здатні допомогти 
підприємству зайняти лідируюче положення і набути переваг над конкурентами. Тому одним із 
варіантів визначення даного завдання можна назвати скорочення розриву між досягненнями 
конкурентів і своїми власними досягненнями і, як наслідок, посісти вигідніше положення на ринку. Ці 
завдання бенчмаркінгу дозволяють визначити його як специфічну технологію управління, чітко 
орієнтовану на масштабні інноваційні процеси, які забезпечують підвищення конкурентоспроможності 
підприємства у вибраній сфері бізнесу, сфері науки або технології. 

Таким чином, бенчмаркінг – це інноваційна технологія управління, яка на основі критичної оцінки 
власного внутрішнього і зовнішнього середовища та досліджень практики ведення бізнесу іншими 
успішними компаніями, що працюють як на ринку досліджуваного підприємства, так і на інших ринках, 
дозволяє створити безперервну систему удосконалень, що покликана підвищити ефективність бізнесу 
досліджуваного підприємства на основі оригінальних управлінських, організаційних, маркетингових та 
фінансових дій та рішень. 

Видів бенчмаркінгу в науковій літературі виділяють дуже багато. Якщо їх систематизувати, то 
класифікацію бенчмаркінгу можна зобразити за допомогою такої схеми (рис. 1). 

Для поглибленої класифікації видів бенчмаркінгу ми рекомендумо запровадити ще один 
умовний термін «об’єкт наслідування» – поняття, яке споріднене з визначенням «ідеал». У сучасній 
бенчмаркінговій термінології одним із найпоширеніших висловлювань є «лідер» або «еталон», який 
виконував у попередніх визначеннях роль «ідеала» або «цілі досягнення». Об’єкт наслідування – це 
рівень, який суб’єкт управління вважає ідеальним для досягнення за допомогою наявних засобів через 
певний проміжок часу. Отже, об’єкт наслідування може відповідати декільком рівням: 

− вищий рівень, якого ніхто не досяг – у даному випадку наявне намагання розробити що-небудь 
нове і вийти на новий виток розвитку або запропонувати щось якісно нове; 

− середній рівень – рівень інших підприємств у галузі (або середній рівень для підприємств 
такого розміру, як власне, або середній рівень для підприємства з тим же рівнем рентабельності, або 
середній рівень з підприємствами рівною кількістю продуктів – замінників або супутніх товарів тощо); 

− низький рівень – досягнення рівня підприємств, які знаходяться в рейтинговій таблиці в низу 
списку, тобто не посідає провідних позицій. У даному випадку мова не завжди йде про підприємства-
аутсайдери, але й також про підприємства, які вперше проникають на ринок або пропонують якісно 
новий товар на даному ринку. При цьому складно розраховувати на досягнення негайного 
запаморочливого успіху, тому деякі підприємства надають перевагу бенчмаркінгу з підприємствами, 
які не посідають лідируючого становища на ринку. Це може стосуватися таких об’єктів бенчмаркінгу, 
як обсяг продаж або витрат. 
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Рис.1. Схема видів бенчмаркінгу [8, с. 237] 

 
Для розгляду видів бенчмаркінгу залежно від наміченого ідеалу необхідно створити первинну 

класифікацію бенчмаркінгу відповідно до «об’єкту наслідування». У даній класифікації ми пропонуємо 
виділити три види бенчмаркінгу: 

1) бенчмаркінг «спокою» – порівняння загального стану на ринку з тим, щоб визначити своє 
становище на ринку і заспокоїтися, якщо становище не гірше, ніж в інших. Такі підприємства рідко 
проводять бенчмаркінг відносно тих фірм, які посідають місце вище власного підприємства. Такий вид 
бенчмаркінгу можна назвати умовним, оскільки подальший збір інформації і аналізу процесу 
практично не йде. Метою такого бенчмаркінгу є позиціонування власного підприємства на фоні інших 
підприємств у галузі; 

2) бенчмаркінг ідеалу – у даному випадку мова йде про вдосконалення методів і процесів, які 
для інших підприємств можуть самостійно бути об’єктом бенчмаркінгу. Ціллю такого бенчмаркінгу є 
завоювання або підтвердження лідируючого становища у галузі; 

3) бенчмаркінг середнього рівня – бенчмаркінг, об’єктом якого є функції або процеси на 
підприємствах, які посідають той самий рівень, що і власне, або вище, при цьому власне підприємство 
намагається досягнути переваг. 

Бенчмаркінг «спокою», як правило, здійснюють з невеликою часткою на ринку. В даному випадку 
підприємства-реципієнти намагаються переконатися, що їхнє становище на ринку не саме гірше, тому 
підприємства-донори мають рівну, якщо не меншу частку на ринку. Кількість підприємств-донорів при 
цьому зменшується. Невелика кількість також підприємств-реципієнтів. 
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Бенчмаркінг ідеалу здійснюють підприємства з великою часткою на ринку, а пошук підприємств-
донорів здійснюється за всіма напрямками – і серед рівних, і серед підприємств, які посідають у ринковій 
ієрархії нижчі стугеньки, а також серед підприємств інших галузей. Основним моментом є встановлення 
підприємствами-реципієнтами особливого рівня об’єкту досягнення, який може складатися з декількох 
реальних об’єктів. У даному випадку спостерігається компіляція об’єктів наслідування із реально існуючих і 
ідеальних. Таких підприємств більше ніж тих, хто проводить бенчмаркінг «спокою». 

Тким чином, найпоширеніший вид бенчмаркінгу – це бенчмаркінг середнього рівня, який 
характеризується тим, що підприємства-реципієнти шукають підприємства-донорів серед рівних собі і 
тих підприємств, які стоять вище в ринковій ієрархії. Це найчисельніша категорія підприємств, які 
проводять бенчмаркінг. 

Висновки з даного дослідження. Отже, конкурентоспроможність підприємства та підвищення її 
рівня – це одне з основних понять та завдань для ефективного ведення бізнесу як на вітчизняних ринках, 
так і на міжнародних. Одним з найсучасніших і водночас найрезультативніших методів для цього є 
бенчмаркінг – інноваційна технологія управління, яка на основі критичної оцінки власного внутрішнього і 
зовнішнього середовища та досліджень практики ведення бізнесу іншими успішними компаніями, що 
працюють як на аналогічному ринку досліджуваного підприємства, так і на інших ринках, дозволяє 
створити безперервну систему удосконалень, що покликана підвищити ефективність бізнесу на основі 
оригінальних управлінських, організаційних, маркетингових та фінансових дій і рішень. Основною ціллю 
бенчмаркінгу є завоювання та довгострокове утримання лідерських позицій на ринку. 

Видів бенчмаркінгу є дуже багато. Проте для її удосконалення ми пропонуємо ще одну 
класифікаційну ознаку – «об’єкт наслідування». Відповідно до цієї класифікаційної ознаки ми 
пропонуємо виділити три види бенчмаркінгу: бенчмаркінг «спокою», бенчмаркінг ідеалу та бенчмаркінг 
середнього рівня 
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Анотація 
У статті запропоновано власне тлумачення поняття бенчмаркінг, визначено його роль в 

стратегічному управлінні при підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємства, 
сформульовано основні завдання та цілі бенчмаркінгу, систематизовано та доповнено існуючі 
класифікаційні ознаки бенчмаркінгу. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, бенчмаркінг, цілі бенчмаркінгу, види 
бенчмаркінгу, стратегічне управління. 

Аннотация 
В статье предложено собственное толкование понятия бенчмаркинг, определена его роль в 

стратегическом управлении при повышении уровня конкурентоспособности предприятия, 
сформулированы основные задачи и цели бенчмаркинга, систематизированы и дополнены 
существующие классификационные признаки бенчмаркинга. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, бенчмаркинг, цели бенчмаркинга, 
виды бенчмаркинга, стратегическое управление. 

Annotation 
This article presents a proper interpretation of benchmarking, its role in strategic management at 

enhancing the competitiveness of enterprises, formulated the main tasks and objectives of benchmarking, 
systematized and supplemented existing classification features benchmarking. 

Key words:  competitiveness, benchmarking, benchmarking goals, types of benchmarking, strategic 
management. 
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АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ 
НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ ДО СВІТОВИХ АНАЛОГІВ 

 
Постановка проблеми. Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу чітко 

передбачено адаптацію законодавства України до законодавства європейської спільноти, яка полягає 
у зближенні з сучасною європейською системою права, що має забезпечити розвиток політичної, 
підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави у 
рамках Європейського Союзу та сприяти поступовому зростанню добробуту громадян [8].  

Сьогодні одним із важливих питань, що має вагоме значення для адаптації національного 
законодавства до Європейських стандартів, є удосконалення законодавства щодо оподаткування 
нерухомості. Податок на нерухомість справляється приблизно в 130 країнах світу і приносить істотну 
частину доходів у місцеві бюджети. Зокрема, Німеччина отримує 1,1 % загальних надходжень від 
зазначеного податку, Швейцарія – 0,46 %, а бюджету Російської Федерації цей податок приносить 9 % 
від усіх надходжень. Він забезпечує до 95 % надходжень до місцевих бюджетів у Нідерландах, від 10 
% до 70 % – США, 52 % – Франції, 81 % – Канаді. В країнах з економікою, що розвивається, за даними 
Світового Банку, податок на нерухомість становить 40–80 % платежів до місцевих бюджетів. 

Останніми роками в Україні також було здійснено чимало спроб запровадити податок на 
нерухомість, проте вітчизняна система оподаткування нерухомості й дотепер характеризується 
недосконалістю та значною проблематичністю, що вочевидь спричиняє негативний вплив на 
формування доходної частини бюджету, робить її неконкурентоспроможною та створює значні 
перепони на шляху до євроінтеграції. Все це вимагає негайного пошуку шляхів удосконалення 
механізму оподаткування нерухомості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми удосконалення механізму оподаткування 
нерухомості приваблюють увагу вчених та практиків різних країн світу протягом декількох століть. Так, 
певні аспекти даного питання знайшли відображення в працях таких зарубіжних учених, як В. Петті, 
А. Сміт, Дж. К. Еккерт, Г. Харрісон, Т. Коллєр, Т. Коупленд тощо. У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних 
авторів (І. Балабанов, М. Березин, В. Волков, Р. Габбасов, В. Гусєв, М. Заяц, Н. Карзаєва, С. Коростелєв, 
Н. Маліс, М. Назаренко, В. Нарежний, Л. Павлова, Ю. Попов, Л. Проніна, Д. Смірнов, О. Сорокін, Д. Черник 
та інші) розроблені як концептуальні питання підвищення економічної ефективності оподаткування 
нерухомості, так і обґрунтовано особливості практичної реалізації даних методик. 

Результати проведених досліджень із питань досконалості сучасної системи оподаткування 
нерухомості дозволили обґрунтувати ряд теоретичних та практичних положень, що сприяють побудові 
більш прогресивної моделі сплати даного податку. Проте ця проблематика все ще залишається 
актуальною. 

Постановка завдання. Мета статті - розгляд шляхів адаптації механізму оподаткування 
нерухомості в Україні до стандартів європейської спільноти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нерухомість є важливим елементом 
національного багатства будь-якої держави. З давніх-давен, нерухомість використовується у 
податковій практиці. З одного боку, нерухомість, виступаючи важливим елементом національного 
багатства країни, відіграє значну роль у процесах її соціально-економічного розвитку, приймає участь 
у системі виробництва, розподілу та споживання. З іншого – нерухомість володіє унікальним для цілей 
оподаткування, набором характеристик, за якими легко визначається власник, візуалізується та 
встановлюється база оподаткування. На цій основі, податок на нерухомість не викривлює економічну 
поведінку суб’єктів, є найбільш нейтральним та справедливим в порівнянні з іншими податками, 
зводить до мінімуму випадки ухилення від оподаткування тощо. Також існує позитивна європейська 
практика перекладання податкового тягаря з мобільних факторів виробництва (праці та капіталу) на 
нерухомість, що значною мірою перетворює систему оподаткування нерухомості на важливий 
інструмент сприяння економічній активності в державі [6, с. 70]. 

Однією з актуальних проблем, що неминуче виникає у зв’язку з впровадженням в Україні 
податку на нерухомість, стає питання роздільного чи спільного оподатковування двох компонентів 
нерухомості: землі та забудов, а також роздільної або нероздільної їхньої оцінки. Потреба вирішення 
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цього питання зумовлена не тільки необхідністю запобігти подвійному оподаткуванню (коли при 
оцінюванні землі враховуються її існуючі чи можливі види земельних поліпшень, а при оцінці 
поліпшень – їх місце розташування), а й з точки зору досягнення об’єктивності бази оподаткування 
нерухомого майна відповідно до європейських стандартів. Тож, для запровадження в Україні 
ефективного механізму оподаткування нерухомості, який відповідатиме стандартам європейської 
спільноти, необхідно в першу чергу вивчити світовий досвід оподаткування. 

Зокрема, у Франції існує три різних податки на нерухомість: податок на майно, податок на 
забудовані і незабудовані ділянки та податок на житло. Податок на майно (taxe fonci&eagravere) та 
податок на житло (taxe d'habitation) – це різні види податків і вони можуть стягуватись одночасно. 

Нерухоме майно в Данії оподатковується податком на нерухомість, класифікованим на підвиди 
за територіальною ознакою: 

1) місцевий податок на нерухомість (kommunal grundskyld); 
2) окружний податок на нерухомість (amtskommunal grundskyld); 
3) місцевий податок на нерухомість, що використовується щодо офісів, готелів, нерухомості 

виробничого та комерційного призначення (doekningsafgift). 
У Швеції податок на нерухомість (statlig fastighetsskatt) накладається на всі види нерухомості, 

яка може бути використана як для проживання, так і у комерційних та виробничих цілях [5]. 
Отже, результати вивчення світового досвіду оподаткування нерухомості дають підстави 

стверджувати, що у світовій практиці оподаткування нерухомості здійснюється за наступними принципами: 
1. Об’єктом оподаткування, як правило, виступають земля, будівлі та споруди (незалежно від 

цілей оподаткування), оскільки їх легко виявити та ідентифікувати на відміну від рухомого майна.  
2. При визначенні бази оподаткування використовується ринкова вартість об’єктів, які підлягають 

оподаткуванню, що стимулює найбільш раціональне їх використання. В одних країнах за основу береться 
орендна вартість, в інших – капітальна, тобто акумульована вартість об’єкта на зазначену базову дату.  

3. При визначені вартості нерухомості використовується не індивідуальна оцінка кожного 
окремого об’єкта, а масова оцінка (САМА) на основі використання стандартних процедур розрахунку 
вартості об’єктів для цілей оподаткування. Це дозволяє оцінити велику кількість об’єктів при відносно 
невеликих витратах, зробити оподаткування нерухомості максимально справедливим з точку зору 
об’єктивного розподілу податкового навантаження в умовах постійних перетворень на ринку 
нерухомості та в економіці країни в цілому. 

4. Пільги надаються або по категоріях платників податків (соціально незахищеним платника 
податків, як правило, пенсіонерам та інвалідам, крім того, в деяких країнах при наданні пільг 
враховується сімейний стан платника, рівень його доходів), або з врахуванням характеру власності 
(по нерухомості, що забезпечує здійснення суспільно-корисних видів діяльності, або по об’єктах, що 
знаходяться в державній/муніципальній власності, щоб уникнути «перекладання грошей з однієї 
кишені в іншу»). У деяких країнах має місце поєднання обох видів надання пільг, проте, як правило, 
пільги встановлюються на об’єкти нерухомості. 

5. Податок на нерухоме майно є, як правило, місцевим податком, надходить до місцевих 
бюджетів. В окремих країнах - федеральним податком, проте з подальшим розподілом між 
бюджетами всіх рівнів [14, с. 191]. 

В Україні ж, згідно Податкового кодексу, об’єктами оподаткування нерухомості визнано земельні 
ділянки та житлову нерухомість [9]. Проте Цивільним кодексом України (ст. 181) чітко визначено, що 
під нерухомістю слід розуміти земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення [13]. Тож, забудови 
нежитлового призначення в Україні до тепер залишаються поза оподаткуванням. 

Враховуючи досвід країн європейської спільноти, вважаємо, що в Україні об’єктами оподаткування 
нерухомості мають стати: земельні ділянки (без забудов), житлова нерухомість та земельно-майновий 
комплекс (земельні ділянки у сукупності з земельними поліпшеннями [10, c.276]) (рис. 1). 

Оскільки механізм оподаткування земельних ділянок та житлової нерухомості чітко визначений 
Податковим кодексом України (ПКУ), то зупинимось на детальному вивченні пропозицій щодо 
оподаткування земельно-майнових комплексів [7, с. 321].   

Під час встановлення податку в першу чергу згідно чинного законодавства мають бути визначені 
всі елементи визначені ст.7 ПКУ (рис.2).  

Одним з найскладніших питань оподаткування земельно-майнових комплексів є проблема 
оцінювання вартості майна, що ввійде до складу об’єктів оподаткування, тобто визначення бази 
оподаткування. Сьогодні за базу оцінки для цілей оподаткування в багатьох країнах обрана ринкова 
вартість, як така, що є економічно обґрунтованою і підтвердженою. Дану позицію поділяють і 
Міжнародний комітет з стандартів оцінки, і Міжнародна асоціація податкових оцінювачів, 
рекомендуючи використовувати для масової оцінки ринкову вартість як міру об’єктивного податкового 
навантаження [2; 3; 4; 11; 12]. 
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Рис. 1. Класифікація об’єктів оподаткування нерухомості 
 

Природно, що використання ринкової вартості як бази оподаткування має як переваги, так і 
недоліки. До переваг такої бази слід віднести її релевантність до змін, що відбуваються в економіці 
конкретної міста та країни в цілому і, відповідно, в розподілі багатства, втіленого в нерухомості. У разі 
динамічної економіки поточна ринкова вартість міських земель постійно змінюється, відображаючи не 
тільки зміни в економічній ситуації, а й попереджаючи про перерозподіл податкових надходжень в 
межах міста. 

Оцінка землі за ринковою вартістю забезпечує одноманітне відношення між цінністю майна і 
податками. Такий податок автоматично зберігає свої функції в умовах інфляції та сприймається як 
об’єктивний, а, отже, і справедливий. Він відображає ринкову дійсність, доступну для громадськості, і 
одночасно заохочує власників до пошуку ефективного використання майна. 

Водночас, використання ринкової вартості як бази оподаткування передбачає щорічну оцінку 
всієї нерухомості, оскільки постійно змінюються не тільки характеристики нерухомості, а й ринкова 
ситуація, а податок при цьому стягується щороку. Це не обов’язково означає, що кожний об’єкт 
нерухомого майна має переоцінюватися щороку, але потребує щорічної переоцінки ціноутворюючих 
чинників та їх статистичної інтерпретації для визначення вартості нерухомості. 

Навіть у США в багатьох штатах ринкова вартість визначається від базового року і потім 
«заморожується» на всю або частину нерухомості. Наприклад, це може бути зроблено в рамках 
циклічної переоцінки, за якою 20% або 25% об’єктів нерухомості переоцінюється, а решта 
оподатковується за вартістю, замороженою до наступного циклу переоцінки [1, с. 393]. 

Вибіркова переоцінка також може здійснюватися з урахуванням пріоритету, наприклад, 
найтиповішої нерухомості в районі або, навпаки, нерухомості, що має унікальні характеристики. 
Загалом, чим частіше проводиться переоцінка, тим точніше оціночна база відображає ринкову 
вартість майна і тим зрозуміліше дана система для платників податків [1, с. 397]. 

Фактично, у цьому й полягає сутність масової оцінки - систематичної оцінки груп нерухомості за 
станом на певну дату з використанням стандартних процедур і статистичного аналізу. 

Зауважимо, що поняття «масова» відноситься до оцінки, а не до об’єктів. Воно відзначає 
використання спеціальних прийомів і методів оцінки, а не масовий, типовий характер об’єктів, що 
оцінюються, які скоріш є унікальними та неповторними. Враховуючи, що результати масової оцінки 
мають фінансові наслідки, в законодавстві про оподаткування повинні чітко визначатися: база оцінки 
та її визначення; адміністративні процедури збору вихідних даних і отримання результатів оцінки; 
часові рамки проведення масових оцінок, а також процесів оскарження її результатів. 

З метою гармонізації даних питань в світовій спільноті в лютому 2002 р. Міжнародна асоціація 
податкових оцінювачів прийняла нову редакцію Стандарту масової оцінки нерухомого майна [11], яка 
містить рекомендації стосовно різних аспектів масової оцінки нерухомості для цілей оподаткування на 
основі їх ринкової вартості. 

В свою чергу, Міжнародний комітет із стандартів оцінки (МКСО) включив до Міжнародних 
стандартів оцінки окремий документ – Міжнародні правила оцінки «Масова оцінка для оподаткування 
майна» (МПО 13), - який набув чинності 1 січня 2005 р.  

Основне завдання цього документа – допомога в розумінні визнаних методів масової оцінки, у 
конструюванні та впровадженні системи оцінки для оподаткування майна у відповідності з вимогами 
Міжнародними стандартами оцінки [4]. 

Крім того, у травні 2005 р. МКСО опублікував технічні матеріали (методичні рекомендації), 
присвячені розвитку масової оцінки для оподаткування майна [2]. Ці матеріали надають додаткову 
інформацію до положень, установлених в МПО 13 «Масова оцінка для оподаткування майна», 

Земельні ділянки Земельно-майновий комплекс Житлова 
нерухомість 

частина земної поверхні 
з установленими 
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правами 
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описують визнані методи масової оцінки і визначають несуперечливі (загальні) принципи, що 
містяться в нормативно-правових актах з масової оцінки в різних країнах. 

 

 
 

Рис. 2. Елементи податку на земельно-майновий комплекс, як об’єкта нерухомості 
 
Масова оцінка об’єктів земельно-майнового комплексу може забезпечити визначення ринкової 

базової вартості великої кількості земельних ділянок та земельних поліпшень  з найменшими 
фінансовими витратами та витратами часу. Однак цей метод потребує адаптації до умов 
функціонування в Україні, забезпечення нормального функціонування ринку землі та створення 
ефективної та централізованої земельно-інформаційної системи, а саме створення єдиної системи 
Державного кадастру земельних ділянок та земельних поліпшень. 

На сьогодні є найбільш оптимальним варіантом, в якому може обкладатися податком 
нерухомість, це встановлення диференційованої ставки податку, розмір якої буде збільшуватися 
відповідно до збільшення розміру сукупного майна. Необхідно ввести певні нормативи, що 
встановлюють мінімальні ставки для громадян з невеликою площею квартири, пенсіонерів, 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі неризеденти, які є 
власниками ЗМК 

Примітка: - якщо об'єкт ЗМК перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником 
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;  

- якщо об'єкт ЗМК перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в 
натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не 
встановлено судом;  

- якщо об'єкт ЗМК перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в 
натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку 

Об’єктом оподаткування є цілісний земельно-майновий комплекс, що включає земельні ділянки 
та земельні поліпшення 

Базою  оподаткування є вартість ЗМК, визначена за моделлю масової оцінки вартості 
нерухомості з урахуванням коефіцієнта індексації вартості об’єкта оподаткування 

 

Ставки оподаткування визначаються місцевими органами влади з урахуванням місця 
розташування об’єкта оподаткування, якості земельних поліпшень та інших факторів впливу 

Порядок обчислення суми податку: 
- по об’єктам ЦЗМК, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної 
податкової служби за місцезнаходженням об’єкта ЦЗМК; 
- по об’єктам ЦЗМК, які знаходяться у власності юридичних осіб, проводиться платниками 
самостійно станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого подають декларацію до ДПА 

Податковий (звітний) період дорівнює календарному року 

Строки сплати: 
- фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;  
- юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за 
звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації 
 

Порядок сплати – сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до 
відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України 

Пільги визначені ст. 282-284 Податкового кодексу України 
 

Елементи податку на земельно-майновий комплекс 
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малозабезпечених та ін. У той же час власники великих площ, особливо комерційної нерухомості, на 
якій ведеться бізнес і заробляються гроші, безумовно, повинні платити повною мірою. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, приходимо до висновку, що адаптація 
механізму оподаткування нерухомості в Україні до стандартів європейської спільноти дозволить: 

– підвищити ефективність використання нерухомості; 
– збільшити дохідну спроможність бюджету відповідного рівня; 
– забезпечити відносно стабільні надходження до бюджету; 
– активізувати детінізацію майнових відносин через встановлення реального власника майна; 
– зупинити неконтрольоване збільшення вартості нерухомості; 
– усунення стимулів до спекулятивного обороту нерухомості; 
– створення передумов стабільного, ефективного й довгострокового володіння нерухомістю для 

господарських цілей та ін. 
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Анотація 

В статті розглянуто шляхи адаптації механізму оподаткування нерухомості в Україні до 
стандартів європейської спільноти. Запропоновано механізм оподаткування земельно-майнових 
комплексів, як складової нерухомості. 

Ключові слова: нерухомість, земельно-майновий комплекс, масова оцінка нерухомості, 
механізм оподаткування нерухомості. 

Аннотация 
В статье рассмотрены пути адаптации механизма налогообложения недвижимости в 

Украине к стандартам европейского сообщества. Предложен механизм налогообложения 
земельно-имущественных комплексов, как составной недвижимости. 

Ключевые слова: недвижимость, земельно-имущественный комплекс, массовая оценка 
недвижимости, механизм налогообложение недвижимости. 

Annotation  
In article ways of adaptation of the mechanism of the taxation of the real estate to Ukraine to 

standards of the European community are considered. The mechanism of the taxation of land-property 
complexes, as compound real estate is offered. 

Key words:  the real estate, a land-property complex, a mass estimation of the real estate, the 
mechanism the real estate taxation. 
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CУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ  
ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Фондовий ринок є невід’ємним та важливим елементом фінансової 

системи ринкової економіки. Відтак, становлення ефективного та дієвого фондового ринку є важливим 
етапом завершення трансформації вітчизняної економіки. В Україні фондовий ринок формально існує 
вже понад 15 років, з часу прийняття Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» [1]. Але 
процес інституційного становлення, набуття необхідних якісних параметрів ринку ще далеко не 
завершений та потребує вивчення за для розуміння шляхів подальшого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню розвитку вітчизняного фондового ринку, 
розкриттю його різних аспектів присвячено дослідження значного кола вітчизняних науковців, серед 
них: Поворозник В. О., Остафійчук Ю. П., Серебряникова Л. А., Гапонюк М. А., Політюк Л. Г., 
Минюк О. Ю. та інші.  

Погляд на основні етапи розвитку і становлення фондового ринку потрібний для правильного 
розуміння тих процесів, які сприяли його формуванню саме в тому вигляді, який є предметом 
сьогоднішніх досліджень. Аналіз нинішнього стану фондового ринку дозволить отримати об'єктивну 
картину реального функціонування українського фондового ринку, виявити його основні особливості і 
недоліки. Інформація, отримана в результаті проведеного аналізу, у поєднанні з розумінням загальних 
тенденцій розвитку економіки держави, повинна послужити основою для визначення шляхів розвитку 
фондового ринку України на найближчу перспективу. 

Постановка завдання. Мета статті - дослідити сучасний стан фондового ринку, дескриптивно 
систематизувати та узагальнити основні проблеми, що гальмують розвиток фондового ринку, та 
можливі шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток фондового ринку, з одного боку, 
відбувається під впливом економічних процесів, що проходять в країні, з іншого боку, підкоряючись 
певним завданням і цілям, може істотно впливати на стан економіки. 

Основним і найбільш впливовим аспектом щодо його формування є слабка зацікавленість 
стратегічних іноземних інвесторів у вітчизняному фондовому ринку. Причиною цьому виступають ряд 
таких факторів, як: макроекономічна та політична стабільність; стабільність національного 
законодавства; чітке забезпечення прав акціонерів, високий рівень корпоративного управління; 
відсутність бар’єрів для вільного переливу капіталу (як в Україну, так і з неї), передбачуваність 
валютної політики; прозорість як фондового ринку, так і звітності вітчизняних компаній, належного 
рівня їх корпоративного управління [2, с. 130]. 

Лібералізація фінансового сектора і нові тенденції розвитку світової економіки розширили 
можливості інституціональних інвесторів розвинених країн відносно надання нових послуг і 
використання сучасних фінансових інструментів. Поширення набувають зручні для індивідуального 
інвестора акції фінансових посередників. Інституціональні інвестори стають головними власниками 
акціонерного капіталу і вирішують питання його використання, а також пов'язані з цим права 
управління. Вони максимізували прибуток для інвесторів і конкурують за фонди на основі 
високопрофесійного формування портфелів цінних паперів. 

Проведений аналіз кризових явищ на українському й російському фондових ринках за останні 
два десятиліття дає можливість виявити ряд загальних рис і взаємозалежностей, а саме: 

– висока залежність від іноземних портфельних інвесторів, які, на жаль, найчастіше здійснюють 
короткострокові спекулятивні вкладення; 

– концентрація вкладень у цінні папери незначної групи великих емітентів; 
– концентрація іноземних портфельних інвестицій навколо незначної групи великих 

інституціональних інвесторів, що здійснюють операції в умовах високого ризику й високої залежності 
від зовнішніх позик; 

– недосконалість інфраструктури внутрішнього фондового ринку. 
Особливу увагу слід звернути на недосконалу структуру фондового ринку, що проявляється в 

концентрації ризиків у найслабших місцях складної організаційної системи. Виникає ланцюгова 
реакція наростання ризиків, унаслідок чого фондовий ринок втрачає можливість самостійно, стабільно 
й ефективно працювати [3, с. 214]. 
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Аналізуючи наслідки кризи 2008 року, виявлено досить важливий негативний аспект інтеграції 
національного ринку цінних паперів у міжнародну фінансову систему: з одного боку, досить вільний 
доступ великих закордонних спекулятивних інвесторів (зацікавленість у можливості одержання 
більших доходів при вищому рівні ризику) викликає сильну залежність від настроїв на світовому ринку; 
з другого боку, закритість біржової системи й висока вартість входу на український ринок роблять 
практично неможливим залучення дрібних і середніх неспекулятивних інвесторів. Через зовнішні 
фактори національний фондовий ринок піддається впливові криз, при цьому кризові фактори 
посилюються слабкою структурою учасників ринку, отже, падіння його внаслідок кризи виявляється 
більш глибоким, ніж на ринках країн із розвинутою економікою. Таким чином, можна стверджувати, що, 
крім усіх інших структурних недоліків, закритість торгово-організаційної інфраструктури для іноземних 
інвесторів збільшує падіння ринку майже на 10 % [4]. 

Однак, попри ряд гальмуючих факторів, останніми роками  за показниками спостерігається 
досить динамічний розвиток вітчизняного фондового ринку. Протягом 2007-2010 рр. відбулось значне 
збільшення обсягів торгів цінними паперами (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка обсягів торгів цінними паперами на фондовому ринку України за 2007-2010 
роки у розрізі організаторів торгівлі, млн.грн. [5] 

 

Так, у 2010 році відбулось збільшення у 3,64 рази відносно обсягу торгів за 2009 рік, тоді як у 
2009 році у порівнянні з 2008 роком обсяги торгів було скорочено на 4,62%. Провідне місце серед 
організаторів торгівлі цінними паперами залишає за собою публічне акціонерне товариство «Фондова 
біржа ПФТС», що наростила питому вагу в загальному обсязі торгів на українському фондовому ринку 
з 38,75% у 2009 році до 46,42% у 2010 році. Українська біржа збільшила також свою питому вагу з 9,13 
у 2009 році до 20,97 % у 2010 році. Розподіл обсягів торгів на фондовому ринку в розрізі організаторів 
торгівлі за 2007-2010 роки представлено на рис. 2.  

Можна виділити кілька актуальних проблем, які не дають можливості говорити про відповідність 
існуючого рівня розвитку інфраструктури потребам учасників фондового ринку [3; 5; 6]:  

– надмірна подрібненість біржового ринку цінних паперів, що виявляється в існуванні багатьох 
організаторів торгівлі, їх слабка взаємодія між собою та іншими учасниками; 

– відсутність уніфікації щодо вимог лістингу та правил торгівлі, фрагментарність інформації 
фактично нівелює головні класичні переваги організованого ринку в порівнянні з неорганізованим 
сегментом. Фактично ні емітенти, ні інвестори не мають достатніх аргументів для концентрації торгівлі 
на біржовому ринку; 
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– слабкість організованого ринку унеможливлює ринковий контроль за діяльністю менеджерів, 
який змушує їх приймати оптимальні управлінські рішення через загрозу зниження ціни акції та 
поглинання підприємства; 

– державою не створено механізмів превентивного контролю за управлінськими рішеннями з 
боку міноритарних акціонерів та інших суб’єктів ринку цінних паперів; 

– окрім розпорошеності біржової торгівлі цінними паперами, слід звернути увагу на незначну 
кількість емітентів, фінансові інструменти яких внесено до біржових списків. Так, станом на 1 січня 2010 
року до біржових списків організаторів торгівлі включено 1472 цінних паперів емітентів, а кількість цінних 
паперів емітентів, які включено до біржових реєстрів організаторів торгівлі, становить 290; 

– існування кількох депозитаріїв та функціонування паралельних систем обліку документарних 
цінних паперів та цінних паперів в документарній формі породжує вагомі ризики для учасників ринку 
та не гарантує захисту їх прав при проведенні операцій цінними паперами. Ситуація ускладнюється 
періодичними конфліктами, що виникають між учасниками ринку в площині створення центрального 
депозитарію цінних паперів в Україні.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

ПФТС 87,54 90,02 38,75 46,42

УБ 0 0 9,13 20,97

Перспектива 1,24 3,64 31,69 27,93

ПТІС 6,36 0,01 2,19 0

Східно-Європейська фондова
біржа

0 0,5 0,38 0,04

УМВБ 0,17 0,27 5,08 0,97

УМФБ 0,36 1,4 4,99 1,38

КМФБ 1,26 3,13 4,37 2,03

ПФБ 0,1 0,56 2,69 0,17

ІННЕКС 2,74 0,23 0,57 0,06

УФБ 0,23 0,24 0,16 0,04

2007 2008 2009 2010

 
Рис. 2. Структура торгів на фондовому ринку України за організаторами торгівлі за 2007 – 2010 

роки, % [5] 
 

Аналізуючи динаміку торгів цінних паперів найбільшим обсягом продаж характеризувались 
останні календарні місяці 2010 року, при цьому позитивна динаміка нарощення обсягів торгів 
спричинена успішними розміщеннями облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП). У 2010 році 
Міністерство фінансів розмістило ОВДП на загальну суму 70657,06 млн.грн., середньозважена 
дохідність за якими становила 10,39% річних. 
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На вторинному організованому ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод за 2010 рік 
становив 60862,85 млн.грн, тоді як за 2009 рік - 8183,19 млн.грн., середньозважений рівень дохідності, 
за яким укладалися угоди на організованому вторинному ринку державних боргових зобов’язань у 
2010 році, коливався в межах 9,27 %-15,66%, а в 2009 році – у межах 5,16 %-25,89% (табл. 1) [5]. 

Таблиця 1 
Обсяг біржових контрактів за видами цінних паперів у 2008-2010 роках, млн.грн. 

 

Цінні 
папери 2010 рік 2009 рік 

Приріст 
2009 рік 2008 рік 

Приріст 

млн. грн. % млн. грн. % 

Акції 52707,23 13540,22 39167,01 289,26 13540,22 11818,39 1721,83 14,57 
Облігації 

підприємств 
6623,23 7073,64 -450,41 -6,37 7073,64 1611,78 -9538,14 -57,42 

Державні 
облігації 
України 

60862,85 8183,19 52679,66 643,75 8183,19 8549,20 -366,01 -4,28 

Облігації 
місцевої 
позики 

142,23 27,51 114,72 417,01 29,51 455,85 -428,34 -93,97 

Інвестиційні 
сертифікати 7136,21 7142,31 -6,10 -0,09 7142,31 204,16 6938,15 3398,39 

Деривативи 3727,81 47,15 3680,66 7806,26 47,15 120,40 -73,25 -60,84 

Всього 131199,56 36014,02 95185,54 264,30 36014,0 37759,78 -1745,76 -4,62 

 
Збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку насамперед пов’язано зі зростанням 

зацікавленості банків у державних облігаціях України, оскільки до березня поточного року ОВДП мали 
високу прибутковість, що привернуло до них увагу інвесторів-нерезидентів. Ще однією з причин 
активізації первинного розміщення мають лише 14 банків – первинних дилерів. Решта бажаючих 
вкласти кошти в державні цінні папери змушені купувати їх на вторинному ринку.  

Отже, обсяг операцій за облігаціями місцевих позик за 2010 рік залишається відносно незначним 
(142,23 млн. грн.). Відчутне скорочення активності торгівців корпоративними облігаціями та значне 
пожвавлення торгівлі державними цінними паперами (ОВДП) на ФБ ПФТС. 

За офіційними даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, сукупний обсяг 
здійснених торговельних операцій (укладених угод) на фондовому ринку України за 2010 рік складає 
131,2 млрд. грн., що є дуже низьким показником, зокрема в порівнянні з російським ринком (за 2010 рік 
обсяг торгів лише на RTS Standard становив 110,49 млрд.дол. США). На рис. 3 показано структуру 
торгів на українському ринку цінних паперів за інструментами за підсумками 2009-2010 років. 

На корпоративні права (акції) припадає 40,17 % валового торговельного обороту ринку (37,6% у 
2009 р.). Близько половини укладених угод у вартісному виразі (46,39%) складають операції з купівлі-
продажу державних облігацій України (ОВДП) (22,72 % у 2009 році). Обсяги операцій за 
інвестиційними сертифікатами та корпоративними облігаціями (облігації підприємств) у 2010 році 
становлять 5,44% та 5,05% відповідно (19,83% та 19,64% у 2009 році відповідно). Як бачимо, значного 
скорочення питомої ваги в загальному обсязі торгів та українському фондовому ринку зазнали обсяги 
торгів за інвестиційними сертифікатами та корпоративними облігаціями. За рахунок значного 
підвищення активності Уряду щодо залучення додаткових фінансових ресурсів у розпорядження 
держави шляхом випуску ОВДП операції за державними облігаціями зайняли провідне становище в 
загальній структурі торгів на фондовому ринку України. 

Наведені дані, хоча й відображають позитивну тенденцію розвитку фондового ринку України, 
про що свідчить зростання співвідношення капіталізації до ВВП та об’єми торгів цінними паперами, 
однак фондовий ринок залишається одним з найслабших елементів вітчизняної фінансової системи. У 
зв'язку з цим, для подальшого поступового розвитку ринку необхідний комплексний підхід до 
вирішення поставлених проблем.  

Однією з проблем фондового ринку України, не дивлячись на мінливу динаміку цін, все одно 
залишається ліквідність. Найбільший денний оборот на «Українській біржі» склав 60 мільйонів 
гривень, на ПФТС (Перша фондова торгова система) денний обсяг складає в середньому 30–40 
мільйонів гривень, в той час як на ММВБ (Московська міжбанківська валютна біржа) денний оборот 
торгівлі акціями становить 1–2 мільярди доларів, а на провідних світових майданчиках значно більше. 
Такий низький обсяг угод на українських біржах спричинений серйозною нестачею ліквідності. По 
акціях, які найбільш затребувані на вітчизняній біржі, в день проходить у кращому випадку 10–20 угод, 
за акціями не настільки популярним може бути і одна угода на тиждень. Акції наших компаній набагато 
більше затребувані на торгових майданчиках за кордоном, ніж на вітчизняних ринках. До того ж 
вивести вкладений капітал - часом завдання не з простих. З цим зіткнулися в 2009 році інвестори, 
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коли гривня різко впала по відношенню до американського долара і вкладники серйозно постраждали 
на різниці в курсах. Серйозні інвестори не зацікавлені у такому мало ліквідному ринку, тому основними 
суб'єктами вітчизняного ринку є спекулятивні зарубіжні фонди, націлені на швидке отримання 
прибутку, і українські фінансові компанії, що давно працюють на цьому ринку . 
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Рис. 3. Структура торгів на фондовому ринку України за інструментами у 2009-2010 роках, % [5] 

 
Звичайні громадяни практично не мають доступу на фондовий ринок. За статистикою за 2010 

рік, тільки 7% населення України знають, що таке фондовий ринок і що в нього можна вкладати гроші. 
Кількість громадян, що вклали гроші в акції вкрай мало, станом на 2008 рік в ІСІ (інститути спільного 
інвестування) фізичними та юридичними особами було вкладено 2 мільярди гривень, в той час як на 
банківські депозити - 160 мільярдів. Така ситуація викликана, в першу чергу, відсутністю реклами 
такого фінансового інструменту вкладення капіталу та державної програми розвитку фондового ринку 
до теперішнього часу.  

Доступ на вітчизняний фондовий ринок обмежує також його слабка технічна оснащеність. Така 
послуга, як Інтернет-трейдинг, існує всього кілька років. Він дуже поширений в усьому світі і дозволяє 
фізичній особі власноруч, через комп'ютерну програму, торгувати на фондових ринках, сплачуючи 
комісійні брокерові за скоєні угоди. Це економить час, кошти і дає клієнтові можливість бачити свої 
операції в реальному часі. В Україні кількість користувачів цієї послуги поки вимірюється сотнями, в 
світі ж таких користувачів вже мільйони [7, с. 67-68]. 

Враховуючи досвід зарубіжних країн і накопичений вітчизняний досвід, проблеми розвитку 
фондового ринку України можуть вирішуватися шляхом реалізації наступних завдань [6; 7; 8]: 

– першочерговим завданням є концентрація торгівлі фінансовими інструментами в Україні на 
організованому сегменті. Насамперед це сприятиме ефективному ціноутворенню на цінні папери; 
окрім того, запобігатиме ціновим маніпулюванням з боку недобросовісних учасників ринку, а також 
стимулюватиме ліквідність цінних паперів; 

– в аспекті вдосконалення ефективності функціонування фондового ринку виникає необхідність 
створення спеціалізованої клірингової установи, яка б займалася б отриманням, звірянням та 
поточним оновленням інформації, підготовкою бухгалтерських та облікових документів, необхідних 
для виконання угод щодо об’єктів торгівлі на біржах, визначення взаємних зобов’язань, що 
передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо об’єктів такої 
торгівлі; 

– в контексті світових тенденцій та необхідності реформування процесів регулювання й нагляду 
на біржовому ринку України, посилення ролі саморегулювання в цій сфері набуває особливого 
значення та пов’язано з одночасним встановленням тіснішого зв’язку між ними й регуляторними 
органами. Саме тому, з метою посилення ролі саморегульованих організацій (СРО) і професійних 
об’єднань у системі біржової діяльності, слід вжити таких заходів: - розробити і прийняти базовий 
закон про саморегулювання на фінансових ринках, у якому мають бути закріплені основні принципи 
діяльності СРО; - визначити процедури делегування СРО повноважень щодо нагляду за 
добросовісністю конкуренції на фінансових ринках, у тому числі шляхом розробки і впровадження 
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кодексів професійної етики, права на застосування заходів впливу; - сприяти створенню з участю СРО 
страхових і гарантійних фондів, які мають забезпечувати додатковий захист прав інвесторів та 
споживачів біржових послуг; 

– при створенні системи правового та організаційного регулювання біржової діяльності 
необхідним є врахування міжнародного досвіду, який має позитивні його приклади, що підтвердили 
користь застосування в практичній сфері. Недостатньо обґрунтованою є позиція, що полягає у 
машинальному перенесенні положень нормативно-правових актів зарубіжних країн до вітчизняної 
системи законодавства. Правова система кожної країни формувалась з урахуванням притаманних 
лише їй особливостей, а тому здійснювати рецепцію зарубіжних правових норм потрібно з 
попередньою адаптацією до українського законодавства. Виконати поставлені вимоги можна 
застосувавши такий інструмент міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу, як «Твінінг», 
сутність якого полягає в запровадженні європейського досвіду при реформуванні законодавчого поля, 
а також усього процесу функціонування системи правового та організаційного регулювання фондового 
ринку; 

– рівень ліквідності фондового ринку може бути підвищений шляхом розвитку, як Інтернет-
трейдингу, так і активної участі держави. Розвитку Інтернет-трейдингу – це важіль залучення дрібних і 
середніх інвесторів на ринок і популяризація торгівлі на ринку як доходного, цікавого і модного виду 
діяльності.  

Активна участь держави у розвитку фондового ринку дозволить створити ефективний механізм 
контролю і управління, а також умов для інвестицій коштів недержавних пенсійних фондів та інших 
організацій. Державні гроші так само можуть бути інвестовані в акції вітчизняних підприємств. Слід 
зазначити, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила програму розвитку 
фондового ринку до 2015 року [8,с.129-130]. Проект цього документа пропонує механізми вирішення 
проблеми низької ліквідності ринку, поліпшення його інфраструктури і спрощення валютного 
регулювання. Але його учасники чекають від регулятора виконання головних завдань - захисту прав 
акціонерів і розширення списку емітентів акцій. У програмі міститься більше, ніж 120 заходів по 
вирішенню проблем. У короткостроковій перспективі (до кінця 2012 року) планується дозволити 
звернення концесійних корпоративних облігацій, знизити вимоги до лістингових паперів, дозволити 
включення в лістинг біржі акції, які вже пройшли процедуру лістингу на іншому фондовому 
майданчику. Потенціал місцевого ринку в найближчі два роки державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку буде розкривати шляхом стимулювання первинних розміщень цінних паперів (IPO). 
Пробудити інтерес емітентів до IPO планується через спрощення умов випуску та розміщення паперів, 
також очікується зміна вимог до андерайтерам і введення – до маркет-мейкера. Серед валютних 
інновацій програми розвитку фондового ринку – спрощення порядку здійснення операцій з іноземною 
валютою для резидентів, з тим щоб українські інвестори могли активніше купувати цінні папери 
емітентів інших країн. Планується врегулювати випуск та обіг валютних деривативів. Документ також 
декларує необхідність обов'язкового створення Центрального депозитарію. Довгострокова 
перспектива (до кінця 2015 року) розвитку фондового ринку передбачає скасування торгівлі з 
відстрочкою платежу – всі операції повинні будуть здійснюватися тільки в режимі миттєвої поставки 
проти платежу. Результатом виконання програми має стати більша публічність компаній, що 
працюють на фондовому ринку, в частині розкриття інформації про кінцевих власників. 

Висновки з проведеного дослідження. Ситуація сьогодні на фондовому ринку 
характеризується тим, що зусилля державних структур і основних учасників ринку стратегічно 
співпадають, і спрямовані на створення таких можливостей, які повинні дозволити фондовому ринку 
стати інструментом для залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, тобто зроблять реальним 
отримання доступу українськими підприємствами різних секторів економіки до міжнародних фондових 
ринків і фінансових ресурсів. 

Це, зрештою, повинно послужити каталізатором економічного зростання і підвищення рівня усіх 
сфер життя країни, вдосконалення правової і організаційної бази функціонування фондового ринку 
України, підвищення його технологічності і прозорості. Це дозволить зробити ринок інвестиційно 
привабливим як для великих іноземних компаній, так і для широкого спектру приватних інвесторів, що 
є найважливішим перспективним завданням його розвитку. 
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Анотація 
В статті на основі ретроспективного аналізу з’ясовані основні закономірності розвитку 

фондового ринку, проведена оцінка його сучасного стану, визначено перспективи подальшого 
розвитку в Україні. 

Ключові слова: фондовий ринок,цінні папери, торги, біржа, проблеми, перспективи. 
Аннотация 

В статье на основе ретроспективного анализа выяснены основные закономерности 
развития фондового рынка, проведена оценка его современного состояния, определено 
перспективы дальнейшего развития в Украине. 

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, торги, биржа, проблемы, перспективы. 
Annotation  

The main conformities of fund market development are found out on the basis of retrospective 
analysis, the estimation of its modern state is carried out, the further prospects  of its development in Ukraine 
are defined in the article. 

Key words:  fund market, exchange, auction, problems, prospects. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 
КАПІТАЛУ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Активізація інтеграційних процесів в розвитку сучасної економіки 

зумовлена посиленням явищ конкуренції та глобалізації, а також концентрацією капіталу на певній 
території. Інтегровані структури бізнесу створюють основу для залучення інвестицій, розвитку науки та 
інновацій, малого та середнього бізнесу, стають ефективним механізмом підвищення національної та 
регіональної конкурентоспроможності, а також реалізації нової промислової та науково-технічної 
політики. З появою та функціонуванням інтегрованих економічних систем пов’язують і виникнення 
економічної категорії «фінансовий капітал», який утворюється та взаємодіє в рамках даних 
економічних систем, виступаючи при цьому і одним із основних інтегруючих факторів. 

В економічній науці існує достатньо велика кількість інтегрованих структур. Особливої 
актуальності сьогодні набуває пошук такої форми співробітництва, яка б задовольняла б економічні 
інтереси всіх учасників об’єднання, залишаючись при цьому ефективним інструментом підвищення 
регіональної конкурентоспроможності та стабільності розвитку. Кластерні об’єднання 
зарекомендували себе як дієва форма інтеграції, що забезпечує регіонам та державі економічний 
розвиток, а підприємствам − очікувані матеріальні результати. Кластер − досить популярна категорія в 
економічній науці. Але неоднозначними та не розкритими залишаються проблеми, що стосуються 
функціонування у таких структурах фінансового капіталу. Дослідження процесів утворення та 
використання фінансового капіталу діючих українських кластерів є важливим при формуванні чіткого 
механізму фінансування потенційних кластерів в національній економіці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансовий капітал як складна економічна категорія 
виник в результаті певних соціально-економічних та трансформаційних процесів в економічних системах 
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різних країн. Інтерес до дослідження сутності даної економічної категорії, а також до процесів формування 
та функціонування фінансового капіталу постійно зростає. Серед вчених, які вивчали таку економічну 
категорію як «фінансовий капітал» та процеси його формування можна назвати Воробйова Ю.М., Бланка 
І.А. Пересаду А.А., Федоренка В.Г., Оганяна Г.А., Корнеєва В.В. та інших. В працях цих вчених-економістів 
«фінансовий капітал» розглядається на рівні окремо діючих економічних одиниць. В той час сфера 
функціонування фінансового капіталу інтегрованих структур залишається недостатньо вивченою. В 
значній мірі це стосується і питань, що стосуються діяльності кластерів. 

Кластери, як поняття досить популярне в сучасній економічній літературі, є предметом 
дослідження таких українських вчених як Войнаренко М.П., Бороненко В., Геєць В.М., Семиноженко 
В.П., Безвушко Є., Соколенко С.І. та інших. Достатньо висвітленими є питання формування та 
функціонування кластерних структур, в той час як маловивченими залишаються проблеми, що 
стосуються процесу формування фінансового капіталу даних об’єднань, його значення у забезпеченні 
успішного та стабільного розвитку кластерних структур. В спеціалізованій літературі практично 
відсутні комплексні дослідження по даній тематиці, що і обумовлює розгляд даного питання. Вивчення 
особливостей формування фінансового  капіталу функціонуючих кластерів в Україні дозволить 
виявити основні недоліки даного процесу, характерні риси, що є важливим при обґрунтуванні шляхів 
розвитку таких структур в національній економіці. 

Постановка завдання. Основна мета наукової статті − дослідження механізму формування 
фінансового капіталу кластерних структур та особливостей даного процесу у діючих кластерах України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні тенденції в розвитку економіки України, 
формування ринкових відносин, процеси глобалізації, різке загострення конкурентної боротьби стимулює 
підприємства до пошуку нових, альтернативних шляхів для перспективної діяльності. Інтеграційні процеси 
у розвитку економіки в значній мірі обумовлені тим, що будь-яка інтегрована економічна система має нові 
системні якості, яких не має жодний із утворюючих її елементів. Інтегрована структура – це певна 
сукупність, добровільне або примусове об'єднання економічних одиниць, що провадять фінансово-
господарську діяльність, інтегруються з метою здійснення сумісної роботи і отримання прибутку на 
постійній чи тимчасовій основі. Інтегровані структури створюють основу для залучення інвестицій, розвитку 
малого і середнього бізнесу, сприяють спільній роботі науково-технічних, державних і приватних структур, 
що дозволяє активно впроваджувати інноваційні розробки.  

Серед нових форм корпоративного розвитку, що успішно функціонують у світі, слід назвати так 
звані кластерні утворення, впровадження яких зумовлене необхідністю створення нового класу 
економічних систем з метою одержання синергетичного ефекту та зміцнення конкурентних позицій. 
Головним в розвитку таких інноваційних організаційних структур є збалансованість економічних 
інтересів суб’єктів ринкових відносин, забезпечення оптимального поєднання науки і виробництва.  

Майкл Портер, який вперше ввів в економічну науку поняття «кластер», пояснює цю 
організаційну форму так: «Кластер – це сконцентровані за географічним принципом групи 
взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм споріднених 
галузей, а також пов’язаних з діяльністю організацій, що конкурують між собою,але при цьому ведуть 
спільну роботу» [12, с. 256]. 

Українські науковці, досліджуючи питання кластерних утворень в контексті певних особливостей 
розвитку вітчизняної економіки, сформулювали власне бачення сутності кластерних структур.  

Так, Войнаренко М. П. звертає особливу увагу на роль місцевої влади у формуванні кластера. 
Він пояснює кластер як територіально-галузеве добровільне об'єднання підприємств, що тісно 
співпрацюють з науковими установами та органами місцевої влади з метою підвищення 
конкурентоспроможності власної продукції і економічного зростання регіону [3, с. 28].  

У своєму визначенні Бороненко В. [2, с. 50] наголошує на прикріпленості кластера до 
конкретного регіону. «Принциповою економічною сутністю кластера, яка відрізняє його від усіх інших 
форм взаємодії економічних суб’єктів (концернів, холдингів, стратегічних альянсів), є прикріпленість 
кластера до конкретного регіону і розмаїття економічних статусів учасників кластера – це можуть бути 
і комерційні підприємства, і державні заклади, і громадські організації», −−−− зазначає автор.  

На нашу думку, найбільш повно характеризують кластери В. Геєць та В. Семиноженко: 
«Кластер – це сукупність різних юридичних осіб, пов’язаних партнерськими відносинами по всьому 
технологічному ланцюжку, – від видобутку сировини до споживання продукції і послуг» [6, c. 158]. Вони 
виокремлюють основну особливість функціонування кластерних структур – їх партнерський характер, 
що може досягатись тільки за умови горизонтальної інтеграції, а також наявності наперед визначеної 
конкретної економічної мети. 

Таким чином, кластери – це мережа постачальників, виробників, торгівельних підприємств, 
споживачів, які взаємопов’язані в процесі створення конкретної продукції або надання послуг та логічно 
доповнюють один одного. Принциповими рисами при цьому залишається географічна локалізація 
структуроутворюючих елементів, добровільні засади на яких відбувається інтеграція, одночасність 
процесів конкуренції та кооперації, а також тісний взаємозв’язок в такій структурі науки і виробництва.  
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Незважаючи на те, що економічні кластери −−−− явище нове для нашої держави, такі об'єднання 
функціонують. Вперше впровадив практику клатеризації Подільський регіон, а саме Хмельницька 
область, де сьогодні працює шість кластерів: швейний, туристичний, будівельний, харчовий, 
продовольчий та сільського туризму [1, с. 20]. В подальшому кластери почали створюватися в Івано-
Франківській області: кластер туризму і декоративного текстилю; Черкаській області: кластер 
транспортних перевезень; Житомирській області: кластер добування та переробки каменю; 
Полтавській області: кластер з виробництва екологічно чистої продукції; Харківській: машинобудівний 
кластер; Рівненській: деревообробний кластер [4, с. 49]. 

Слід відмітити, що співпраця підприємств в рамках окремих територій в Україні складалась 
історично, але поки що вона не набула вигляду кластерів у класичному їх розумінні та не виступає як 
форма внутрішньогалузевого та міжгалузевого співробітництва зацікавлених суб’єктів. В більшості 
областей вже почалося формування інтеграційних структур кластерного типу, але старт затягнувся. 
Розробляються стратегії, проводиться діагностика регіонів, визначаються пріоритети, але реальних дій 
втілених в практику дуже мало, а тому кількість дійсно функціонуючих кластерів в Україні невелика.  

Для кращого розуміння процесу формування та функціонування фінансового капіталу 
кластерних структур доцільно розглянути існуючі трактування. 

Досить велика кількість та різноманітність визначень даної економічної категорії пояснюється її 
складністю. Деякі вчені ототожнюють фінансовий капітал з грошима, ряд дослідників взагалі не 
пояснюють і не виділяють такий капітал. Серед вчених, які подають визначення саме «фінансового 
капіталу», можна назвати Воробйова Ю. М., К. Макконелла і С. Брю, Пересаду А. А., Федоренка В. Г., 
Оганяна Г. А., Корнеєва В. В. та інших. 

Першим, хто використав у своїх наукових роботах термін «фінансовий капітал» був Рудольф 
Гільфердінг. Він розглядав фінансовий капітал, як капітал, що перебуває у розпорядженні банків та 
використовується підприємцями [7, с. 15]. 

Інтерес до фінансового капіталу не втрачають також сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені-
економісти. Так, К. Макконелл і С. Брю пояснюють фінансовий капітал як гроші, що є в наявності 
підприємства для закупки інвестиційних товарів [10, с. 386]. 

Економічна енциклопедія визначає фінансовий капітал як зрощування банківськихмонополій та 
інших фінансово-кредитних інституцій з нефінансовими монополіями (промисловими, торговими, 
транспортними), у процесі якого посилюється контроль наймогутніших банків за промисловістю, 
торгівлею, сільським господарством та іншими сферами економіки [8, с. 815].  

Деякі українські трактують фінансовий капітал як сукупність активів компанії [9, с. 23; 11, с. 172] 
або як сукупність фінансових коштів підприємства [13, с. 8]. 

Досить точно та повно, на нашу думку, характеризує дану економічну категорію Воробйов Ю. М. На 
його думку: «Фінансовий капітал підприємства представляє собою сукупність капіталізованих фінансових 
ресурсів, що використовуються власниками і менеджерами в економічному процесі відтворення вартості 
як джерело фінансування господарської діяльності з метою одержання доходу, формування якого в 
економічній системі держави здійснюється на ринкових принципах і підходах» [5, с. 67]. 

Аналізуючи подані вище трактування, можна підсумувати, що: по-перше, фінансовий капітал 
часто ототожнюється з грошима, грошовим капіталом або капіталом у грошовій формі; по-друге, на 
макроекономічному рівні фінансовий капітал трактується як інтеграція банківського і промислового 
капіталу; з точки зору підприємства фінансовий капітал розглядається як сукупність фінансових 
ресурсів, що залучені в оборот з метою отримання прибутку. На нашу думку, на рівні конкретного 
суб’єкта господарювання фінансовий капітал – це сукупність власних та позичкових фінансових 
ресурсів, що використовуються суб’єктами підприємницької діяльності як джерело фінансування 
активів компанії з метою отримання прибутку на постійній або тимчасовій основі. 

Основною цілю функціонування будь-якого підприємства чи структури є успішна і результативна 
фінансово-господарська діяльність, результатом якої буде отримання прибутку. Багато в чому це 
залежить і від успішного формування фінансового капіталу. Достатній об’єм капіталу та оптимальна 
структура забезпечує необхідні темпи розвитку, достатню фінансову гнучкість, постійну рівновагу в 
процесі розвитку, а також мінімізує фінансові ризики. Метою формування фінансового капіталу є 
задоволення потреб конкретного підприємства у джерелах фінансування необхідних активів, 
оптимізації їх структури для забезпечення їх ефективного використання. 

Формування фінансового капіталу кластеру має своє особливості і визначається багато в чому 
складовими даного об'єднання. Джерелом формування фінансового капіталу кластерної структури можуть 
бути як власні, так і позичкові фінансові ресурси. Останні можуть надаватися банківськими, фінасово-
кредитними установами, а також урядами держав та міждержавними об’єднаннями, що є ініціаторами або 
просто підтримують створення кластерів. Слід також зазначити, що банк може виступати не лише 
позичальником, а й інвестором, отримуючи право на частку прибутку в результаті діяльності інтегрованої 
структури як повноправний член об’єднання. Формування фінансового капіталу у кластері здійснюється 
також через залучення венчурного капіталу та прямих іноземних і вітчизняних інвестицій. Крім того, в 
процесі формування фінансового капіталу кластеру, як показує світовий та вітчизняний досвід 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 295 

функціонування таких об’єднань, беруть участь державні органи влади та різноманітні бізнес-асоціації. 
Певні особливості функціонування та формування фінансового капіталу визначає також організаційно-
правова форма, структура об’єднання, напрям діяльності, кількість та наявність науково-дослідних та 
фінансових установ. Таким чином, на нашу думку, фінансовий капітал кластерної структури – це єдина 
система, що складається з окремих підсистем, спільний фінансовий капітал всіх учасників структури, а 
також позичкові джерела фінансових ресурсів, що використовуються елементами об’єднання для 
підтримання успішної та результативної фінансово-господарської діяльності. 

Фінансування ж українських кластерів здійснюється за рахунок самофінансування, бюджетних 
коштів, через залучення вітчизняних та іноземних інвесторів або (та) за підтримки міжнародних 
організацій: Департаменту міжнародного розвитку Великобританії «Розвиток приватного сектору», 
Фонду Євразія, Міжнародної Фундації Сприяння Ринку, міжнародної консантигової компанії Monitor 
Group та іншими. В Україні, на жаль, дуже мало реальних прикладів ефективного, успішного 
співробітництва між компаніями кластера, що впливає на бізнес-середовище. Одним із виключення є 
Хмельницький кластер будівництва та будівельних матеріалів, що має серед своїх членів два банки, 
які інтенсивно співпрацюють з будівельними компаніями та індивідуальними житловими інвесторами. 
Але, на жаль, більшість українських підприємств, в тому числі кластери, провадять власну виробничу-
господарську діяльність переважно за моделлю самофінансування, що забирає значні фінансові 
ресурси з обороту, за наявності вільного позичкового капіталу на кредитному ринку, який водночас є 
занадто дорогим для них. Учасники кластера, а це в більшості дрібні окремі виробники, не можуть 
користуватися тими самими фінансовими інструментами, що й великі фірми. Ринок акцій та облігацій 
для них недоступний, а отримати звичайний банківський кредит практично неможливо. 

Висновки з проведеного дослідження. Фінансовий капітал кластерної структури – це єдина 
система, що складається з окремих підсистем, спільний фінансовий капітал всіх учасників структури, а 
також позичкові джерела фінансових ресурсів, що використовуються елементами об’єднання для 
підтримання успішної та результативної фінансово-господарської діяльності. На процес формування 
фінансового капіталу кластерної структури впливає, в першу чергу, склад учасників. Деякі особливості 
даного процесу залежать також від організаційно-правої форми, структури об’єднання, напряму 
діяльності, кількості та наявності науково-дослідних та фінансових установ. Фінансування українських 
кластерів відбувається, переважно за моделлю самофінансування та за активної участі міжнародних 
організацій. На жаль, банки та державні установи не є активними членами діючих кластерів, що і 
відповідно негативно впливає на процес формування та на обсяг фінансового капіталу таких 
інтегрованих структур. 
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Анотація 
В статті досліджується сутність таких економічних категорій як «фінансовий капітал», 

«кластер», «фінансовий капітал кластерної структури». Розглянуто питання щодо особливостей 
формування фінансового капіталу кластерних структур, зокрема і діючих в Україні. 

Ключові слова: інтеграція, капітал, фінансовий капітал, кластер, формування фінансового 
капіталу кластерних структур. 

Аннотация 
В статье исследуется сущность таких экономических категорий как «финансовый 

капитал», «кластер», «финансовый капитал кластерной структуры». Рассмотрен вопрос 
относительно особенностей формирования финансового капитала кластерных структур, в том 
числе и действующих в Украине. 

Ключевые слова: интеграция, капитал, финансовый капитал, кластер, формирование 
финансового капитала кластерных структур. 

Annotation 
The article investigates the nature of such economic categories as «financial capital», «cluster», 

«financial capital cluster structure». The problem of the pecularities of financial capital formation of cluster 
structures, including operating in Ukraine is considered. 

Key words: integration, capital, financial capital, cluster formation of financial capital cluster 
structures. 
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МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Забезпечення функціонування сталої податкової системи є одним із 
головних завдань сучасної держави. Вона відкриває шлях державам до повноцінного міжнародного 
економічного спілкування. За для уникнення негативних наслідків в міжнародній діяльності та 
використання найкращого зарубіжного досвіду, важливо розуміти основні тенденції у міжнародній 
практиці оподаткування підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні основи проблем 
оподаткування у зарубіжних країнах з ПДВ та податку на прибуток корпорацій досліджено у працях 
Анашкіна А. [1], Колчина В. [6], Колчина С. [7], Арним Г. [3], Кримського Д. [8], Насадюк А. [9], 
Зудіної О. [5] та інших. Науковими дослідженнями, які направлені на модернізацію податку на додану 
вартість та податку на прибуток в різних податкових режимах займається багато вчених-економістів, 
фінансистів, а також фахівців у зарубіжних країнах. Проте, питання, що пов’язані з впровадженням 
зарубіжного досвіду оподаткування у вітчизняну практику основних бюджетоутворюючих податків, які 
стягуються з юридичних осіб, залишаються дискусійними та потребують подальшої розробки. 

Постановка завдання. Одним із напрямів удосконалення податкової системи України є 
вивчення зарубіжного досвіду у сфері оподаткування. Метою статті є дослідження сучасних систем 
оподаткування підприємств у зарубіжних країнах та виявити певну об’єктивну спільність у побудові 
оподаткування та їх функціонування, що важливо з точки зору визначення ефективності застосування 
в українських умовах досвіду країн, які мають порівняно високі темпи економічного зростання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно зазначити, що особливості податкових 
систем будь-якої країни зумовлені державним устроєм і адміністративними можливостями кожного 
рівня влади, ступенем втручання державних органів в економіку, характером економічної політики. Ці 
фактори визначають податковий тягар економіки, співвідношення непрямих і прямих податків, 
розподіл податків між рівнями бюджетної системи, характер і цілі податкових пільг. Законодавство 
більшості країн спрямоване на спрощення розрахунків і порядок стягнення різних податків, мінімізацію 
витрат по оподаткуванню. 

Розглянемо особливості формування податкових систем у різних країнах. Так, податкова 
система Великобританії, що сформувалася у ХІХ ст., використовує особливості оподаткування 
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прибутку того періоду і сьогодні. Податкова реформа 1973 року внесла суттєві зміни в структуру її 
податкової системи. Сучасна податкова система Великобританії включає такі податки: 

1. Центральні податки: прибутковий податок з населення, прибутковий податок з корпорацій, 
податок на доходи від нафти, податок на спадок і непрямі податки (ПДВ, мита, акцизи, гербові збори). 

2. Місцеві податки (податки на майно) [1, с. 39]. 
Податки відіграють важливу роль (приблизно 90 %) у формуванні дохідної частини англійського 

бюджету. Корпоративний податок у Великобританії був введений в 1965 році. До 1965 року юридичні 
особи оподатковувалися на рівні з фізичними. Крім того, до нього застосовувався податок на прибуток 
за ставкою – 15 %. 

Корпоративний податок застосовують до всіх прибутків компаній-резидентів, отриманих ними 
протягом всього податкового року. У поняття «компанія» англійське законодавство включає 
корпоративні органи і некорпоративні асоціації, зокрема й товариства (вони оподатковуються як 
фізичні особи) [1, с. 40]. 

Підприємства Великобританії сплачують податок на прибуток після вирахування певної кількості 
податкових пільг, неоподатковуваних сум. Основна ставка податку на прибуток у 2011 р. становила 
26 %. Знижена ставка 20 % застосовується до невеликих підприємств, у яких річні доходи не 
перевищують 300 тис. фунтів стерлінгів. Податкова ставка змінюється, поступово знижуючись. У 80-і 
роки вона становила 52 %, на початку 90-х – 35 %, у кінці 90-х – 33 %, у 2010 році – 28 %, у 2012 році 
планується оподатковувати прибуток корпорацій за ставкою 25 % [12]. 

Для підприємств із щорічними доходами від 300 тис. ф. ст. передбачена пільгова ставка, розмір 
якої знаходиться між основною і заниженою ставками. Деякі витрати на основні засоби, (наприклад, 
витрати на машини і обладнання, виробничі споруди, сільськогосподарські споруди, наукові 
дослідження) супроводжуються податковими пільгами. Для невеликих і середніх компаній у перший рік 
діяльності податкові пільги на купівлю машин і обладнання становлять 40 % [7, с. 144]. Надходження 
ПДВ у бюджетних доходах Великобританії займають друге місце після прибуткового податку і 
становлять приблизно 17 % бюджету країни. Стандартна ставка ПДВ збільшилася з 17,5 % до 20 % 
від 4 січня 2011 року. Водночас не оподатковуються податком такі види товарів і послуг: продовольчі 
товари повсякденного попиту, книги, ліки, імпортні та експортні товари, паливо й енергія для 
домашнього користування, оплата за воду і каналізацію, будівництво житлових будинків, транспортні 
послуги. За зниженою ставкою (5 %) оподатковується природний газ, мазут, електроенергія. 
Зареєструватися в управлінні для сплати ПДВ повинні всі підприємці, які мають очікуваний оборот 
більше 73 000 фунтів стерлінгів за рік. 

Доцільно зазначити, що перед тим як ввести з 1 квітня 1973 році ПДВ, у Великобританії 
ретельно проаналізували переваги і недоліки від його введення і вивчили досвід інших країн, які на 
той час вже ввели і практикували цей податок.  

Податкова система Німеччини суттєво відрізняється від північноамериканських систем, які 
відзначаються традиційною орієнтацією на масштабне державне регулювання. У цілому, податки на 
доходи юридичних осіб у країні забезпечують приблизно 15 % податкових бюджетних надходжень. У 
Німеччині існує прогресивне оподаткування доходів господарюючих суб’єктів при середній ставці 
федерального корпоративного податку на рівні 45 % [5, с. 31]. Податок на прибуток корпорацій 
стягується з юридичних осіб усіх форм власності. Із прибутку, який підлягає оподаткуванню, 
вираховуються внески на суспільні, наукові і державні цілі, представницькі витрати та інші витрати, 
передбачені державою. 

Регулятивна функція податкової системи Німеччини передбачає одночасно з використанням норми 
прискореної амортизації пільгове оподаткування тієї частини прибутку господарюючого суб’єкта, яка 
виділяється на формування резервів, основним призначенням яких є забезпечення перспективного 
розвитку господарюючих суб’єктів. Розмір резервів у законодавстві не визначений [5, с. 33]. 

Податки в Німеччині розглядаються урядом як головна зброя впливу держави на розвиток 
економіки країни, їх місце в бюджеті досить вагоме. У загальних доходах бюджету, як правило, вони 
становлять 80 % [1, с. 30]. У Німеччині податки розподілено на федеральні, земельні, спільні 
(федеральні і земельні), муніципальні, суспільні і церковні.  

Щодо податку на прибуток підприємств, то в країні діє положення про корпораційний податок, яке 
було введено в дію після податкової реформи в 1977 році, а також з наступними змінами і доповненнями. 
Цей податок є прямим податком на фактично отриманий прибуток, який підлягає оподаткуванню і 
розподіляється між федеральним і земельним бюджетами. У загальних податках зведеного бюджету 
питома вага цього податку становить протягом багатьох років у середньому 6 % [4, с. 31]. 

Щодо рівня ставок податків, то в Німеччині він вважається одним із найвищих. Разом з тим 
американці стверджують, що найбільше їм не подобаються не високі ставки, а «законодавчі 
крутійства» німецьких чиновників, які «постійно щось змінюють у законодавстві, а це негативно 
відображається на іноземних інвесторах» [4, с. 54]. 

До 1990 року в Німеччині діяла найвища ставка корпоративного податку – 56 %. Потім вона була 
знижена на 6 пунктів і встановлена в розмірі 50 % на нерозподілений прибуток. При цьому розподілений 
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прибуток у вигляді дивідендів оподатковувався за ставкою 36 %. У 90-х ставка знизилася до 40 % [7, с. 
143], але одночасно з цим використовувалася велика кількість пільг і прискорена амортизація. Наприклад, 
у сільському господарстві дозволялося вже в перший рік списувати до 50 % вартості обладнання, в перші 
три роки – до 80 %. Станом на березень 2011 року стандартна ставка податку на прибуток корпорацій 
становить – 15 %. У період злиття «двох Німеччин» було введено податок на солідарність – 5,5 %. У 2011 
році ефективна ставка оподаткування становить 30–33 % [13]. 

Податкові пільги мають, як правило, регулятивний характер, стимулюючи інвестиції в розвиток 
тих чи інших регіонів, тобто вони спрямовані на економічне вирівнювання [7, с. 144]. Оскільки 
розподілений прибуток включено в особисті доходи акціонерів, які також підлягають оподаткуванню 
прибутковим податком громадян, виникає ситуація подвійного оподаткування цієї частини прибутку. 

Уникнення подвійного оподаткування досягається за допомогою так званої системи заліку, при 
якій податок на розподілений прибуток, сплачений підприємством, враховується при оподаткуванні 
особистих доходів акціонерів через прибутковий податок з громадян [1, с. 33]. 

Основний ефект, який досягається при діючій системі оподаткування в системі заліку, полягає в 
тому, що прибуток підприємства оподатковується податком тільки один раз. Це принципово важливий 
момент у системі оподаткування країни [1, с. 34]. 

Податок на додану вартість у Німеччині є федеральним податком і за його надходження 
відповідають регіональні органи влади. Розподіл доходів від ПДВ здійснюється пропорційно 
чисельності населення в суб’єктах федерації, а також проводяться додаткові платежі на користь 
східних земель [11, с. 45]. 

У Німеччині ПДВ приносить державі найбільш високі доходи із усіх непрямих податків, які стягують з 
юридичних осіб. Його питома вага в доходах бюджету дорівнює приблизно 28 %, тобто ПДВ займає друге 
місце після прибуткового податку. Суб’єктом оподаткування ПДВ визначено підприємця, тобто того, хто 
постійно самостійно здійснює виробничу, торгівельну та іншу діяльність з метою отримання доходу. Даним 
податком оподатковується вся система суспільного і приватного споживання. Проте на всіх етапах шляху, 
який проходить товар, податок стягується лише з вартості, добавленої на стадії переробки. Це досягається 
за рахунок того, що ПДВ, сплачений при придбанні товарів, робіт і послуг, вираховується із суми податків, 
який включено в ціну при продажу готової продукції. Загальна ставка ПДВ для кожного обороту становить 
19 %. Крім того, в Німеччині діє пільгова ставка в розмірі 7 %, за якою оподатковуються основні 
продовольчі товари і книжково-журнальна продукція. 

При обчисленні ПДВ існує ряд особливостей. Так, підприємці з невеликими оборотами звільняються 
від його сплати [6, с. 45]. Але при цьому вони позбавляються права відшкодовувати суми податку у 
встановлених на нього регіонах. Такий підприємець є платником прибуткового податку, а не ПДВ. Він має 
право відмовитися від звільнення від ПДВ і вести податкові розрахунки на загальних підставах. При 
середніх доходах підприємець має право на регресивне оподаткування і вносить у бюджет лише 80 % від 
розрахованої суми ПДВ. Не оподатковуються податком обороти по експорту, медичні послуги і квартирна 
плата, а також послуги приватних шкіл, театрів, музеїв, благодійних союзів. 

У сусідній Австрії стандартна ставка ПДВ становить 20 %, а для продовольчих товарів, книжно-
журнальної продукції і медикаментів – 10 %. Деякі угоди звільнені від ПДВ, наприклад, фінансові 
операції, експортні угоди і угоди по продажу землі [6, с. 48]. Ставка податку на прибуток корпорацій в 
Австрії знижена у 2005 році до 25 % і залишається такою і у 2011 році. 

При цьому передбачається сплата в обов’язковому порядку так званого мінімального 
корпоративного податку не залежно від результатів діяльності платника (для компаній з обмеженою 
відповідальністю – 437,5 євро, акціонерних товариств – 875 євро за кожний квартал, або 1 750 і 3 500 
євро в рік відповідно). Для новостворених підприємств розмір мінімального корпоративного податку 
протягом першого року роботи знижений до 273 євро за квартал, або 1 092 євро в рік. У випадку 
отримання компанією збитку сплата мінімального корпоративного податку переноситься на майбутнє, 
до отримання прибутку. 

Щодо амортизаційних відрахувань, то австрійська податкова практика містить тільки лінійний 
метод списання вартості активів на витрати. Платник може самостійно встановлювати норми 
амортизації (винятки становлять промислові виробничі будівлі, для яких норма амортизації визначена 
2–3 %, і для автомобілів – 12,5 %) [11, с. 36]. 

В Італії ПДВ був введений з 1 січня 1973 року. Він є одним з важливих джерел державних 
доходів серед непрямих податків. ПДВ стягується з підприємця в межах приросту вартості отриманих 
товарів при переходах у рамках виробничого чи комерційного циклів. Звичайна ставка ПДВ в Італії 
становить 20 %. Але діють і податкові ставки з пільгою 10 % і 4 %. Знижка встановлена для 
продовольчих товарів, газет і журналів. 

Не оподатковуються купівля-продаж акцій і облігацій, земель, діючих підприємств; надання 
кредитів; угоди щодо об’єднання підприємств; витрати на медичне обслуговування; народну освіту і 
культуру; поштові послуги. Звільнені від оподаткування також експортні операції. Перерахування ПДВ 
фіскальним органам здійснюється щомісячно по підсумках попереднього місяця. Раз у рік складається 
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підсумкова декларація по всьому обороту в рік. Від такої обтяжливої процедури звільнені дрібні 
підприємства, яким дозволено розраховуватися з державою раз у рік або раз у 6 місяців. 

Крім того, для спрощення процедури стягнення ПДВ з малих підприємств з 1985 році був 
введений закон, відомий у фіскальних колах Італії як закон Візантії. Основним положенням цього 
документа є спрощений принцип визначення доданої вартості, створюваної на малих підприємствах і 
особами вільних професій. Розрахунок суми даної вартості здійснюється не на основі бухгалтерських 
пільг (з метою уточнення комерційних доходів і виробничих затрат), як це роблять на великих 
підприємствах, а завдяки зменшенню валової виручки підприємства на спеціальний коефіцієнт (у 
процентах), який встановлений індивідуально для різних видів діяльності у виробничій сфері і сфері 
послуг (від 47 % до 97 %). Найвищий коефіцієнт 97 % встановлений для торгівців бензином [6, с. 48]. 

Податкова система Франції є головним джерелом надходжень у центральний бюджет, де 
податки становлять більше 90 % дохідної частини бюджету. Основними видами податків, які 
надходять у центральний бюджет, є непрямі і прямі податки, а також гербові збори. Протягом останніх 
десятиліть основними є непрямі податки, насамперед ПДВ. 

Відповідно до зобов’язань Франції в рамках ЄС, протягом останніх років спостерігається 
тенденція до зниження розміру ставок податків з одночасним розширенням податкової бази за 
рахунок відміни наявних пільг. 

Податок на акціонерні товариства є єдиним із видів прямих податків, які надходять у 
центральний бюджет. При цьому його частка незначна в загальній сумі податкових надходжень 
(приблизно 10 %) і має тенденцію до зниження. Це пов’язано з політикою зменшення ставок податків. 

Так, у 1986 році ставка податку була знижена з 50 % до 45 %, у 1987 та 1988 роках вона 
становила 42 %, у 1989 році ставка 42 % застосовувалася до доходів підприємства, які 
використовують на виплату дивідендів, і 39 % – до доходів, які спрямовані на розвиток підприємства. 
Чистий прибуток або прибуток до оподаткування  визначається завдяки вирахуванню із виручки від 
продажу продукції і послуг поточних затрат на виробництво [7, с. 37] (оплата рахунків за матеріали, 
виплати заробітної плати, проценти за кредит, амортизація, витрати майбутніх періодів, витрати на 
управління змінами залишків незавершеного виробництва і готової продукції).  

Станом на 2011 рік перші 38 120 євро прибутку оподатковуються за ставкою – 15 %, решта за 
стандартною ставкою – 33,33 % [14]. 

Для розрахунку податкової бази встановлена система пільг. Так, премії вирахування у податку 
становлять 10 % від приросту інвестицій у науку, яка передбачає податкові вирахування в розмірі 50 % від 
щорічного приросту вкладених сум інвестицій у наукові дослідження. При цьому базою відліку приросту 
вкладень слугує не попередній рік, а рік, у якому ці вкладення були меншими від поточного [7, с. 144]. 

Застосування підвищених коефіцієнтів амортизації в перший рік служби дозволяє списувати на 
витрати 50 % вартості обладнання. Податкова ставка еволюціонує в напрямі зниження. У 80-і роки 
вона була зменшена з 50 % до 45 %, в 90-і її зменшили двічі – до 42 % і до 34 %. 

Сплата податків здійснюється п’ять разів на рік, у тому числі чотири рази проводяться авансові 
платежі за спеціальною формою, виходячи із сум доходів, отриманих у минулому році, і п’ятий раз – 
за фактичними результатами за рік на підставі заповненої декларації про доходи [1, с. 37]. 

У Франції, батьківщині ПДВ, цей податок є важливою ланкою бюджетної системи і дає найбільші 
надходження в бюджет країни (більше 42 % усіх податкових надходжень) [6, с. 42]. 

Податок застосовують до всіх угод виробничого і торгового характеру, укладених у країні. При 
цьому юридичний статус осіб, які здійснюють оподатковувані операції ПДВ, ролі не відіграє. Немає 
також значення і те, діяльність цих осіб є постійною чи випадковою. Оподаткуванню ПДВ підлягають 
не тільки угоди, які здійснюються комерсантами (продаж товарів, послуг, комісійні операції, 
маклерство, установка обладнання тощо), але також окремі комерційні операції, які здійснюються не 
комерсантами (наприклад, здача в оренду меблів приватними особами). Навпаки, угоди, які не мають 
комерційного характеру (наприклад, угоди, які надані особами вільних професій на основі виплат їм 
гонорару) звільнені від ПДВ. 

Оподаткуванню ПДВ підлягають й інші ділові операції, спеціально визначені законом про цей 
податок, наприклад, операції кооперативів з виробництва, переробки і продажу сільськогосподарської 
продукції, за винятком тієї її частини, яка іде на власне споживання сімей, які беруть участь у її 
виробництві. 

По податку на додану вартість застосовуються пільги для оподаткування товарів, робіт і послуг, 
вироблених і проданих у країні. Продажем визнається у Франції такий продаж, коли реалізація товарів, 
виконання робіт і послуг за умовами договору фактично виробляється в країні. Однак операції, які 
відносяться до експортних і які сплатили ПДВ, можуть скористатися правом на відшкодування ПДВ. 
Щодо імпортних операцій, то вони підлягають оподаткуванню згідно з внутрішнім правом. 

Оподатковуваною базою є виручка від продажу товарів, робіт і послуг. Крім роздрібної ціни, 
сюди включають усі збори і мита [6, с. 43]. 

Із загальної суми вираховується розмір податку, який пред’явлений до оплати постачальникам. 
Таке вирахування здійснюється на основі рахунків-фактур, які платник отримує від своїх 
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постачальників. До 1 січня 1993 року у Франції діяла підвищена ставка ПДВ – 22 %, за якою 
оподатковувалися операції по продажу, здачі в оренду таких товарів, як автомобілі, кіно-фототовари, 
тютюнові вироби, парфумерія, цінне хутро, дорогоцінне каміння, золото, срібло, платина [6, с. 44]. 

У законодавстві Франції передбачено два види звільнення від ПДВ. 
До першого відносять компенсації ПДВ по експорту і компенсації в результаті різних ставок при 

купівлі і продажу. Звільняються також від ПДВ три види діяльності: діяльність суспільного і благодійного 
характеру; освіта: початкова, середня, вища і професійна; медицина і медичне обслуговування. 

Крім того, від сплати ПДВ звільняються всі види страхування, казино, лотерея.  
До другого виду звільнення від ПДВ належить надання можливості платнику вибирати – платити 

ПДВ чи прибутковий податок.  
До таких видів діяльності належать: здача в оренду приміщень для будь-якого виду економічної 

діяльності; фінансова і банківська справа; літературна, спортивна, артистична діяльність, 
муніципальне господарство [11, с. 63]. 

На сьогодні ПДВ у Франції має такі ставки: 
– основна ставка 19,6 % застосовується для всіх операцій, по яких інші ставки не передбачені; 
– знижена ставка 5,5 % діє при реалізації більшості продовольчих товарів, які реалізуються в 

продуктових магазинах, а їжа, яка реалізується в ресторанах, оподатковується за стандартною 
ставкою; продукція сільськогосподарського призначення; книги і медикаменти. Таку саму ставку 
застосовують і до окремих видів послуг: туристичні і готельні послуги, вантажні і пасажирські 
перевезення, видовищні заходи, обіди для працівників підприємств. Знижену ставку 2,1 % 
застосовують до періодичних видань, газет і деяких видів фармацевтичних товарів. 

Проте, платники податків мають і додатковий тягар – правильно кваліфікувати продаж 
гастрономічних продуктів, адже існує ризик того, що вони неправильно визначають податкову 
ставку [8, с. 71]. 

Високі ставки ПДВ також встановлені законодавством у скандинавських країнах. Так, у Данії 
ПДВ був уведений з 03.07.1967 року. Нині він стягується за єдиною ставкою 25 %. Експортні поставки 
товарів і надання деяких послуг, таких як: медицина, освіта, пасажирський транспорт, фінанси, 
звільнені від сплати ПДВ. 

У Швеції ПДВ був введений з 01.01.1969 року. Податком на додану вартість оподатковується в 
Швеції весь продаж товарів, робіт і послуг, які здійснюються в комерційних цілях на її території. 
Компанії, підприємства і приватні особи (фізичні особі вважаються резидентами Швеції для цілей 
оподаткування, якщо вони перебувають у країні більше 183 днів [9, с. 12]), які здійснюють такий 
продаж, повинні включати ПДВ у ціну продажу своєї продукції і зареєструватись як платники ПДВ. 

Імпорт оподатковується ПДВ, а експорт звільняється від його сплати. При цьому постачальники 
товарів на експорт отримують відшкодування податку, який включений у цінах куплених ними товарів і 
послуг. Іноземним туристам, які купують товари в Швеції, можуть повернути сплачений податок у 
спеціальних агентствах, які знаходяться в прикордонних пунктах. 

Базою для нарахування ПДВ є ціна товару, робіт або послуг, які включають усі нарахування на 
неї, податки і збори. Платники податку сплачують податок по різниці між ПДВ на виході і ПДВ на вході. 
Для деяких товарів зарахування ПДВ на вході відсутнє. Серед таких товарів, наприклад, автомобілі, 
вина і спиртні напої [6, с. 49].  

Порівняно з іншими країнами ЄС, у Швеції найвищий рівень ставки ПДВ для основних товарів і 
послуг, дорівнює 25 %, серед цих товарів є питна вода, спиртні напої, вино, пиво, тютюн. Ставка 
податку, яка дорівнює 12 % застосовується для продуктів харчування, харчових добавок, готельних 
послуг, послуг зв’язку і платного телебачення, послуг з надання електроенергії та інших послуг. 
Ставка податку, яка дорівнює 6 %, застосовується для газет, культурних і спортивних заходів, послуг 
пасажирського транспорту [10, с. 29]. 

Від сплати ПДВ, крім реалізації експортних товарів, звільняються медичні послуги, банківські 
операції, патентна справа, послуги пошти.  

Не оподатковуються податком товари і послуги соціального сектору: лікарські засоби і 
медикаменти; послуги охорони здоров’я і освіти; банківські і страхові послуги, а також купівля-продаж 
нерухомості, здача в оренду (найм) житлових і офісних приміщень тощо. 

Право платників податку на відшкодування ПДВ виникає при виконанні таких умов: 
– вхідний податок повинний відноситись до придбань або імпорту в рамках оподатковуваної 

діяльності; 
– товари і послуги реалізуються в інші країни, при цьому підтверджується експорт товарів і 

послуг. 
Платник має право на вирахування ПДВ і при придбанні товарів для власних виробничих 

потреб. Шведський закон про ПДВ не встановлює конкретних документів як всередині країни, так і при 
поставках на експорт, не зважаючи на те що строки відшкодування ПДВ (або рішення про утримання 
коштів) встановлені на законодавчому рівні і застосовуються протягом 2,5 місяців після закінчення 
останнього строку подачі декларації. У випадку якщо у податкового органу виникають сумніви 
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стосовно будь-якої угоди і відшкодування особі ПДВ, то він має право відмовити у відшкодуванні ПДВ 
цій особі, не називаючи строк до повної перевірки і з’ясування достовірності всієї необхідної 
податковим органам інформації. 

У практиці функціонування ПДВ є два принципи визначення країни оподаткування при експорті 
товарів – принцип походження і призначення. Згідно з першим принципом, оподаткування здійснюється в 
країні, де продавець веде свою господарську діяльність (принцип походження), а відповідно до іншого 
принципу оподаткування відбувається в країні покупця (принцип призначення) [10, с.29]. 

У Швеції при визначенні країни оподаткування ПДВ при експорті товарів, як і в країнах ЄС, 
застосовують принцип призначення (по експортованих товарах вхідний ПДВ відшкодовується). У 
довгостроковій перспективі планується здійснити перехід на принцип походження, для якого необхідна 
ситуація однакових ставок ПДВ у всіх країнах ЄС. Однак у Швеції поки що не планують знижувати 
ставку ПДВ до 20 % [10, с. 32]. 

У податковій системі США відсутній ПДВ. Замість нього існує податок з продажу, який є одним з 
основних джерел доходів штатів і відіграє важливу роль у формуванні місцевих бюджетів. Податок з 
продажу забезпечує до 60 % доходів бюджету штату і до 30 % надходжень у місцеві бюджети. Проте 
стягується цей податок не у всіх штатах, він відсутній, наприклад, в Алясці, Делавері, Нью-Джерсі.  

У США застосовують три типи податку з продажу: податок на продавців, податок на споживачів, 
податок на роздрібну торгівлю. Податок на продавців стягується з роздрібних торгівців за право 
здійснювати цей вид діяльності в конкретному штаті. У продавців є вибір: або самим нести податковий 
тягар, або перекласти податок на споживачів [10, с. 32]. 

Для сучасної американської податкової системи характерне паралельне використання основних 
видів податків як федеральним урядом, так і урядом штатів і місцевими органами влади. 

Податок на доходи корпорацій у США має декілька ставок з податку на прибуток, які подано у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Ставки податку на прибуток корпорацій у США станом на 2011 рік* 

 
Оподатковуваний дохід, дол Ставка податку 

0 – 50 000 15 % 

50 000 – 75 000 7 500 дол + 25 % від перевищення понад 50 000 дол 

75 000 – 100 000 750 дол + 34 % від перевищення понад 75 000 дол 

100000 – 335 000 22 250 дол + 39 % від перевищення понад 100 000 дол 

335 000 – 100 000 00 113 900 дол + 34 % від перевищення понад 335 000 дол 

10 000 000 – 15 000 000 3 400 000 дол + 35 % від перевищення понад 10 000 000 дол 

15 000 000 – 18 333 333 5 150 000 дол + 38 % від перевищення понад 15 000 000 дол 

понад 18 333 333 35 % 
Джерело : складено автором за даними [14] 
 
Для податку на прибуток корпорацій характерним є зниження його частки в доходах 

федерального бюджету США. Так, у 1960 р. він становив 24 %; у 1980 р. – 13 %; у 1986 р. – 8,4 %; у 
1995 р. – 11,6 %. 

Це пояснюється тенденцією до зниження законодавчих ставок оподаткування, введення ряду 
податкових пільг корпораціям при його сплаті, використання компаніями прискореної амортизації 
обладнання і законодавчо встановленим прискореним нормам амортизаційних списань. 

Податковою реформою 1986–1988 років у США відмінено максимальну ставку податку на 
прибуток корпорацій, зменшено рівень його прогресивності. Максимальна ставка знизилася з 1 червня 
1987 року з 46 % до 40 %, а з 1 червня 1989 року – до 34 %. Частково відмінено раніше існуюче 
подвійне оподаткування дивідендів, які оподатковувались як на рівні корпорацій, так і при 
оподаткуванні доходів акціонерів, що певною мірою стримувало зростання капіталовкладень в акції. 

Податок на прибуток корпорацій стягується також у 40 штатах і забезпечує приблизно 7 % їх 
податкових надходжень. База податку визначається здебільшого так, як і для федерального податку 
на прибуток корпорацій. Ставки податку в більшості штатів пропорційні.  

Податок на прибуток корпорацій забезпечує 7,9 % податкових надходжень у місцеві органи 
влади. Цей вид податку використовується як інструмент економічного регулювання і впливу на 
концентрацію тих або інших видів підприємств і виробництв, у тому числі екологічно шкідливих на 
території даного штату і місцевого органу [1, с. 29]. За місцевими законами США податок на прибуток 
корпорацій сплачують у 45 штатах. Ставки оподаткування коливаються в межах від 2,35 % у Мічигані 
до 11,5 % у Коннектикуті, при середній у США – 6 %. 

При підрахунку податкових зобов’язань зі сплати федерального податку на прибуток корпорацій з 
них вираховується сума податку на прибуток, сплачена в бюджет штату і місцевого рівня. У деяких 
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штатах при підрахунку податкових зобов’язань по місцевому податку на прибуток вираховується сума 
федерального податку на прибуток. У США проведені радикальні зміни за своїми масштабами і 
глибиною не мають аналогів за всю післявоєнну історію країни [1, с. 34]. Зазначимо, що практичну 
діяльність щодо контролю за збором податків здійснює фінансова служба внутрішніх доходів, яка 
організаційно входить до складу Міністерства фінансів. Ця служба нараховує більше ніж 100 тис. 
службовців, які проводять початкову обробку податкової декларації [2, с. 58]. 

Ставка податку на прибуток корпорацій у 2010 році становила 18 %, плюс провінційний податок, 
у результаті чого ефективна ставка податку могла становити 34 %. З 1 січня 2011 року ставка 
федерального корпоративного податку становила 16,5 %, а з 1 січня 2012 року – 15 % [14]. 

У Канаді при нарахуванні податку на прибуток корпорацій застосовуються різні системи 
оподаткування, які залежать від виду підприємства і мають багатоступінчатий характер. Тут 
застосовуються як федеральний, так і провінційний податки. Податок на прибуток корпорацій формує 
майже 7 % фондів федерального бюджету і менше 4 % провінційного. Основним податком є 
прибутковий податок з громадян.  

Федеральна ставка корпоративного податку становить 16,5 %. Провінційні ставки встановлюються 
законодавчим органом провінцій залежно від виду діяльності (від 2,5 % до 17 %) [5, с.31]. 

Для малих підприємств ставки значно знижені. Одночасно існує система податкових пільг. 
Пільги передбачені для стимулювання інвестицій, проведення НДДКР, розвідки корисних копалин, 
освоєння нових надр, розвитку сільського господарства і риболовства. Також застосовують 
прискорену амортизацію для ефективного відновлення основного капіталу [7, с. 146]. 

Реалізація регулюючої функції податку на прибуток орієнтована на використання прискореної 
амортизації основних засобів і на пільгове оподаткування наукових і конструкторських розробок. У 
Канаді значна увага приділяється стимулюванню малого бізнесу, оскільки частка малих підприємств 
становить 97 % від кількості всіх підприємств. Належність до малого бізнесу формується шляхом 
визначення обсягу доходів, а не за видом діяльності чи чисельністю працюючих. Для малих 
підприємств надаються значні пільги по податку на прибуток, який може розраховуватися за 
податковими ставками, в 2,5 раза меншими, ніж для аналогічних великих підприємств [5, с. 31]. 

Податок на додану вартість у Канаді введений порівняно недавно. Перед введенням нового 
податку роз’яснювальну роботу здійснювали три організації – Міністерство фінансів, Служба доходів і 
Служба інформування споживачів. Вони проводили семінари, тренінги, розсилали інформаційні 
бюлетені, надавали консультації по телефону. На цю програму, за деякими оцінками, держава 
витратила більше 98,5 млн дол США [8, с. 70]. 

Ставки податку на додану вартість встановлені від 5 до 13 %, також діє ставка 0 %.  
У Канаді основні бакалійно-гастрономічні товари оподатковуються за нульовою ставкою – це 

молоко (без смакових добавок), хліб та інші продукти, які не належать до напівфабрикатів, але сухі 
сніданки до основних товарів не входять. Така диференціація не завжди досить чітко простежується – 
незначні зміни складу інгредієнтів, упаковки і температури можуть призвести до різного оподаткування 
ПДВ. Наприклад, солоний арахіс оподатковують ПДВ, а не солоний оподатковується за нульовою 
ставкою. Продаж п’яти і менше пончиків у межах однієї угоди підлягає оподаткуванню за однією 
ставкою податку, а шести і більше – за нульовою ставкою [8, с. 71]. 

Щодо загальної характеристики справляння ПДВ і податку на прибуток, то, за даними ОЕСР, їх 
застосовують більше 140 країн світу (у тому числі 29 із 30 країн учасників ОЕСР, а це 30 країн, які 
представляють найбільш розвинені економіки світу з демократичним політичним режимом. У сукупності 
країни-учасники ОЕСР утворюють 60 % світового ВВП, ¾ світової торгівлі і 14 % населення Землі) в 
арсеналі своїх податкових систем мають такий податок, як ПДВ. Ставки ПДВ у країнах-учасницях ОЕСР 
значно відрізняються: від 5 % (Японія) до 25 % (Данія, Норвегія, Швеція), при цьому середній рівень 
становить 17,6 %. У більшості країн податок встановлений у розмірі від 15 до 25 % [8, с. 78]. Хоча є і 
винятки, наприклад, бразильська податкова система передбачає різні ставки ПДВ для продажу товарів і 
послуг у самих штатах і між ними. Уряд стягує ПДВ тільки з оптових угод між підприємствами в різних 
штатах, тоді як влада в штатах стягує податок з угод у середині штатів, включаючи роздрібну торгівлю. 
Така система призводить до труднощів у податковому адмініструванні. Після прийняття Конституції у 
Бразилії податкові повноваження штатів були розширені. Органи місцевого самоврядування отримали 
можливість самостійно встановлювати диференційовані ставки. Отже, якщо для більшості країн характерні 
тенденції централізації повноважень адміністрування ПДВ, то Бразилія має протилежні тенденції [11, с.45]. 

Серед країн, які застосовують ПДВ, приблизно у 51 % країн встановлена уніфікована ставка і в 
49 % – диференційована ставка ПДВ. Цікавим є той факт, що країни, які ввели у себе ПДВ до 1990 
року, вибрали диференційовану шкалу ставок. Країни, які вводили ПДВ у більш пізній строк, як 
правило, обирали єдину уніфіковану ставку. За даними МВФ, більше як 70 % країн, які ввели ПДВ 
після 1996 року, вибрали уніфіковану ставку. У більшості випадків це країни, що розвиваються, такі як: 
Ліван, Мозамбік, Намібія, Ефіопія та інші [6, с. 52]. 

Доцільно також зазначити, що до переходу на ПДВ у розвинених країнах ретельно готуються. 
Всі наслідки від його впровадження прораховуються і намагаються попередити про зміни у 
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законодавстві самих платників податку ще до того, як він буде введений. 
Так, у країнах, які відносно недавно ввели ПДВ, (наприклад, у Австралії, Канаді, Новій Зеландії), 

включаючи підготовку і перепідготовку кадрів фіскальних органів, роз’яснювальну роботу з 
платниками податків, навчальні програми для платників (у тому числі вивчення нових стандартів 
обліку операцій), видання друкованих матеріалів і інформування платників через засоби масової 
інформації, зайняло в середньому від 15 до 24 місяців. 

В Австралії перехід до ПДВ коштував державі приблизно 464 млн. дол.. США і включав різні 
форми допомоги бізнесу в освоєнні нової системи, а також різні навчальні програми [8, с. 70]. 
Середній рівень ставок, який застосовується в зарубіжних країнах, коливається від 15–25 %, понижені 
ставки (приблизно від 2 до 5 %) застосовують для продовольчих, медичних і дитячих товарів; 
стандартні ставки (15–25 %) – для промислових та інших товарів і послуг. 

Практично всі країни мають надто складні системи ПДВ, які передбачають широкий обсяг товарів, 
робіт і послуг, які повністю звільняються від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою. 

Зауважимо також, що в багатьох країнах ЄС не існує єдиного підходу до оподаткування послуг. 
Це стосується послуг пасажирського транспорту, розваг, а також послуг готелей і ресторанів. 
Одночасно, рекламні послуги, телефонний зв’язок ті індивідуальні послуги оподатковуються за 
стандартною ставкою [11, с. 46]. 

У Швеції послуги у сфері культури та мистецтва, освіти, медичні та стоматологічні послуги 
звільнено від сплати ПДВ. Інші індивідуальні послуги підлягають оподаткуванню. 

У Бельгії та Нідерландах медичні та юридичні послуги не оподатковують. Страхові премії, а також 
гральний бізнес, тоталізатори звільнені від сплати ПДВ в більшості країн. У Новій Зеландії гральний бізнес, 
загальне страхування і страхування на випадок пожежі оподатковуються ПДВ за стандартною ставкою, як 
доповнення до неї, деякі види грального бізнесу оподатковуються іншими податками. 

Також усі країни ЄС звільняють від сплати ПДВ фінансові послуги, які включають у себе операції 
на фондовому, фінансовому ринку, кредитні операції і ведення банківських рахунків. 

Фінляндія і Норвегія надають пільги і з «вторинних» фінансових послуг, що стосуються 
консалтингу, факторингу, депозитарної діяльності на ринку цінних паперів [11, с. 47]. 

В Австралії «їжа на виніс» підлягає оподаткуванню, якщо розглядається як одна товарна одиниця. 
Але несвіжий хліб не оподатковують ПДВ, якщо він не містить солодких наповнювачів або глазурі або 
продається в комбінації з іншими товарами, наприклад, ковбаса і цибуля на шматку хліба [8, с. 71]. 

Щодо доходів корпорацій потрібно зазначити, що діапазон податкових ставок у зарубіжних 
країнах досить великий. Середній рівень вказаного податку основних промислово розвинених 
економік світу становить, за підрахунками ОЕСР, 31 %. У Китаї донедавна податки для національних 
компаній в цілому відповідали середнім показникам по країнах-учасницях ОЕСР (31 %), тоді як для 
іноземних інвесторів була передбачена понижена ставка 15–24 %. На сьогодні в КНР у законодавство 
внесені зміни, спрямовані на встановлення єдиної ставки – 25 %. Єдина ставка, яка несуттєво 
відрізняється від середньої по ОЕСР, встановлена в Мексиці (32 %). Дещо відрізняються від 
наведених країн ставки в Індії: 34 % для національних компаній і 45 % для іноземних [8, с. 80]. 

Висновки з проведеного дослідження. До основних тенденцій в оподаткуванні доходів 
підприємств потрібно віднести те, що протягом двох останніх десятиліть серед розвинених країн світу йде 
своєрідна конкуренція в пониженні ставок податку на прибуток корпорацій. Одночасно застосовують і 
податкові пільги, і прискорену амортизацію. Частка податку на прибуток у розвинених країнах падає, 
оскільки за допомогою цього податку держава забезпечує насамперед зростання інвестицій в економіку, а 
не фіскальні інтереси (в Німеччині в загальній сумі податкових надходжень корпоративний податок 
становить близько 4,5 %, починаючи з 2001 року податковий тягар для акціонерних товариств та 
індивідуальних підприємств планується зменшити на 15 млрд. євро) [7, с. 44]. 

Також світовий і вітчизняний досвід показує, що при ліквідації податкових пільг суттєво 
послаблюється регулятивна функція податків у вирішенні практичних завдань вирівнювання 
економічного розвитку територій і стимулювання пріоритетних напрямів розвитку виробництва. В 
ідеалі податкова ставка повинна бути низькою і єдиною для всіх підприємств. Але єдина ставка не 
враховує фактор горизонтальної нерівномірності. Різні економічні, природно-кліматичні, історичні і 
етнічні умови здійснюють прямий вплив на рентабельність підприємств [7, с. 150]. Аналіз статистичних 
даних по рентабельності дозволяє зробити висновок, що ринкові закони конкуренції не працюють на 
економічному просторі України. Галузева рентабельність відрізняється на декілька порядків. У кращих 
умовах перебувають підприємства енергетичного сектору і сировинних галузей, які в змозі 
підтримувати необхідний рівень цін у неконкурентному середовищі. Тобто, оподаткування повинно 
враховувати такі нерівномірності доти, поки погано працюють закони галузевої та міжгалузевої 
конкуренції і норма прибутку не усереднена. За допомогою податкової ставки можна вирішити, з 
одного боку, завдання створення рівних економічних умов для всіх економічних суб’єктів, що 
стимулює конкурентні відносини, а з іншого – створення кращих умов для підприємств, які інвестують 
свої доходи в модернізацію виробництва і наукові дослідження. Тому в українській практиці податкова 
ставка повинна бути низькою, але не однаковою для всіх підприємств. Мінімальну ставку 16 % 
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доцільно застосовувати до підприємств з невеликим і середнім рівнем рентабельності. 
Перехід до системи ПДВ у країнах Західної Європи в кінці 60-х на початку 70-х років був 

обґрунтований політичною і економічною доцільністю. Однак, якщо фактор політичної необхідності був 
загальним для всіх, то аргументами економічного спрямування були особливості систем 
оподаткування кожної країни. Щодо податку на прибуток корпорацій, то для нас цікавим є те, що 
регулятивна функція цього податку пов’язана з використанням прискорених методів амортизації та 
різними ставками з урахуванням доходів підприємств. Можливість використання різних ставок по 
податку на прибуток корпорацій насамперед була створена для підтримки малого бізнесу. 

Порівняльний аналіз моделей податку на додану вартість і податку на прибуток корпорацій чітко 
показує, що проблеми, які виникли у цей період у зарубіжних країнах, багато в чому мають однорідний 
характер, але кожна країна вирішила їх по-своєму. Об’єднує їх усіх намагання максимально врахувати 
інтереси учасників податкових відносин – фіскальних органів і платників податків. 

 
Бібліографічний список 

 
1. Анашкин А. К. Налог на прибыль предприятий и организаций и его совершенствование в 

условиях рыночных реформ : дис. на соискание науч. степени кандидата эконом. наук : спец. 08.00.10 
/ Анашкин Алексей Кузьмич. – Москва, 1997. – 156 с. 

2. Гаруст В. Ю. Зарубіжний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших 
обов’язкових платежів: можливість його використання в Україні / В. Ю. Гаруст // Право і безпека. – 
2005. – № 1. – С. 57-60.  

3. Государственное право Германии : в 7-ми т. – Т. 2 / [Арним Г. Г., Бартлышпергер Р., Бете Г. и 
др.]. – М. : Ин-т государства и права РАН, 1994. – 311 с.  

4. Деев И. ФРГ: Борьба вокруг проекта налоговой реформы / И. Деев // Компас. – 2005. – № 38. – 
С. 51-57. 

5. Зудина Е. М. Налог на прибыль и его роль в формировании доходной базы бюджетов разных 
уровней : дис. на соискание науч. степени кандидата эконом. наук : спец. 08.00.10 / Зудина Екатерина 
Михайловна. – М., 2009. – 156 с. 

6. Колчин В. С. Совершенствование механизма налогообложения НДС в Российской Федерации 
: дис. на соискание науч. степени кандидата эконом. наук : спец. 08.00.10 / 
Колчин Василий Сергеевич. – М., 2008. – 179 с. 

7. Колчин С. П. Формирование и развитие российской системы налогообложения: теория и 
практика : дис. на соискание науч. степени доктора эконом. наук : спец. 08.00.10 / Колчин Сергей 
Павлович. – М., 2004. – 303 с. 

8. Крымский Д. И. НДС в странах мира: общая модель и оценка эффективности / Д. И. Крымский 
// Налоговед. – 2008. – № 6. – С. 69-77. 

9. Насадюк А. Скандинавский подоходный / А. Насадюк // Юридическая практика. – 2007. – № 1-
2 (471-472). – С. 12. 

10. Репетун Д. А. Налог на добавленную стоимость в системе налоговой политики организации : 
дис. на соискание науч. степени кандидата эконом. наук : спец. 08.00.10 / Репетун Дарья 
Александровна. – Саратов, 2008. – 135 с. 

11. Старчак Ю. Н. Модернизация налога на добавленную стоимость в мультирежимной 
налоговой системе : дис. на соискание науч. степени кандидата эконом. наук : спец. 08.00.10 / Старчак 
Юлия Николаевна. – Краснодар, 2008. – 163 с. 

12. HM Revenue & Customs. Businesses & corporations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.hmrc.gov.uk.  

13. The Complete WorldWide Tax & Finance Site [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.worldwide-tax.com.  

14. World Tax Rates 2010 / 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.taxrates.cc. 
 

Анотація 
У статті досліджено загальні принципи побудови зарубіжних систем оподаткування з 

податку на додану вартість і податку на прибуток корпорацій та особливості їх реалізації на 
практиці, які пов’язані із специфікою стратегічних та поточних завдань, що необхідно вирішувати 
національним державам на даному етапі соціально-економічного розвитку. 

Ключові слова: зарубіжний досвід, податок на додану вартість, податок на прибуток 
корпорацій. 

Аннотация 
В статье исследовано общие принципы построения зарубежных систем налогообложения по 

налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль корпораций учитывая особенности 
реализации их на практике, которые связаны со спецификой стратегических и текущих задач, 
которые необходимо решать национальным правительствам на данном этапе социально-
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экономического развития. 
Ключевые слова: зарубежный опыт, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль 

корпораций. 
Annotation 

In article it is investigated the general principles of construction of foreign systems of the taxation 
under the tax to the added cost and the profit tax of corporations considering features of their realization in 
practice, which are connected with a specific character of strategic and tactical problems, which are 
necessary for solving to the national governments at the given stage of social and economic progress. 

Key words:  foreign experience, tax value-added, corporate income tax. 
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РОЗВИТОК ПІДХОДУ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КОНЦЕПЦІЙ 
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Постановка проблеми. Різні аспекти теорії фінансів мають відношення до більшості рішень, 

які приймаються у сфері управління фінансами. Вивчення та аналіз базових концепцій фінансового 
менеджменту дозволяє визначати його логіку організації, цілі функціонування, механізм дії на 
діяльність підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку концепцій фінансового управління 
присвячено праці Дж. Уільямса, Ф. Модільяні та М. Міллера, Г. Марковіца, Ю. Фама та інших. Сучасні 
теорії фінансового менеджменту розробляються, систематизуються та аналізуються 
В. Ковальовим [1], І. Бланком [2], О. Терещенко [3], Л. Коваленко [4] та іншими науковцями, які 
пропонують свій погляд на концепції фінансового менеджменту та їх узагальнюючі ознаки. Але не 
існує єдиної думки щодо класифікації базових концепцій фінансового менеджменту, що і повинно 
стати метою подальших наукових розробок. 

Постановка завдання. Метою статті є подальший розвиток підходу до класифікації концепцій 
фінансового менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження наукових джерел, в яких 
висвітлюється розвиток концепцій фінансового менеджменту, дозволило виділити наступні: концепція 
грошового потоку (Cash Flow Concept), концепція вартості грошей у часі (Time Value of Money, TVM), 
концепція вартості капіталу, концепція ефективності ринку (Efficient Markets Hypothesis, EMH), 
концепція компромісу між ризиком і доходом, модель оцінки фінансових активів з урахуванням 
систематичного ризику (Capіtal Asset Prіcіng Model, САРМ), теорія арбітражного ціноутворення 
(Arbіtrage Prіcіng Theory, АРТ), теорія ціноутворення опціонів (Black-Scholes Optіon Prіcіng Model, 
OPM), теорія преференцій достатків в умовах невизначеності (State-Preference Theory, SPT), теорія 
портфеля (Portfolio Theory), концепція асиметричності інформації, концепція альтернативних витрат 
(Opportunity Costs Concept), концепція агентських угод (Аgency theory), концепція часової 
необмеженості функціонування підприємств (Going Concern Concept), теорія структури капіталу, теорія 
дивідендів (Dіvіdend Polіcy), концепція пріоритету економічних інтересів власників, модель 
фінансового забезпечення стійкого росту підприємства (Substainable Growth Models), концепція 
майнової й правової відособленості суб'єкта господарювання (The Firm and Its Owners Separation 
Concept).  

Розглянемо основні підходи сучасних науковців до визначення та класифікації базових 
концепцій фінансового менеджменту. 

Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. [4] вважають, що концептуальна сутність фінансового 
менеджменту полягає в розгляді його як форми управління процесами фінансування підприємницької 
діяльності, адекватної економіці ринкового типу та базується на трьох основних концепціях: 
1) концепції теперішньої вартості, зміст якої полягає у вкладенні капіталу з метою його подальшого 
нарощення. Тобто отриманий новий капітал має відшкодувати первісні інвестиції, компенсувати їх 
інфляційне знецінення і забезпечити частку нарощення капіталу – прибуток; 2) концепції 
підприємницького ризику, яка випливає з попередньої концепції, оскільки об'єктивність оцінки 
теперішньої вартості майбутніх доходів за прогнозними даними залежить від точності такого прогнозу, 
повноти інформаційного забезпечення, кваліфікації експертів; 3) концепції грошових потоків, яка 
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полягає у розробці політики підприємства щодо залучення фінансових ресурсів, організації їх руху, 
підтримання їх у певному якісному стані. Фінансовий менеджер повинен знати, яка кількість грошових 
коштів потрібна для сплати заборгованості, виплати дивідендів, коли буде надлишок грошових коштів 
або, навпаки, їх дефіцит, і залежно від цього приймати фінансові рішення про розміщення тимчасово 
вільних коштів або залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Фундаментальні концепції фінансового менеджменту, узагальнені В. В. Ковальовим [1]: 
концепція грошового потоку, концепція тимчасової цінності грошей, концепція компромісу між ризиком 
і прибутковістю, концепція операційного й фінансового ризиків, концепція вартості капіталу, концепція 
ефективності ринку, концепція асиметричної інформації, концепція агентських відносин, концепція 
альтернативних витрат, концепція тимчасової необмеженості функціонування господарюючого 
суб'єкта, концепція майнової й правової відособленості суб'єкта господарювання. 

І. А. Бланк [2] класифікує базові концепції в такий спосіб:  
1. Концепції й моделі, що визначають ціль і основні параметри фінансової діяльності 

підприємства, а відповідно й управління нею: концепція пріоритету економічних інтересів власників; 
сучасна портфельна теорія; концепція вартості капіталу; концепція структури капіталу; теорія 
дивідендної політики; моделі фінансового забезпечення стійкого росту підприємства. 

2 Концепції й моделі, що забезпечують реальну ринкову оцінку окремих фінансових інструментів 
інвестування в процесі їхнього вибору: концепція вартості грошей у часі; концепція взаємозв'язку рівня 
ризику й прибутковості; моделі оцінки акцій і облігацій на основі їхньої прибутковості; модель оцінки 
фінансових активів з урахуванням систематичного ризику; модель оцінки опціонів. 

3 Концепції, пов'язані з інформаційним забезпеченням учасників фінансового ринку й 
формуванням ринкових цін: гіпотеза ефективності ринку; концепція агентських відносин; концепція 
асиметричної інформації; арбітражна теорія ціноутворення. 

Терещенко О. О. [3] з колективом авторів має наступний погляд на класифікацію підходів до 
визначення критеріїв прийняття фінансових рішень залежно від характеру теоретичних і практичних 
висновків: 

1. Класичний підхід. У центрі уваги досліджень представників класичної теорії фінансів стоїть 
питання оцінки ефективності різних форм фінансування з погляду капіталодавців (власників і 
кредиторів підприємства), а також фінансові аспекти заснування, ліквідації та реструктуризації 
підприємств. В рамках цього підходу авторами виділяються теорія інвестування та теорія 
фінансування. 

2. Неокласичний підхід. Неокласична теорія управління фінансами підприємств досліджує 
процеси, що відбуваються на ринку капіталів, і побудована на гіпотезі досконалого ринку, який існує за 
виконання таких основних умов. На думку неокласиків, вартість фінансових інструментів визначається 
двома основними параметрами: ризиковістю та рентабельністю. Взаємозв’язки між цими параметрами 
оцінюються безпосередньо на ринку капіталів. Представники неокласичного напряму фінансової науки 
відстоюють автономність прийняття рішень щодо фінансування та інвестування. До цього піхдоду 
відносяться: теорема іррелевантності (теореми Міллера та Модільяні); теорія вибору портфеля 
інвестицій; модель оцінювання дохідності активів (CAPM); теорія арбітражного ціноутворення.  

3. Неоінституційний підхід, який досліджує діяльність окремих інституцій та фінансові відносини, 
які виникають між ними, у комплексі та взаємозв’язку. Заперечуючи наявність досконалого ринку 
капіталів, неоінституціалісти відстоюють необхідність функціонування фінансових посередників, 
використання різноманітних форм організації бізнесу та різних видів фінансування. Значною мірою 
неоінституційна теорія пояснює наслідки нерівномірного доступу до інформації учасників фінансових 
відносин та використання у власних інтересах переваг в інформаційному забезпеченні сторін, що 
мають доступ до інформації: теорія агентських відносин; теорія фінансового посередництва. 

В роботі пропонується подальший розвиток класифікації концепції фінансового менеджменту у 
відповідності до двох критеріїв: школи економічної теорії, до якої зазначені концепції належать, та 
чинників, на яких базуються концепції. 

Школи економічної теорії підприємства (або фірми, як відзначається у багатьох наукових 
літературних джерелах) в останній час зазнають значних змін. 

У наш час застосовують 4 альтернативних підходи у вивчення поведінки фірм: 1) класичний; 2) 
неокласичний, або маржиналистський; 3) неоінституційний; 4) біхевіористський. 

Історично першою була класична теорія, найбільш повно представлена А. Смітом [5]. Причина 
виникнення фірми пов'язана, на думку А. Сміта, з розвитком торгівлі, що стимулює поділ праці й 
зростання виробництва. Але у класичній економічній теорії окремої теорії фірми не існувало, був лише 
загальний підхід до мікроекономіки, у рамках якого фігурувала фірма як суб'єкт господарської 
діяльності. Тому, логічним, на думку автора, є недоцільність застосування класичної економічної теорії 
в класифікації концепцій фінансового менеджменту. 

Неокласичний напрямок досліджує поведінку суб’єкта економічної діяльності (споживача, 
підприємця, найманого робітника), що прагне максимізувати дохід і мінімізувати витрати. Основними 
постулатами такого підходу до фірми є: 1) обмеженість ресурсів, 2) раціональна поведінка 
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економічних суб'єктів, 3) безкоштовність ринкових трансакцій для виробника. Відповідно до цієї теорії, 
в основі вартості благ лежать суб'єктивні оцінки граничної корисності й рідкості, які формуються 
учасниками ринку. Вважається, що поведінка учасників ринку завжди є раціональною. Таким чином, 
австрійські представники абстрагувалися від трудової теорії вартості й звели вартісне визначення 
речей до їхньої корисності. Вони довели, що корисність однієї й тієї ж речі може бути різною, залежно 
від того, наскільки насичений ринок тим або іншим товаром. Вирішальним значенням для 
господарської оцінки виступає гранична корисність, тобто корисність останньої одиниці блага. Якщо 
гранична корисність дорівнює нулю або негативній величині, то дана річ або благо перестає бути 
економічним. У цілому, всі школи неокласиків відрізняються пошуком шляхів оптимізації використання 
обмежених ресурсів. У дослідженні фірми всі неокласики акцентують увагу на те, що фірма 
представляє собою організаційно-економічну систему, за допомогою якої здійснюються виробничі 
процеси для створення товарів і послуг, а також розглядають фірму як похідну функцію. Для кожної 
фірми обчислення власної виробничої функції означає знаходження оптимального співвідношення 
факторів виробництва для певного обсягу випуску. Для мінімізації витрат фірма випускає таку кількість 
продукції, при якому граничні витрати дорівнюють ринковій ціні. При дотриманні цієї умови прибуток 
максимізується. У наш час неокласична теорія є пануючою теорією, тобто практично всі сучасні 
економічні дослідження опираються на теоретичну базу неокласики.  

Неоінституціоналізм виходить із двох загальних установок. По-перше, що соціальні інститути 
мають значення і, по-друге, що вони піддаються аналізу за допомогою стандартних інструментів 
економічної теорії. Основна увага неоінституційна теорія приділяє аналізу таких факторів як 
трансакційні витрати, права власності, контрактні агентські відносини. У порівнянні з неокласичною 
теорією неоінституціоналізм уводить новий клас обмежень, обумовлених інституціональною 
структурою суспільств. Крім того, вводяться поведінкові передумови – обмеженої раціональності й 
опортуністичної поведінки. Перша передумова означає, що людина, яка володіє певною інформацією, 
може мінімізувати не тільки матеріальні витрати, але й інтелектуальні зусилля. Друга означає 
«переслідування власного інтересу, що доходить до віроломства». 

Тісно пов’язаний з неоінституційною теорією є  біхевіористський підхід. Біхевіоризм в економіці – 
вивчення психологічних аспектів поведінки споживача в процесі вибору й покупки товару, виявлення 
мотивацій і переваг споживачів. Згідно біхевіористського підходу, відбувається відмова від попередніх 
гіпотез. У вивченні фірми біхевіористи опираються на спостереження за її зовнішньою поведінкою. 
Пізніше Герберт Саймон [6] продовжив розвиток біхевіоризму стосовно до економічних процесів. За 
розробку концепції економічного біхевіоризму він одержав Нобелівську премію. Головний зміст його 
концепції полягає в тому, що структура організації й прийняття внутрішньорганізаційних рішень 
розглядається з погляду групового кооперативної поведінки. 

Таким чином, до неокласичної школи доцільно віднести концепцію грошового потоку, концепцію 
вартості грошей у часі, концепцію вартості капіталу, концепцію компромісу між ризиком і доходом, 
модель оцінки фінансових активів з урахуванням систематичного ризику, теорію арбітражного 
ціноутворення, теорію ціноутворення опціонів, теорію преференцій достатків в умовах невизначеності, 
теорію портфеля, концепцію часової необмеженості функціонування підприємств, теорію структури 
капіталу, теорію дивідендів, модель фінансового забезпечення стійкого росту підприємства; до 
неоінституційної теорії – концепцію ефективності ринку, концепцію асиметричності інформації, 
концепцію агентських угод, концепцію альтернативних витрат, концепцію майнової й правової 
відособленості суб'єкта господарювання; до біхевіористської теорії – концепцію пріоритету 
економічних інтересів власників (табл. 1). 

Друга ознака класифікації, що, на авторський погляд, є доцільною у застосуванні, є 
визначальний чинник, на який спрямована концепція. Пропонується виділити 4 групи чинників: 
концепції, спрямовані на управління капіталом; концепції, спрямовані на управління фінансовими 
інструментами – цінами, акціями, ризиком та ін.; концепції, визначальним чинником яких є 
інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання; концепції, які характеризують 
загальнотеоретичні засади функціонування підприємства. 

Так, до першої групи варто віднести: концепцію грошового потоку; концепцію вартості грошей у 
часі; концепцію вартості капіталу; теорію портфеля; теорію структури капіталу; теорію дивідендів. До 
концепцій, спрямованих на управління фінансовими інструментами, належать: концепція компромісу 
між ризиком і доходом; модель оцінки фінансових активів з урахуванням систематичного ризику; 
теорія арбітражного ціноутворення; теорія ціноутворення опціонів; теорія преференцій достатків в 
умовах невизначеності; концепція альтернативних витрат; модель фінансового забезпечення стійкого 
росту підприємства.  
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Таблиця 1 
Класифікація концепцій фінансового менеджменту у відповідності приналежності школі 

економічної теорії 
 

Школа 
економіч-
ної теорії 

Засновники Основні положення Концепція фінансового менеджменту 

Н
е
о
кл
а
с
и
ч
н
а

 

А. Маршалл,  
К. Менгер,  
Ф. Візер,  
Дж. Б. Кларк, 
І. Фішер та ін.  

1) обмеженість ресурсів,  
2) раціональна поведінка 
економічних суб'єктів,  
3) безкоштовність ринкових 
трансакцій для виробника. 

концепція грошового потоку 

концепція вартості грошей у часі 

концепція вартості капіталу 

концепція компромісу між ризиком і доходом 

модель оцінки фінансових активів з 
урахуванням систематичного ризику 

теорія арбітражного ціноутворення 

теорія ціноутворення опціонів 

теорія преференцій достатків в умовах 
невизначеності 

теорія портфеля 

концепція часової необмеженості 
функціонування підприємств 

теорія структури капіталу 

теорія дивідендів 

модель фінансового забезпечення стійкого 
росту підприємства 

Н
е
о
ін
с
ти
ту
ц
ій
н
а
 

К. Ерроу,  
В. Баумоль,  
М. Дженсен, 
В. Меклінг 

аналіз таких факторів як 
трансакційні витрати, права 
власності, поведінкові 
передумови – обмеженої 
раціональності й 
опортуністичної поведінки 

концепція ефективності ринку 

концепція асиметричності інформації 

концепція альтернативних витрат 

концепція майнової й правової відособленості 
суб'єкта господарювання 

концепція агентських угод 

Б
іх
е
в
іо
р
и
с
тс
ь
ка

 Г. Саймон структура організації й 
прийняття 
внутрішньоорганізаційних 
рішень розглядається з 
погляду групової 
кооперативної поведінки 

концепція пріоритету економічних інтересів 
власників 

Джерело : розроблено автором з використанням [3] 

 
Інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання є визначальним у концепціях 

ефективності ринку, асиметричності інформації, агентських угод. Концепції, які характеризують 
загальнотеоретичні засади функціонування підприємства – це концепція часової необмеженості 
функціонування підприємств, концепція пріоритету економічних інтересів власників, концепція 
майнової й правової відособленості суб'єкта господарювання [7; 8]. 

Таким чином, можна сформувати матричну структуру класифікації концепцій фінансового 
менеджменту (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Матрична класифікація концепцій фінансового менеджменту 

 
Визначальний 

чинник 
 
Школа 
економічн. 
теорії 

Управління 
капіталом 

Управління фінансовими 
інструментами 

Інформаційне 
забезпечення 

суб’єктів 
господарювання 

Загальнотеоретичні 
засади 

функціонування 
підприємства 

Неокласична концепція 
грошового 
потоку; концепція 
вартості грошей 
у часі; концепція 
вартості 
капіталу; теорія 
портфеля; теорія 
структури 
капіталу; теорія 
дивідендів 

концепція компромісу між 
ризиком і доходом; модель 
оцінки фінансових активів з 
урахуванням 
систематичного ризику; 
теорія арбітражного 
ціноутворення; теорія 
ціноутво-рення опціонів; 
теорія преференцій 
достатків в умовах 
невизначеності; модель 
фінансового забезпечення 
стійкого росту підприємства 

 концепція часової 
необмеженості 
функціонування 
підприємств 

Неоінституційна  концепція альтернативних 
витрат 

концепція 
ефективності 
ринку, 
асиметричності 
інформації, 
концепція 
агентських угод 

концепція майнової 
й правової 
відособленості 
суб'єкта 
господарювання 

Біхевіористська    концепція 
пріоритету 
економічних 
інтересів власників 

Джерело : розроблено автором 
 
Запропонована класифікація (табл.2) дозволяє зрозуміти, що ранні неокласичні теорії 

спрямовані на управління капіталом підприємств, що окреслює рамки, в яких повинні прийматися 
фінансові рішення на думку їх засновників. 

Висновки з проведеного дослідження. Незважаючи на безсумнівну цінність неокласичних 
теорій, розроблених в них базових механізмів управління залученням коштів, ризиком, цінами, вони в 
загальному й цілому не занадто сприяють розумінню всієї сукупності факторів, які впливають на 
управління фінансовими ресурсами. Неоінституційні теорії також не враховують всіх елементів, які 
визначають процес прийняття рішення щодо управління фінансовими ресурсами, адже інформаційне 
забезпечення є безумовно важливим, але не єдиним чинником управлінської діяльності. На думку 
автора, найбільш доцільним є біхевіористський (поведінковий) підхід, але, на відміну від концепції 
пріоритету економічних інтересів власників, він повинен брати до уваги також інтереси інших суб’єктів, 
які приймають участь у господарчій діяльності – керівники підприємств, працівники, кредитори, 
постачальники, клієнти, та навіть держава. Тільки на основі спільного задоволення потреб цих груп 
можливе ефективне функціонування організаційної структури. Тому необхідний подальший розвиток 
та  вдосконалення концепцій фінансового менеджменту. 
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Анотація 

У статті виділено базові концепції фінансового менеджменту. Розглянуто основні підходи до 
визначення та класифікації базових концепцій фінансового менеджменту. Запропоновано 
подальший розвиток класифікації концепції фінансового менеджменту у відповідності до двох 
критеріїв: школи економічної теорії, до якої зазначені концепції належать, та чинників, на яких 
базуються концепції. Зроблено висновок про доцільність поведінкового підходу до фінансового 
менеджменту на основі спільного задоволення потреб суб’єктів, які приймають участь у 
господарчій діяльності. 

Ключові слова: концепція, фінансовий менеджмент, економічна теорія, класифікація, 
розвиток, неокласична теорія, неоінституційна теорія, поведінковий підхід 

 
Аннотация 

В статье выделены базовые концепции финансового менеджмента. Рассмотрены основные 
подходы к определению и классификации базовых концепций финансового менеджмента. 
Предложено дальнейшее развитие классификации концепции финансового менеджмента в 
соответствии с двумя критериями: школы экономической теории, к которой указанные концепции 
принадлежат, и факторов, на которых базируются концепции. Сделан вывод о целесообразности 
поведенческого подхода к финансовому менеджменту на основе общего удовлетворения нужд 
субъектов, которые принимают участие в хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: концепция, финансовый менеджмент, экономическая теория, 
классификация, развитие, неоклассическая теория, неоинституционная теория, поведенческий 
подход. 

Annotation 
Basic concepts of financial management are allocated in article. The main approaches to the 

determination and classification of financial management basic concepts are considered. Further 
development of classification of financial management concepts is suggested in accordance with two criteria: 
economic theory schools, that specified concepts belongs to, and factor that the concepts are based on. The 
conclusion about practicability of the behavioral approach to financial management based on the general 
satisfaction of the necessities of entities taking part in economic activity is made. 

Key words:  concept, financial management, economic theory, classification, development, 
neoclassical theory, neoinstitutional theory, behavioral approach. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 
РИНКУ 

 
Постановка проблеми. Фінансовий ринок України є життєво важливим фундаментом для 

зростання, розвитку та стабільності національної ринкової економіки, органічною складовою 
фінансової системи держави, що вирізняється як організаційною формою прояву, так й інституційною 
специфікою. Становлення фінансового ринку в Україні супроводжується формуванням і розвитком 
саме тих сегментів фінансових послуг, які властиві ринковій економіці. Саме тому за умов глобальної 
інтеграції ринків фінансових послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є 
забезпечення функціонування конкурентоспроможного фінансового ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці розвитку фінансового ринку, його 
складових та сегментів присвячено праці провідних  вчених, а саме: В. Загорського, В. Колесника, 
Ю. Кравченко, Л. Худолія й ін. Велика увага дослідженню теоретичних і практичних засад 
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глобалізаційних та інтеграційних процесів на фінансовому ринку приділялася вітчизняними 
науковцями, такими як  Г. Багратян [1], О. Василик [3], А. Даниленко, А. Ільєнко, І. Кравченко, 
П. Леоненко [5], С. Льовочкін [6], О. Малютін [7], В. Опарін [8], М. Савлук, В. Федосов, С. Юрій [9], 
П. Юхименко й ін. А теоретичні, методологічні й практичні аспекти функціонування різних форм 
капіталу, в тому числі фінансового, вивчали такі відомі зарубіжні науковці, як І. Балабанова, 
Л. Красавіна, Н. Кузнєцова, Г.Чернова, Р. Брейлі, А. Гропеллі, Дж. Кейнс [4], С. Майєрс, Е. Прасад й ін. 
З огляду на зазначені дослідження, враховується вся сукупність суспільно-економічних відносин, що 
виникають на фінансовому ринку. Але, разом з тим, виникає необхідність у детальному висвітленні 
проблем функціонування фінансового ринку України та усвідомленні сутності й призначення ринку 
фінансових послуг як невід’ємної складової суспільного життя.    

Постановка завдання. Метою статті є визначення умов для становлення цілісного, 
ефективного і справедливого фінансового ринку, що підтверджує його важливість у розвитку як 
національної, так і світової економіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для сучасної ринкової економіки фінансовий 
ринок є центром господарського організму. За станом фінансового ринку можна судити про стан 
економіки, впливаючи на фінансовий ринок, можна керувати економічною активністю суспільства [5]. 
Саме досвід переконує, що функціональне призначення фінансового ринку полягає у трансформації 
грошових засобів у ресурси, що створюють ВВП, у результаті розподілу і перерозподілу якого 
утворюються фінансові, або грошові фонди, відбувається повернення грошей та формуються кошти, 
що мають безпосереднє призначення для здійснення інвестування.  

Закономірно, що фінансовий ринок виступає головним чинником інтеграції економіки, її 
високоефективного функціонування і є акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного 
циклу виробництва. Для здійснення своїх функцій інтегрування економічної системи фінансовий ринок 
повинен задовольняти інтереси всіх суб'єктів виробництва, підтримувати на належному рівні 
дієздатність його структурних і динамічних параметрів.  

З огляду на зазначене, обєктом фінансового ринку виступають гроші, які вивільняються у 
процесі суспільного відтворення. Через ринок ці кошти акумулюються і перерозподіляються. А 
основним критерієм перерозподілу стає дохід, що отримує власник грошових засобів. Тому в основі 
цього перерозподілу лежить ціна, яка встановлюється на фінансовому ринку внаслідок зіставлення 
попиту та пропозиції і є важелем саморегулювання ринку. Водночас ми усвідомлюємо, що 
функціонування фінансового ринку передбачає ті чи інші форми його державного регулювання. 
Значення його посилюється в період проведення економічних перетворень і знижується у разі 
стабільного розвитку економіки. Вважаємо, що за сучасних умов в Україні державне втручання у 
фінансовий ринок є необхідним, однак центр ваги має переноситись із прямих методів втручання 
відповідної нормативно-правової та інституційної бази щодо його діяльності. 

На нашу думку, фінансовий ринок повинен розглядатись як специфічна сфера грошових 
відносин, що виникають у процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними 
особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів. Адже характерною особливістю 
фінансового ринку є те, що ці відносини реалізуються на етапах розподілу й перерозподілу 
фінансових ресурсів і коштів щодо здійснення процесу розширеного відтворення.  Тому особливу 
увагу ми звертаємо на фінансові інститути, адже саме вони забезпечують ефективне функціонування 
фінансового ринку. 

 Фінансові інститути належать до складу інституційної структури і своєю діяльністю сприяють 
встановленню реальних зв’язків між власниками фінансових ресурсів та емітентами фінансових 
активів, які, в переважній більшості випадків, є територіально роззосередженими. Оскільки фінансові 
інститути об’єднують розрізнених суб’єктів фінансового ринку та опосередковують їх взаємодію, 
знижуючи в такий спосіб їхні трансакційні витрати, вони фактично конструюють ринок, забезпечують 
його функціонування та перетворюються на об’єктивно необхідну складову ринкового механізму. Крім 
того, наявність фінансових інститутів, які здійснюють трансформацію грошових потоків у межах ринку, 
дає змогу подолати суперечність між потребами суб’єктів господарювання та обмеженими 
фінансовими можливостями індивідуальних інвесторів, що зумовлена як часовим фактором, так і 
заощаджувальним потенціалом окремих власників капіталу. Потрібно наголосити, що в умовах 
недостатньо розвиненого ринку цінних паперів фінансові інститути взагалі становлять єдиний 
механізм, здатний забезпечити ефективний перерозподіл фінансових ресурсів на користь суб’єктів 
господарювання, котрі відчувають у них потребу внаслідок скорочення бюджетного фіксування [2]. 

Слід зазначити, що фінансові інститути є основними професійними учасниками фінансового 
ринку, які формують попит на фінансові ресурси й фінансові активи і в такий спосіб визначають 
рівноважну ринкову ціну на них. Оскільки фінансові інститути здатні найточніше оцінити ризиковість 
фінансових актів, вони сприяють встановленню такої ринкової ціни, яка узгоджує потреби суб’єктів 
господарювання в ліквідних засобах із можливостями власників фінансових ресурсів. 

З огляду на те, що фінансові інститути за рахунок використання наукових методів управління 
інвестиційним портфелем мають можливість достовірно оцінити платоспроможність, 
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кредитоспроможність і загальний стан емітентів фінансових інструментів, а, отже, ідентифікувати 
найприбутковіші й, водночас, найменш ризиковані напрямки вкладання залучених у інвесторів коштів. 
Індивідуальні власники капіталу на противагу професійним учасникам ринку не завжди можуть 
правильно оцінити ризиковість фінансового активу й тому іноді вкладають кошти неефективно [2]. 

Забезпечуючи стабільне функціонування фінансового ринку, фінансові інститути завжди згодні 
не лише викупити, а й продати інвесторам фінансові активи. Таким чином, вони стабілізують ринок, 
здійснюючи операції із фінансовими інструментами з метою отримання прибутку та протидіють 
значним коливанням ринкових цін. 

Як фінансово-економічне явище, фінансовий ринок є надзвичайно складною системою, у якій 
гроші та інші фінансові активи обертаються самостійно, незалежно від характеру обігу реальних 
товарів. Оскільки передача в користування фінансових ресурсів і капіталу відбувається через продаж 
фінансових активів та інструментів, можна стверджувати, що за формою фінансовий ринок є 
розгалуженою системою грошових і фінансових потоків, які виникають у процесі перерозподілу 
фінансових ресурсів і капіталу між власниками й позичальниками [9]. Саме тому фінансовий ринок 
відображає кінцеву мету перерозподілу фінансових ресурсів, тобто, механізм трансформації 
заощаджень у інвестиції для ефективного розміщення тимчасово вільного капіталу. 

Розвиток фінансового ринку значною мірою відображає гнучкість фінансової системи та 
швидкість, з якою вона може пристосовуватися до змін в економічному та політичному житті країни, а 
також до різноманітних процесів, які відбуваються за її межами. Розвинуті фінансові ринки 
стимулюють і посилюють фінансові потоки в економіці та зменшують суспільні витрати, в тому числі й 
кожного учасника ринку. Саме досконалий фінансовий ринок може точно й своєчасно відображати 
попит і пропозицію фінансових ресурсів та з найменшими затратами звести за допомогою 
посередників одне з одним постачальників і споживачів грошей або капіталу.   

Як відомо, фінансовий ринок ефективно працює при: 
- низьких темпах інфляції в державі; 
- успішному розвиткові економіки; 
- стабільній законодавчій базі; 
- сприятливому політичному кліматі; 
- певному балансі інтересів у суспільстві. 
Ці умови не завжди можливі навіть у економічно відносно розвинутих державах, тому фінансові 

ринки дуже часто потрясають кризи, що спричиняє ще радикальніший та економічно не завжди 
виправданий перерозподіл фінансових ресурсів як всередині країни, так і в міждержавних масштабах [3]. 

Варто зазначити, що побудова ефективного функціонування фінансового ринку потребує 
закладення в його основу певних принципів. До них належать: вільний доступ до ринкової інформації й 
ринкових інструментів дія всіх учасників фінансового ринку; прозорість ринку й реальний захист 
інвесторів; ліквідність фінансових інструментів ринку; конкурентність та ефективність; відповідність 
міжнародним стандартам. 

Функціонування фінансового ринку неможливе без підвищення рівня довіри до фінансових 
посередників. Неврегульованість окремих аспектів діяльності фінансових посередників призводить до 
порушення прав та інтересів як їх самих, так й інших суб'єктів ринку. Пріоритетними для посередників 
мають бути стратегії  інвестиційного спрямування, що забезпечують реалізацію сукупності реального й 
фінансового інвестування, досягнення високої рентабельності вкладень, збереження реальної 
вартості вкладених коштів протягом терміну інвестування, можливість швидкої реалізації фінансових 
активів.   

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розвиток суспільного виробництва 
неможливий без ефективного розподілу капіталу в рамках економічної системи, який на сьогодні може 
забезпечити лише фінансовий ринок. Тому становлення і розвиток фінансового ринку має стати 
ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримуватиме корпоративні 
ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, 
здійснення платежів та перерозподілу капіталів. Як каталізатор економічного зростання  фінансовий 
ринок повинен істотно впливати на забезпечення суверенітету держави й реалізацію її національних 
інтересів в умовах глобалізаційних процесів.  
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Анотація 
У статті розглянуто особливості функціонування фінансового ринку як центру акумуляції й 

перерозподілу фінансових ресурсів. Визначено роль фінансових інститутів як основних професійних 
учасників. Проаналізовано взаємозв’язок ефективності фінансового ринку та стабільності 
економіки країни.  

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансови система, фінансові ресурси, фінансові 
інститути, фінансова стабільність.  

Аннотация 
В статье рассмотрено особенности функционирования финансового рынка как центра 

аккумуляции и перераспределения финансовых ресурсов. Определено роль финансовых 
институтов как основных профессиональных участников. Проанализировано взаимосвязь  
эффективности финансового рынка и стабильности экономики страны.   

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовая система, финансовые ресурсы, 
финансовые институты, финансовая стабильность.  

 
Annotation  

The peculiarities of the financial market functioning as the centre of the financial resources 
accumulation and redistribution are determined in this article. It is considered the role of the financial 
institutions as the man professional participants. The intercommunication of the financial market 
effectiveness and the country’s economics stability is analysed in the article. 

Key words: financial market, financial system, financial resources, financial institution, financial 
stability. 

 
 
 
 
УДК 336.71:001.895 

Гнилякевич І.З.,  
к.е.н., доц. кафедри економічної теорії та маркетингу, 

Голубник О.Р., 
к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем у менеджменті, 

Палько І.М., 
здобувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ 
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та зростання конкуренції 

на ринку фінансових послуг спричиняє необхідність активізації інноваційної діяльності його суб’єктів і 
застосування новітніх методів банківського маркетингу. На світовому фінансовому ринку, на 
сьогоднішній день, накопичений значний досвід як розробки, так і впровадження банківських інновацій.  

Інновація – це не просте явище яке визначає економічний ріст та розвиток організації. Сьогодні 
інновації вважаються основним критерієм розвитку всіх сфер економіки і банківської сфери, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняним та зарубіжним дослідникам належать 
чимало праць, присвячених інноваціям у банківській сфері, серед яких варто виокремити: 
І. Балабанова, Н. Вудкока, П. Гембла, Н. Гончарова, С. Козьменка, Ф. Котлера, А. Кузнєцова, Я. Карпу, 
Л. Романенка та ін. Однак, огляд наукових праць свідчить, що недостатньо дослідженими 
залишаються питання сутності інноваційної діяльності банків, зокрема, у сфері маркетингу.  



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  66’’22001122[[1166]] 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 

 314 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності використання інноваційних 
технологій в процесі просування банківських послуг на вітчизняному ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто наголосити, що специфіка банківського 
маркетингу зумовлюється особливостями самого банківського продукту. Головний напрямок в 
стратегії розвитку банку – розробка нових банківських продуктів (або їх модернізація), оскільки ці 
заходи вважаються найважливішим засобом забезпечення стабільності функціонування банку, його 
економічного зростання та конкурентоспроможності. 

Сьогодні поняття маркетингу в банківській сфері включає: 
− виявлення існуючих та потенційних ринків для надання послуг; 
− вибір перспективних і прибуткових сфер пропозиції банківських послуг та визначення потреб 

клієнтів у цих сферах;  
− встановлення коротко-і довготермінових цілей для розвитку існуючих і створення нових видів 

послуг;  
− пропонування послуг таким чином, щоб привернути увагу клієнтів до їх отримання та контроль 

за якістю їх надання. 
Зупинимось детальніше на основних аспектах банківського маркетингу. Насамперед зазначимо, 

що застосування банком маркетингу характеризується наявністю в його діяльності таких рис, як:  
− орієнтація банку на потреби клієнтів (маркетингова філософія); 
− застосування цілої сукупності інструментів ринкової політики (маркетинг-мікс); 
− планомірна координація всіх видів діяльності в сфері збуту (маркетингове управління). 
Слід відмітити, що інноваційна діяльність банків визначається насамперед як процес, 

спрямований на розроблення принципово нових, які ще не мали аналогів на ринку, або удосконалення 
існуючих банківських послуг і продуктів, які використовуються у практичній діяльності та пропонуються 
на ринку банківських продуктів [1].  

Варто зазначити, що низка дослідників вважає спектр банківських інновацій достатньо широким, 
тому слід виокремити наступну їх класифікацію (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Класифікація інновацій в банківській сфері 

 
Усі існуючі в банку інноваційні процеси можна поділити на три логічні групи [2]:  
1. Простий внутрішньоорганізаційний інноваційний процес, тобто процес створення та 

використання інновацій в межах одного і того ж банку. У даному випадку нововведення не приймає 
форми нового банківського продукту, а лише удосконалює технологію виробництва вже існуючих 
продуктів.  

2. Простий міжорганізаційний процес. Процес формування нового банківського продукту з метою 
просування його на ринок у якості предмету купівлі-продажу.  

3. Розширений інноваційний процес зазвичай пов’язаний з формуванням комплексного 
банківського продукту, коли при його створенні банк співпрацює зі свої партнерами, тим самим 
розділяючи інноваційний процес між кількома учасниками.  

Отже, в умовах сьогодення актуальними напрямками реалізації інноваційної політики у 
банківській сфері є наступні: 

− використання інтернет-технологій та гарантування інформаційної безпеки; 
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− запровадження нових банківських продуктів; 
− освоєння нових сегментів ринку; 
− підвищення рентабельності діяльності банку загалом й кожного підрозділу окремо; 
− оптимальне використання наявних матеріальних, людських та фінансових ресурсів [1]. 
Щодо нових банківських послуг, то до них відносять діяльність зі здійснення допомоги, яка 

здатна надавати додатковий комісійний прибуток або сприяння клієнту в отриманні прибутку. Окрім 
цього, інноваційна діяльність банків передбачає нововведення пов’язані з впровадженням у банківську 
діяльність досягнень науки в області технологій та управління [9]. 

Для успішного впровадження нового продукту на ринок, він повинен відповідати наступним 
основним положенням: 

− будь-який вид продукції (послуг) повинен повністю відповідати запитам споживачів; 
− продукт повинен спиратися на сильні сторони діяльності банку або його підрозділу, продукція 

кредитної установи покликана бути краще пропозицій його конкурентів; 
− будь-яка нова продукція, яку банк надає клієнтам, повинна користуватися підтримкою його 

керівництва; 
− розробляються продукти (послуги) зобов'язані мати попереджуючий (стратегічний) характер. 
Процес створення, впровадження і зняття банківського продукту (послуги) проходить низку 

етапів, які подано на рис. 2. 
Стадії життєвого циклу банківського продукту і обсяг робіт, що виконуються в кожному 

конкретному випадку визначається характером інновації. 
 

 
 

Рис. 2. Життєвий цикл банківського продукту 
 
Варто за зазначити, що в останні роки європейські банки витрачають значні фінансові ресурси 

на інноваційну діяльність, зокрема, адаптацію та оптимізацію мереж розподілу і збуту банківських 
продуктів та послуг до нових потреб клієнтів. Суттєві зміни пов’язані з використанням нової технології 
управління відносинами з клієнтами [3].  

Що ж стосується більшості українських банків, то в структурі їхньої інноваційної діяльності 
основну частку становить запозичення зарубіжного досвіду та технологій. Така ситуація пояснюється 
тривалим, фінансовоємним процесом розроблення і впровадженням нових банківських продуктів та їх 
високим рівнем ризику.  

ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРОБЛЕННЯ ІДЕЙ 
НОВОГО АБО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОГО ПРОДУКТУ 

 
ВІДБІР ОРИГІНАЛЬНИХ ІДЕЙ 

 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
РОЗРОБКА НОВОГО АБО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОГО 

ПРОДУКТУ 

 
ВИВЕДЕННЯ ПРОДУКТУ НА РИНОК 

 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ АБО ЗНЯТТЯ ЙОГО З РИНКУ 
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Одним із сучасних напрямів банківських інновацій, що зокрема, дозволяє вирішити проблеми 
готівкового обігу, є дистанційне обслуговування [8]. Дистанційне банківське обслуговування відносять 
до комбінаторних, а інколи і до базових інновацій, у зв’язку з інноваційним потенціалом і впливом на 
ефективність економіки.  

Розвиток дистанційного банкінгу дозволяє [1]: 
− значно скоротити витрати готівкового грошового обігу; 
− підвищити доступність банківських послуг для населення і збільшити кількість коштів на 

банківських депозитах; 
− полегшити доступ бізнесу до глобальної фінансової інфраструктури; 
− створити можливість для впровадження орієнтованих на клієнта рішень; 
− автоматизувати електронні розрахунки; 
− скоротити вартість і збільшити ефективність електронних транзакцій; 
− збільшити довіру до банківської системи. 
Щодо потреб вітчизняної банківської системи у впровадженні сучасних напрямів банківських 

інновацій, розвиток сегменту дистанційних банківських послуг видається одним з кращих рішень.  
Система дистанційного банківського обслуговування, або електронного банкінгу, дозволяє 

контролювати розрахунковий рахунок, передавати будь-які об’єми документів у банк, здійснювати 
операції із розрахунковим рахунком, не покидаючи робочого місця [7]. 

Серед найпоширеніших банківських продуктів дистанційного обслуговування варто виділити: 
інтернет-банкінг, GSM-банкінг (мобільний банкінг), телефонний банкінг [4]. 

Банківські установи в ринкових умовах господарювання змушені перебувати в постійному 
пошуку і розробці конкурентоздатних, ефективних і дохідних інноваційних продуктів з метою 
задоволення споживчих потреб.  

Станом на 1 січня 2012 року в Україні ліцензію національного банку на здійснення банківських 
операцій мали 176 банків, 172 з них надають послуги дистанційного банківського обслуговування. 
Діяльність значної кількості банківських установ в одному сегменті посилює конкурентні відносини та 
стимулює кредитні установи розширювати спектр продуктів та послуг, а також удосконалювати свої 
методи доставки продуктів до споживачів. 

Так, зокрема, серед лідерів ринку які надають послуги інтернет-банкінгу, що є одним з основних 
продуктів дистанційного обслуговування є три основних оператори ринку, а саме: Приватбанк, ПУМБ 
та ОТП банк. Загалом вони охоплюють 80% даного ринку. Структура користувачів послуг інтернет-
банкінгу на початок 2012 року представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура користувачів послуг інтернет-банкінгу в Україні 

 
Як видно з рис. 3, беззаперечним лідером у сфері надання послуг інтернет-банкінгу є 

Приватбанк, який охоплює дві третини ринку даних послуг. 
Проведемо комплексну оцінку провідних вітчизняних банків за параметрами сервісу інтернет-

банкінгу. Дослідимо діяльність 15 українських банків за спектром послуг інтернет-банкінгу за такими 
напрямами: 

1. перегляд виписок; 
2. платежі в межах банку; 
3. платежі в межах України; 
4. SWIFT платежі; 
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5. депозити онлайн; 
6. захист перегляду виписок; 
7. захист платежів. 
Вихідні дані для аналізу наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Оцінка параметрів сервісу інтернет-банкінгу в банківських установах України 

 

Банк Перегляд 
виписок 

Платежі 
в межах 

банку 

Платежі 
в межах 
України 

SWIFT 
платежі 

Депозити 
онлайн 

Захист 
перегляду 
виписок 

Захист 
платежів 

Сума 
балів 

Альфа-Банк 1 1 1 0 0 1 1 5 

Дельта Банк 1 1 1 0 1 1 1 6 

Кредобанк 1 1 1 0 0 1 0 4 

ОТП Банк 1 1 1 1 1 1 1 7 

Піреус Банк 1 1 1 1 0 1 1 6 

Приватбанк 1 1 1 1 1 1 1 7 

ПУМБ 1 1 1 0 1 1 1 6 
Райффайзен 
банк Аваль 1 0 0 0 0 1 0 2 

Укрексімбанк 1 1 1 1 0 1 1 6 

Укрсиббанк 1 1 1 0 0 1 1 5 

Укрсоцбанк 1 1 0 0 1 1 1 5 
Універсал 
Банк 1 1 1 0 0 1 1 5 

Фінанси та 
Кредит 1 1 1 1 0 1 1 6 

Форум 1 1 1 0 0 1 1 5 
 
В результаті виконаного аналізу досліджуванні банки поділено на 3 кластери за рівнем надання 

послуг інтернет-банкінгу (табл. 2). Перший кластер становлять банки, що характеризуються 
обмеженим спектром послуг інтернет-банкінгу (мінімальний пакет послуг). Щодо банківських установ, 
які увійшли до другого кластеру, то обсяг надаваних послуг охоплює більше половини можливостей 
інтернет-банкінгу і становить 50-80% від загальних можливостей сервісу. Представники третього 
кластеру, з усіх наявних послуг інтернет-банкінгу в Україні, надають найширший перелік можливостей.  

Таблиця 2 
Кластеризація вітчизняних банківських установ за рівнем сервісу інтернет-банкінгу 

 
Кластери Банки Відсоток можливостей сервісу 

І Райффайзен банк Аваль 30-50% 

ІІ Кредобанк, Альфа-Банк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, Універсал 
Банк, Форум 50-80% 

ІІІ Приватбанк, ПУМБ, Дельта Банк, ОТП Банк, Піреус Банк, 
Укрексімбанк, Фінанси та Кредит 

80-100% 

 
Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція зростання кількості користувачів 

інтернету, зокрема за експертними оцінками до кінця 2012 року їх кількість зросте вдвічі [5]. Така 
динаміка створює передумови для розвитку та розширення бази користувачів інтернет-банкінгу, однак 
за прогнозними даними кількість користувачів таких послуг за досліджуваний період зросте лише на 
4,12%. Ця ситуація насамперед свідчить про низьку активність та малоінформованість споживачів 
щодо можливостей даного спектру послуг, також спровокована високою вартістю пропонованих 
сервісів та слабкою системою безпеки здійснюваних послуг.  

Загалом можна виділити наступні переваги та недоліки вітчизняної системи інтернет-банкінгу. 
До переваг варто віднести: 

− можливість цілодобового доступу до рахунків;  
− економію часу і коштів;  
− можливість дистанційного керування рахунками незалежно від країни перебування;  
− зменшення паперового документообігу тощо.  
Висновки з проведеного дослідження. Серед головних недоліків сучасних вітчизняних 

сервісів є: не завжди зручний інтерфейс; не завжди повний спектр послуг; необхідність відвідувати 
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банк для підключення послуги; підвищені вимоги до безпеки; можливий несанкціонований доступ до 
особистої інформації; помилки трансакцій; збої в роботі тощо.  

Підсумовуючи, варто також зазначити, що думки експертів щодо інноваційної діяльності в 
маркетингу банківських установ розділились. Зокрема, одна група фахівців вважає, що в Україні та 
країнах пострадянського простору банки не займаються інноваційною діяльністю, що інновацій у 
банківській сфері майже не існує [6], а більшість банків здійснюють імітації зарубіжних товарів, 
адаптацію зарубіжних технологій до вітчизняних умов. Інша група фахівців визначає інноваційну 
стратегію українських банків ефективною. Ми погоджуємося із думкою другої групи експертів і 
вважаємо, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної банківської системи розробка власних 
інновацій – необхідність, однак можливість впровадження інновацій апробованих, які довели свою 
ефективність за кордоном є своєрідною премією за запізнілий розвиток. 
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Анотація 
Проаналізовано суть нововведень у банківський маркетинг. Досліджено особливості 

вітчизняного ринку інноваційних технологій. Розглянуто основні напрями сучасних банківських 
інновацій та фактори, що їх зумовлюють. Визначено перспективи розвитку національного ринку 
маркетингових банківських інновацій.  

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, банківський маркетинг, банківська 
інновація, дистанційне обслуговування, інтернет-банкінг. 

 
Аннотация 

Проанализировано сущность нововведений в банковский маркетинг. Исследованы 
особенности отечественного рынка инновационных технологий. Рассмотрены основные 
направления современных банковских инноваций и факторы, их обусловливающие. Определены 
перспективы развития национального рынка маркетинговых банковских инноваций. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, банковский маркетинг, 
банковская инновация, дистанционное обслуживание, интернет-банкинг. 

 
Annotation 

The essence of innovations in bank marketing is analyzed. The features of the national market of 
innovative technologies are studied. The main directions of modern banking innovation and the factors that 
cause them are reviewed. Prospects for the development of the national market of bank marketing 
innovation are detected. 

Key words:  innovation, innovation activities, bank marketing, banking innovation, remote 
maintenance, internet banking. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ 
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Постановка проблеми. Поставлені в Україні стратегічні цілі формування, з одного боку, політики 

сталого та збалансованого регіонального розвитку, а, з іншого, інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 
потребують відповідного фінансового забезпечення їх реалізації. Це позиціонує бюджетний ресурс, а в 
складі останнього – ресурс місцевих бюджетів усіх рівнів, у сукупних інвестиційних ресурсах, що 
спрямовується на реалізацію зазначених цілей. Можливість такого тлумачення істотно обмежено 
ресурсною базою місцевих, в тому числі самоврядних, бюджетів, зумовленою не зовсім досконалою 
системою податкових джерел її формування, також системою міжбюджетних трансфертів, насамперед 
інвестиційного характеру, та системою муніципальних запозичень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологіям обґрунтування та формування 
ресурсної бази інвестиційної складової місцевих бюджетів приділяється багато уваги в роботах вчених 
в Україні та за кордоном. У токовому напрямі активно працюють відомі вчені О. П. Кириленко, 
Б. С. Малиняк, А. А. Пересада, В. І. Кравченко, І. О. Луніна, А. В. Музика, О. О. Сунцова, Ц. Г. Огонь, 
Т. В. Майорова, О. А. Лучка, К. В. Павлюк, Г. Б. Поляк та ін. Та водночас, окремі питання теоретико-
методологічного та, особливо, практичного характеру щодо механізмів фінансового формування та 
забезпечення інвестиційного потенціалу бюджетів на рівні, передусім, самоврядних бюджетів у частині 
структури джерел податкового, трансфертного та позичкового характеру, які могли б слугувати 
теоретичним підґрунтям забезпечення практичного втілення відповідних моделей у процесі 
законотворення, видаються недостатньо опрацьованими. Це, відповідним чином, і зумовило 
актуальність та вибір теми дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в розробці пропозицій на подальше реформування 
механізмів бюджету, яке б дозволило державі та місцевим органам самоврядування використовувати 
бюджет як дієвий інструмент регулювання регіонального розвитку; адже досі в Україні не вдалося 
вирішити завдання використання бюджету як важеля активного впливу на процеси економіки на 
регіональному рівні, стимулювання розвитку підприємництва, залучення інвестицій в економіку 
регіонів, пріоритетного розвитку депресивних і проблемних територій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Завданням досягнення головної цілі державної 
регіональної політики ґрунтується на забезпеченні здатності органів місцевого самоврядування в межах, 
законодавчо визначених, самостійно вирішувати соціально-економічні питання розвитку, створення 
ефективних механізмів формування їх активної участі у проведенні державної регіональної політики [1]. Це 
можливо здійснити на основі забезпечення такої фінансової спроможності місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, яка б створила основу для ефективного розвитку, подолання 
дисбалансу з урахуванням особливостей всіх регіонів, їх потенціалу щодо пристосування до ринкових 
умов господарювання. Таке тлумачення у повній мірі відповідає основним вимогам Європейської хартії 
місцевого самоврядування [2], згідно з якими місцеве самоврядування визначає право і спроможність 
органів місцевого самоврядування у рамках закону здійснювати управління значною частиною суспільних 
справ, що належать до їхньої компетенції, в інтересах населення. 

Зміцнення фінансових і, в першу чергу, інвестиційних можливостей місцевих бюджетів з огляду 
на фактичний стан формування їх ресурсної бази доцільно здійснювати, в розрізі джерел – внутрішніх 
(у частині місцевих податків та зборів) і зовнішніх (враховуючи відрахування від загальнодержавних 
податків, систему муніципальних запозичень, міжбюджетних трансфертів тощо). 

Стосовно місцевих податків і зборів, слід погодитись з О. П. Крайник, що до недоліків існуючої 
системи формування місцевих бюджетів належать: висока наявність концентрації фінансових ресурсів 
у державному бюджеті країни, що зменшує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні 
дуже важливих для населення питань; регулюючі доходи займають домінуючу роль у структурі 
надходжень до регіональних та місцевих бюджетів, тоді як частка закріплених за територіями 
податкових платежів є низькою [3, с. 27]. Місцеві податки, які складають 3-6 % місцевих бюджетів, не 
можуть істотно вплинути на загальний рівень фінансової самостійності місцевої влади [3, с. 17]. 

Аналіз місцевих податків та зборів, ефективності їх функції як бюджетоутворюючої, дозволяє 
зробити такий висновок, що доцільність підтримання існуючої на сьогоденні думки про розгорнення 
переліку місцевих податків та прав місцевих органів влади в частині самостійного розширення бази 
місцевого самоврядування [3, с. 30]. Законодавством, в найліпшому випадку - Податковим кодексом 
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України, має бути визначений такий перелік місцевих податків і зборів, який дозволяв би місцевому 
самоврядуванню всіх рівнів використовувати принаймні їх частину для формування власних доходів 
бюджету. 

Щодо інвестиційних бюджетів, то до таких має зараховуватись принаймні половина надходжень 
від загальнодержавних податків і зборів, надходження від яких зараховуються до доходів 
самоврядних бюджетів. У частині, зокрема, двох загальнодержавних податків – податку на прибуток 
підприємств та податку з доходів фізичних осіб – такий підхід видається цілком обґрунтованим з 
огляду на те, що господарюючий суб’єкт, що є потенційним платником податку, використовує ресурси 
певної території (в частині податку на прибуток підприємств – сукупних ресурсів, у частині податку з 
доходів фізичних осіб – трудових ресурсів). Остання, відповідним чином, має розраховувати на певну 
компенсацію у вигляді податкових надходжень до власного бюджету, в тому числі й інвестиційного 
бюджету, ресурси якого спрямовуватимуться на подальше покращання умов розвитку бізнесу та 
життєдіяльності населення. 

При цьому, як у частині податку з доходів фізичних осіб, так і податку на прибуток підприємств 
(як, власне, й інших податків та зборів, щодо яких має бути законодавчо встановлений порядок 
розподілу між державним та місцевими бюджетами, а в складі останніх – між поточним бюджетом та 
бюджетом розвитку) доцільно запровадити коригування співвідношення між частинами таких податків, 
які мають зараховуватися до поточного бюджету та бюджету розвитку, виходячи з параметрів 
інвестиційної потреби території (обсягів інвестицій, нагальності реалізації інвестиційних проектів 
тощо). З їх зменшенням відповідним чином має зменшуватися частина податку, яка підлягає 
зарахуванню до бюджету розвитку [4]. 

Виходячи з прогнозних тенденцій розвитку фінансового, а в його складі інвестиційного, ринків, 
перспективним напрямом формування інвестиційної складової місцевих бюджетів видається система 
муніципального кредиту. Саме з ним слід пов’язувати вирішення проблеми розширення інвестиційних 
можливостей територіальних громад у перспективі з огляду на позитивні зрушення в системі 
формування ресурсної бази місцевих, передусім самоврядних, бюджетів загалом та їх інвестиційної 
складової, зокрема. Виділяються, зокрема, наступні основні форми муніципального кредиту: 
облігаційні позики; безоблігаційні позики; комунальний банківський кредит; комерційний комунальний 
банківський кредит; комунальний кредит державних банків; взаємний комунальний кредит [5]. 
Водночас потрібно зазначити, що в Україні більшість цих форм муніципального кредиту не отримали 
широкого розвитку, по-перше, внаслідок дорожнечі кредитних ресурсів, по-друге, через 
нерозвиненість відповідної системи та відповідно системи правового забезпечення, по-третє, з причин 
нерозвиненості фінансового та інвестиційного ринків. 

Найактивнішим є сегмент ринку муніципальних запозичень через випуск облігацій місцевої позики. З 
інвестиційними муніципальними позиками пов’язуються можливості розширення комунальної 
інфраструктури та зміцнення фінансової бази муніципалітетів за рахунок реалізації прибуткових проектів 
[6; 7]. Забезпечення належного рівня результативності муніципальних запозичень базується на ступені 
привабливості муніципальних цінних паперів для потенційних інвесторів. Зростанню рівня такої 
привабливості сприяє низка факторів, серед яких можна виділити наступні основні: висока питома вага 
власних та закріплених за місцевими бюджетами доходів у загальному їх обсязі; наявність 
високоліквідного комунального майна; наявність державних або інших цінних паперів у власності 
потенційного позичальника; наявність державних гарантій; наявність консолідованої гарантії інших 
місцевих бюджетів; наявність поруки фінансово-кредитних установ тощо [8]. 

Для підвищення, зокрема, привабливості муніципальних цінних паперів для інституціональних 
інвесторів – страховиків, недержавних пенсійних фондів тощо, доцільним видається запровадження 
надання державних гарантій за окремими видами муніципальних цінних паперів, зокрема таких, що 
випускаються для реалізації загальнодержавних інвестиційних проектів, у яких присутня участь 
ресурсу місцевих, у тому числі самоврядних, бюджетів, надання поруки муніципальних банків, або ж 
консолідованої поруки кількох місцевих бюджетів у випадку реалізації спільних для кількох 
територіальних громад інвестиційних проектів [6]. 

У реалізації інвестиційної стратегії території як складової, та основного важеля для реалізації 
довгострокової стратегії її соціально-економічного розвитку, виникає проблема нарощування 
інвестиційного кола бюджету розвитку місцевих бюджетів. Цільове призначення бюджету розвитку 
місцевих бюджетів дуже чітко обґрунтовано Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
і схиляється до фінансування програм соціально-економічного розвитку відповідної території, 
зв’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також субвенцій та інших видатків, 
зв’язаних з розповсюдженим відтворенням. 

Інвестиційну діяльність місцевих бюджетів, а також у напрямку формування власної ресурсної 
бази, треба розглядати в контексті залучення тимчасово вільних коштів у різні фінансові інструменти, 
що можуть також використовуватися на придбання різних цінних паперів, які емітовані державою чи 
деякими державними установами. 
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Втілення на практиці потребує і положення Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо впровадження до мереж місцевих рад створення цільових фондів. Ці фонди також 
можуть мати характер накопичування для реалізації капіталомістких та ресурсномістких проектів. 
Кошти таких фондів також можуть розташовуватися на депозитах у відповідних фінансових установах, 
у найліпшому варіанті - це в муніципальних банках, та частково інвестуватися у фінансові інструменти 
на прикладі державних та муніципальних цінних паперів, цінних паперів інших державних установ [7]. 

Висновки з проведеного дослідження. Загальна мета обробки ефективності джерел 
формування матеріальної та ресурсної бази інвестиційної складової місцевого бюджету, а також в 
частині бюджету розвитку, полягає в формуванні інвестиційного ресурсу, який може задовольнити 
реалізацію інвестиційної компетенції місцевого самоврядування відповідно до законодавства та в 
контексті реалізації інвестиційної стратегії як частини загальної стратегії соціально-економічного 
розвитку території. 

Таким чином, чинна система фінансового утворення інвестиційного потенціалу місцевих 
бюджетів не може якісно та ефективно виконувати свої основні функції, тим самим доводить до 
неможливого потрібний рівень позиціонування місцевих, самоврядних, бюджетів в реалізації 
інвестиційної політики в рамках підлеглої території відповідно до потреб останньої та власних 
повноважень місцевого самоврядування.  
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Анотація 
У статті обґрунтовуються напрямки удосконалення системи фінансового забезпечення 

інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів. Основна мета дослідження полягає в розробці 
пропозицій щодо подальшого реформування бюджетного механізму, яке б дозволило державі та 
місцевим органам самоврядування використовувати бюджет як дієвий інструмент регулювання 
регіонального розвитку. 

Ключові слова: управління, податки, бюджет, фінанси, інвестиції, трансферти. 
Аннотация 

В статье обосновываются направления усовершенствования  системы финансового 
обеспечения инвестиционного потенциала местных бюджетов. Основная цель исследования 
заключается в разработке предложений относительно дальнейшего реформирования 
бюджетного механизма, которое бы позволило государству и местным органам самоуправления 
использовать бюджет как действенный инструмент регулирования регионального развития. 

Ключевые слова: управление, налоги, бюджет, финансы, инвестиции, трансферты. 
Annotation 

The directions of improvement of system of financial maintenance of local budgets investment 
potential are justified in the article. The main objective of research is to work out the propositions concerning 
the further reforming of the budgetary mechanism that would allow the state and local authorities to use the 
budget as the effective tool of regional development regulation.  

Key words : management, taxes, budget, finance, investments, transfers. 
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ВИЯВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИЧИН ЗМЕНШЕННЯ 
НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В 

ПЕРІОД 2010-2011 РР. 
 

Постановка проблеми. Центральною ланкою всієї фінансової системи держави є Державний 
бюджет, що виступає річним кошторисом доходів і витрат держави. В умовах наростання ризиків 
погіршення економічної ситуації в світі, що знижує потужність зовнішніх чинників економічного 
зростання України, бюджетна політика в середньостроковій перспективі має стати інструментом 
реалізації внутрішнього потенціалу зростання. 

В процесі розробки та підготовки державного бюджету України на 2013 рік необхідно 
забезпечити ефективну реалізацію поточних завдань бюджетної політики при збережені високої 
динаміки реформ. При цьому, держава має бути готовою до актуалізації ризиків охолодження 
економіки та мати у розпорядженні відпрацьований пакет антикризових заходів, який дозволить у разі 
потреби в оперативний термін задіяти додаткові важелі стабілізації ситуації, що забезпечить 
локалізацію потенційних проблем в системі державних фінансів та недопущення продукування ними 
деструктивних макроекономічних тенденцій які спостерігались в після кризовий період 2010-2011 рр., 
а для недопущення такої ситуації необхідно чітко окреслити причини зменшення надходжень до 
державного бюджету в попередні періоди [10].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами становлення та розвитку бюджетної 
системи України, їх впливу на соціально-економічний розвиток країни та реформуванню бюджетної 
системи присвячені численні роботи вітчизняних науковців, серед яких слід відзначити праці 
Пасічника Ю. В. [6], Юрія С. І. [1], Бескида Й. М. Під доходами бюджетів розуміють частину 
централізованих ресурсів держави, необхідних для виконання нею відповідних функцій і на основі 
цього висвітлюють джерела надходжень до бюджету [1], Опаріна В. М., Василика О. Д, Кальмука О. В., 
що вважає необхідним швидке реформування державної системи оподаткування, шляхом 
застосування обґрунтованих податкових пільг [3] та ін. Але залишається питання, яке потребує 
глибшого вивчення – це проблема виявлення основних причин зменшення дохідної бази державного 
бюджету, що призведе в довгостроковій перспективі до суттєвого поступового зниження податкового 
тиску та вивчення системи стягування податків. У зв’язку із швидкоплинними змінами, що 
відбуваються в українській економіці саме ця проблема потребує детального та постійного аналізу.  

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати мету дослідження, яка 
полягає у виявленні основних причин зменшення надходжень до Державного бюджету та проведення 
дослідження структури доходів бюджету за 2010-2011 рр.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З часу відновлення незалежності України 
вітчизняна бюджетна система не демонструвала належної ефективності вреалізації своїх функцій, 
головною з яких є ефективний і справедливий перерозподіл фінансових ресурсів у економіці. 
Проблеми бюджетної системи нівелювали ефективність багатьохнапрямів соціально-економічної 
політики. Низька дієвість механізмів розподілу та витрачання бюджетних коштів призводила до 
недофінансування реалізації важливих державних завдань, надмірний обсяг видатків провокував 
фіскалізацію податкової системи та нераціональну боргову політику, обмеженість доходів місцевих 
бюджетів обумовлювала втрату автономності органів місцевого самоврядування [4, с. 48]. 

У 2009 році посилення кризових явищ у бюджетній системі стало одним із головних чинників 
погіршення соціально-економічного становища України. Закономірно, що реформа бюджетної системи 
стала однією з пріоритетних у Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки. Відповідно до неї, 
метою бюджетної реформи було визначено створення системи управління державними фінансами, 
спрямованої на забезпечення сталого економічного зростання й гарантованого виконання державою 
своїх соціальних зобов’язань [7, с. 3]. 

Найбільш важливим і значним заходом у межах бюджетної реформи стало прийняття нової редакції 
Бюджетного кодексу України. Попри те, що документ не містить революційних новацій, він вносить відчутні 
зміни до вітчизняної бюджетної системи, що відкривають нові можливості для підвищення ефективності 
функціонування бюджетного механізму. Хоча окремі нововведення та старі невирішені проблеми 
створюють значні ризики для ефективності бюджетної політики, й українська економіка не була готова до 
таких стрімких та докорінних змін. Саме у цей період (2009-2011 рр.) проблеми у податковій політиці не 
були вирішені, або вирішені тільки за ключовими позиціями, серед яких було прийняття Податкового 
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кодексу, покликаного надати механізми реалізації двох головних завдань, що стоять перед податковою 
системою: збільшення податкових надходжень і стимулювання економічної активності. Власне, це ті 
ключові завдання, що неможливо було вирішити в межах колишнього заплутаного податкового 
законодавства, і на виконання яких спрямована податкова реформа [2]. 

В умовах нестабільної економіки можлива висока частка неподаткових надходжень у зв’язку з 
тим, що держава прагне отримувати більш гарантовані доходи в порівнянні з податками. Ще одним 
поясненням такого явища може бути неефективність податкової системи [8, с. 47-55]. 

Також однією з причин зменшення надходжень до Державного бюджету в 2010-2011 рр. стала 
проблема визначення бази оподаткування. Зокрема, прив’язка ставки оподаткування за чотирма 
місцевими податками і зборами (крім туристичного збору) не до ефекту від функціонування об’єктів 
оподаткування чи їх вартісної оцінки, а до величини мінімальної заробітної плати знижувала 
стимулюючу роль таких податків. Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності та зайнятості поза 
увагою фіскальних органів залишились персональні доходи громадян, підприємницька діяльність 
незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Зокрема, це стосується 
втрат бюджету від недоотриманого збору за запровадження окремих видів підприємницької 
діяльності, плати за землю та єдиного податку. Перебування у тіньовому секторі економіки значної 
частки туристичної діяльності спричинило зменшення потенційних надходжень від туристичного збору. 

Наявність значної кількості податків та зборів, з малим фіскальним значенням, більша частини 
яких зовсім не впливає на збільшення дохідної частини бюджету, які дійсно завищені і які важко 
адмініструвати, свідчать про неефективність системи формування доходів державного бюджету 
України, що прямо пропорційно недоотриманню доходів.  

Недоотримання доходів є загальною проблемою виконання бюджету, навіть у розвинутих 
країнах. 

Обсяг недоотримання доходів чітко визначає серйозність впливу на бюджет, а значимість 
визначає тип заходів, які вживає уряд для подолання проблеми. 

Велике недоотримання доходів може бути і не визначене на початку бюджетного року. 
Нездатність зреагувати швидко неодмінно спричинить фінансову кризу, що часто набуває більших 
масштабів дещо пізніше, що актуально для економічної ситуації та стану економіки України в цілому. 
Для того, щоб встановити причини зменшення доходів до бюджету необхідно проаналізувати динаміку 
надходження за останні періоди та визначити основні джерела та статті, по яким виникає це 
зменшення. Структуру фактичного надходження доходів в Державний бюджет в 2010- 2011 
ілюструють дані рис. 1-2. 

 
Рис. 1. Структура доходів Державного бюджету за 2010 р. 

Джерело : розроблено автором за даними [5] 
 
Значну частину надходжень до Державного бюджету складають податкові надходження (рис. 1), 

а саме 70,9% від загальної частини. У 2010 році вони фактично склали 170515 млн. грн., які в 
порівнянні з попереднім 2009 роком зросли на 3,4%.  
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Рис. 2. Структура доходів Державного бюджету за 2011 р. 

Джерело : розроблено автором за даними [5] 
 
Як бачимо, в структурі доходів Державного бюджету за 2010-2011 рр. тільки податкові надходження 

виросли з 70,9% до 76,6% (з 170515 млн. грн. до 241151 млн.грн.), а по всім решта джерелам 
спостерігається зменшення: неподаткові надходження - з 13,2% до 12,3%; доходи від операцій з капіталом 
– з 4,4% до 2,8%; цільові фонди – з 4,7% до 4,1%; офіційні трансферти – з 6,9% до 4,2%.  

Зростання податкових надходжень у 2011 році на 27% порівняно з попереднім періодом, 
зокрема можна пояснити зміною бюджетної класифікації, коли окремі групи неподаткових надходжень 
були переміщені в податкові надходження, що, відповідно, призвело до зменшення об’єму 
неподаткових надходжень (рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси тощо), внаслідок 
прийняття Податкового кодексу, а відтак збільшило навантаження на підприємців. Також це свідчить 
лише про зростання податкового тиску зі сторони держави внаслідок неможливості використання для 
наповнення Державного бюджету неподаткових та інших видів джерел в період економічної кризи, що 
є також причиною зменшення дохідної бази Державного бюджету. В той час як докризові показники 
говорять про ефективність використання державою неподаткових джерел формування бюджету. 
Наприклад, темп зростання величини неподаткових доходів у 2003 році склав 132,9%, у 2005 році – 
168,4%, а от у 2010 цей показник склав всього лише 54,3%. 

Причинами зменшення надходжень до бюджету можна визначити спад об’ємів промислового 
виробництва, спричинений світовою кризою та неможливістю влади втримати працівників на території 
України, що, в свою чергу, призведе до невиконання дохідної частини бюджету, оскільки, чим менші 
об’єми виробництва, тим менше надходить платежів від підприємств та ін. Із наведеного вище можна 
зробити наступний висновок: на сьогодні в державі не існує довгострокової бюджетної політики, що є 
негативним явищем для розвитку країни в цілому. Це спостерігається і у 2012 році. За 9 місяців 2012 
року доходи загального фонду державного бюджету зменшилися порівняно з відповідним періодом 
минулого року. Надійшло до державного бюджету 18,9 млрд. грн., що на 3 млрд., або на 14% менше, 
ніж в аналогічний період 2011року. В цілому за січень-липень 2012 року до загального фонду 
отримано на 12,4% більше доходів, ніж за відповідний період минулого року, тоді як державний 
бюджет затверджено зі зростанням доходів на 19,3%. Тенденція істотного погіршення динаміки 
доходів, на думку науковців, залежить від все більш активної участі НБУ у формуванні доходів 
державного бюджету. Щоб не допустити ускладнення бюджетної ситуації, наростання бюджетного 
дефіциту, Уряду слід відмовитися від намірів звільнення від податків обраних  структур (проект 
урядового закону прийнято в першому читанні), припинити роботу центрів мінімізації податків (так 
званих конвертаційних центрів), переглянути і скоротити непершочергові видатки [9]. 

Виконання дохідної частини державного бюджету повинно характеризуватись такими ознаками: 
– стабілізацією надходжень основних податків до державного бюджету та скорочення їх кількості 

до декількох основних, які і будуть забезпечувати постійні надходження; 
– меншими обсягами щомісячного відшкодування ПДВ порівняно з попередніми роками; 
– збільшенням надходжень до бюджету з інших джерел його наповнення.  
У цілому тренд збільшення надходжень до державного бюджету, зокрема в частині податкових 

надходжень, подібний до трендів попередніх років, окрім періоду на який припала фінансово-
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економічна криза. Наприклад, в ІІ кварталі 2012 в дохідній частині державного бюджету було 
враховано зі знаком «-», обсяг відшкодування податку на додану вартість, оформленого облігаціями 
внутрішньої державної позики, на суму 26,9 млрд. грн. За аналогічний період 2011 року ця сума була 
меншою на 1,5 млрд. грн., що говорить про нераціональне витрачання державних коштів. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки. 
Подолати проблему недоотримання доходів можна найбільш прийнятним, ефективним та розумним 
способом зменшення видаткової частини, отримання додаткових та пошук нових джерел надходжень 
З метою збільшення дохідної частини бюджету необхідно проведення низки реформ в системі 
оподаткування, бюджетної політики, а також поєднання всіх способів з урахування причин та наслідків 
фінансової кризи. Наповнення дохідної частини бюджету повинно йти з різних джерел для більшої 
стабілізації, «спокою» економіки та зменшення ризикованості надходжень. Для цього необхідно 
приділяти увагу найменш розвинутим статтям доходів, таким як доходи від операцій з капіталом, 
цільові фонди, збільшення яких дозволить зменшити навантаження та залежність Державного 
бюджету, наприклад, від податкових надходжень. Цього можна досягти за допомогою запровадження 
виваженої податкової політики за рахунок впровадження системи оподаткування, яка базується на 
зменшенні кількості податків і введенні єдиного податку на основні фонди підприємств усіх форм 
власності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ 
 КРЕДИТНОГО РИЗИКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ  

 
Постановка проблеми. Розвиток інтеграційних процесів, пов’язаних з об’єднанням банківського 

та страхового бізнесу, зумовлений розширенням переліку пропонованих банками продуктів і послуг, 
посиленні конкурентних позицій та покращенні рівня якості здійснення банківського обслуговування, 
створює сприятливі умови співпраці банків та страхових компаній як на внутрішньому, так і зовнішньому 
фінансових ринках. При цьому, важливим для банку є достатня фінансова надійність і стабільність 
страхової компанії-контрагента, що дозволить обмежити можливість виникнення фінансових труднощів у 
банку та уникнути негативного впливу дестабілізуючих факторів, які несуть загрозу його діяльності. 
Зазначена ситуація створює сприятливі умови для розробки та побудови у банку нових моделей 
економічної взаємодії і співробітництва з страховими компаніями та веде до необхідності виділення у 
системах управління ризиками в банку таких служб, які здійснювали б керування кредитним ризиком 
страхової компанії при управлінні кредитним ризиком фінансових інституцій. Це дозволить попередити 
можливі загрози для функціонування банку, що пов’язані з співпрацею банківської установи з страховою 
компанією, не порушуючи при цьому такі критерії оцінки ефективності ведення банківського бізнесу як 
безпечне вкладення фінансових ресурсів, орієнтація на одержання запланованого результату та 
здійснення довготривалої діяльності на фінансовому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні підходи щодо 
необхідності організації процесу управління ризиками, викладені у працях провідних світових вчених та 
дослідників, а саме: А. Маршала, А. А. Лобанова, А. В. Чугунова, В. Шарпа, Г. Марковіца, Г. фон Тюнена, 
Дж. Р. Хікса, Дж. Стюарта Мілля, Й. Шумпетера, Л. Н. Тепмана, Н. І. Валенцової, Н. У. Сеніора, 
О. І. Лаврушина, Ф. Найта. Серед праць вітчизняних вчених, які пов’язані з дослідженням процесу 
управління ризиками є роботи Б. Гардінера, В. В. Вітлінського, В. І. Успаленко, І. А. Бланка, М. Рогового, 
О. І. Ястремського, О. П. Альгіна, П. П. Грабового та інших. Дослідженнями, які присвячені проблематиці 
здійснення управління ризиками в банку, займались такі українські вчені, як: А. М. Герасимович, 
В. Ю. Подчесова, Л. Слобода, Л. О. Примостка, О. В. Пернарівський, Р. В. Пікус, Б. Ю. Кишакевич. Однак, 
на сьогодні, питання, які пов’язані з вимірюванням та оцінкою кредитного ризику страхової компанії, у 
системі управління кредитним ризиком фінансових інституцій у вітчизняній науковій літературі 
залишаються не достатньо висвітленими, що зумовлює необхідність у проведенні додаткових досліджень. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є розробка методичних рекомендацій щодо 
проведення оцінки кредитного ризику страхової компанії на основі визначення основних груп 
фінансових показників, які характеризують її фінансовий стан, використовуючи систему бальної 
оцінки, а також виокремлення класів у межах яких здійснюється присвоєння відповідного рейтингу 
страховій компанії, що є узагальненим критерієм ступеня її ризиковості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При управлінні кредитним ризиком фінансових 
інституцій у банку, особлива увага приділяється вимірюванню та оцінці рівня кредитного ризику 
страхових компаній, з якими банк проводить певні операції. Це зумовлено необхідністю встановлення 
для кожної страхової компанії відповідного кредитного ліміту, в межах якого проводитимуться 
операції, що дозволить банку своєчасно здійснювати моніторинг рівня кредитного ризику та 
здійснювати контроль за зміною його величини. 

Основною метою вимірювання кредитного ризику страхової компанії є оцінка її діяльності та 
обмеження негативних наслідків впливу зазначеного виду ризику на функціонування банку. Критерієм 
вимірювання кредитного ризику страхової компанії є визначення її фінансової стабільності, що є 
здатністю виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання за договорами страхування за умови дії 
несприятливих чинників, а також зміни в економічній кон’юнктурі. Складовими фінансової стабільності 
і надійності страхової компанії є достатня платоспроможність та наявність фінансових ресурсів для її 
розвитку як суб’єкта фінансового ринку [2; 3; 4, с. 317-318; 7, с. 6-36; 15; 22, с. 479]. 

Дослідження фінансової стійкості страхової компанії, передбачає розгляд таких елементів як: 
розмір власного капіталу, рівень платоспроможності, розраховані тарифні ставки; величина страхових 
резервів та їх розміщення у активах компанії, наявність збалансованого страхового портфеля, а також 
механізм здійснення страховою компанією перестрахування [1; 3; 4, с. 318; 7, с. 6-36; 10;22, с. 480]. 

Умовами, що забезпечують платоспроможність страхової організації є: наявність сплаченого 
статутного капіталу та гарантійного фонду страховика, створення страхових резервів, достатніх для 
майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань та перевищення фактичного запасу 
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платоспроможності страховика над розрахунковим запасом платоспроможності [1, с. 328; 3; 4, с. 321; 
7, с. 6-36; 10;15; 22, с. 480]. 

Всі вище зазначені елементи характеризують рівень фінансової безпеки страхової компанії. 
Однак, оцінювати їх у комплексі для здійснення вимірювання кредитного ризику страхової компанії у 
банку є достатньо складним завданням і потребує значних часових затрат. Тому, з метою оптимізації 
процесу розрахунку величини кредитного ризику страхової компанії у банку, дослідженню зазвичай 
підпадає оцінка фінансового стану страхової організації. 

Джерелами отримання необхідних даних для проведення оцінки фінансового стану страхової 
компанії є: 

– квартальний звіт страховика за формою, встановленою Міністерством фінансів України; 
– аудиторський висновок; 
– інформація про перелік структурних підрозділів страховика (філії, представництва); 
– інформація щодо акціонерів страховика. 
Серед форм квартального звіту страховика, які аналізуються при оцінці фінансового стану, 

використовуються [1; 4; 6; 10; 22]: 
– баланс страхової компанії, 
– звіт про фінансові результати, 
– пояснювальна записка до звітних даних страховика, 
– звіт про доходи та витрати страховика, 
– показники діяльності із страхування життя, 
– показники страхової діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування 

життя, 
– показники страхової діяльності з видів обов’язкового страхування, 
– показники діяльності з державного обов’язкового страхування, 
– пояснення щодо операцій перестраховування, 
– умови забезпечення платоспроможності страховика, 
– розшифровка окремих статей балансу, 
– пояснення щодо припинення договорів страхування. 
Оцінка фінансового стану страхової компанії передбачає дослідження чотирьох основних груп 

фінансових показників, а саме: група показників ліквідності, група показників збитковості, група 
показників прибутковості та група показників диверсифікації страхового портфеля. Кількість показників 
для оцінки фінансового стану страховика, визначає сам банк. У нашому випадку ми використаємо 14 
основних фінансових показників, що характеризують діяльність страхової організації (табл. 1). 

Таблиця 1 
Перелік показників, які використовуються для оцінки фінансового  

стану страхової компанії 
 

Назва показника Методологія розрахунку Символьне 
позначення 

1 2 3 

Група показників ліквідності 

Коефіцієнт поточної 
платоспроможності 

Співвідношення ліквідних активів до суми технічних резервів 
(нетто) та короткострокових зобов’язань (у %) G1 

Коефіцієнт покриття 
страхових резервів ліквідними 
активами 

Співвідношення ліквідних активів, що становлять покриття 
страхових резервів, до технічних резервів (брутто) (у %) G2 

Коефіцієнт фінансової 
стабільності 

Співвідношення суми власного капіталу та технічних резервів 
(нетто) до надходжень у вигляді страхових платежів (у %) 

G3 

Частка зобов’язань у 
загальній сумі валюти 
балансу 

Співвідношення зобов’язань до величини валюти балансу (у %) G4 

Частка високоліквідних 
активів у загальній сумі 
страхових резервів 

Співвідношення високоліквідних активів до страхових резервів 
(брутто) (у %) G5 

Група показників збитковості (нетто) 

Коефіцієнт збитковості 
страхових платежів (нетто) 

Співвідношення страхових відшкодувань (нетто) до страхових 
платежів (нетто) (у %) G6 

Частка витрат в загальній сумі 
страхових платежів (нетто) 

Співвідношення загальної суми витрат страховика до страхових 
платежів (нетто) (у %) G7 

Рівень утримання страхових 
платежів 

Співвідношення суми надходження страхових платежів нетто до 
суми надходжень страхових платежів (брутто) (у %) G8 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

Група показників прибутковості 

Рентабельність страхових 
платежів 

Співвідношення чистого прибутку до страхових платежів (нетто) 
у перерахунку за рік (у %) 

G9 

Рентабельність власного 
капіталу 

Співвідношення чистого прибутку до власного капіталу (нетто) у 
перерахунку за рік (у %) 

G10 

Група показників диверсифікації страхового портфеля 

Частка найбільшого за 
обсягами надходження 
платежів виду страхування у 
загальному страховому 
портфелі (нетто) 

Співвідношення надходжень страхових платежів (нетто) по 
найбільшому за обсягами страхових платежів (нетто) виду 
страхування до загальних надходжень страхових платежів 
(нетто) (у %) 

G11 

Частка 3-х найбільших за 
обсягами надходження 
платежів видів страхування в 
страховому портфелі (нетто) 

Співвідношення надходжень страхових платежів (нетто) по 3-х 
найбільших за обсягами страхових платежів (нетто) видах 
страхування до загальних надходжень страхових платежів 
(нетто) (у %) 

G12 

Частка страхових виплат 
найбільш збиткового виду 
страхування у портфелі 
страхових платежів найбільш 
збиткового виду страхування 

Співвідношення виплати по найбільш збитковому виду 
страхування до надходжень страхових платежів (нетто) по 
найбільш збитковому виду страхування (у %) 

G13 

Частка найбільш збиткового 
виду страхування у 
загальному портфелі 
страхових платежів 

Співвідношення надходжень страхових платежів (нетто) по 
найбільш збитковому виду страхування до загальних 
надходжень страхових платежів (нетто) (у %) 

G14 

Джерело : систематизовано автором за даними [1; 3; 4; 8; 9; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 26; 27; 
28; 29; 30] 

 
При розрахунку кожного з зазначених у табл. 1 показників визначається його прийнятна 

величина у розрізі п’яти множин допустимих значень, яким присвоюється відповідний бал (табл. 2). 
Таблиця 2 

Бальний розподіл для показників, що використовуються для оцінки фінансового стану 
страхової компанії 

 
Показник Множина допустимих значень показника (у балах) 

1 2 3 4 5 6 

G1 
≥50% ≥40%<50% ≥30%<40% ≥20%<30% <20% 

10 8 6 4 2 

G2 
≥110% ≥107%<110% ≥104%<107% ≥100%<104% <100% 

10 8 6 4 2 

G3 
≥70% ≥60%<70% ≥50%<60% ≥40%<50% <40% 

10 8 6 4 2 

G4 
≤5% >5%≤10% >10%≤20% >20%≤25% >25% 

10 8 6 4 2 

G5 
≥30% ≥25%<30% ≥20%<25% ≥15%<20% >15% 

10 8 6 4 2 

G6 
≥75% ≥60%<75% ≥45%<60% ≥35%<45% <35% 

2 4 6 8 10 

G7 
≤25% >25%≤28% >28%≤32% >32%≤35% >35% 

5 4 3 2 1 

G8 
≥90% i 
≤70% 

≥88%<90% i 
>70%≤72% 

≥86%<88% i 
>72%≤74% 

≥84%<86% i 
>74%≤76% <84% >76 

1 2 3 4 5 

G9 
≥20% ≥15%<20% ≥10%<15% ≥5%<10% <5% 

10 8 6 4 2 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

G10 
≥25% ≥20%<25% ≥15%<20% ≥10%<15% <10% 

10 8 6 4 2 

G11 
≤30% >30%≤35% >35%≤40% >40%≤45% >45% 

5 4 3 2 1 

G12 
≤50% >50%≤55% >55%≤60% >60%≤65% >65% 

5 4 3 2 1 

G13 
≤90% >90%≤93% >93%≤97% >97%≤100% >100% 

5 4 3 2 1 

G14 
≤15% >15%≤20% >20%≤25% >25%≤30% >30% 

5 4 3 2 1 
Джерело : розроблено автором на основі [1; 4; 7; 9; 11; 12; 18; 21; 22; 27; 30] 
 
На підставі присвоєних кожну фінансовому показнику відповідного балу, визначається сумарний 

бал оцінки страхової компанії, що розраховується за наступною формулою: 

∑=
=

14

1i
i

wF
,      (1) 

де F – сумарний бал оцінки страхової компанії; 
wi – вартість в балах i-того показника. 

 
У залежності від отриманого страховою компанією сумарного балу оцінки їй присвоюється 

відповідний рейтинг згідно табл. 3. 
Таблиця 3 

Рейтинг страхових компаній на основі бальної оцінки 
 

Розподіл 
балів Клас Характеристика класу 

96 – 110 ААА 

Надається страховим компаніям, які здійснюють довготривалу діяльність на ринку 
страхових послуг і продуктів, є надзвичайно безпечними та стабільними у сфері 
гарантування страхового захисту. Такі страхові компанії мають надзвичайно високий 
рівень фінансової безпеки та рентабельності при одночасному збереженні достатньої 
ліквідної позиції у разі виникнення зовнішніх фінансових впливів. 

81 – 95 АА 
Страхові компанії характеризуються високою безпечністю та стабільністю, мають високий 
рівень рентабельності при збереженні ліквідної позиції, яка в результаті змін на 
фінансовому ринку може піддаватись незначному впливу. 

66 – 80 А 

Діяльність страхових компаній на страховому ринку вирізняється високою безпечністю, а 
їх рівень діяльності є вищим від середнього. Критерії, які характеризують дисципліну 
виконання такими страховими компаніями своїх фінансових зобов’язань, підтверджують її 
надійність. Однак, існують передумови для виникнення певних явищ, що можуть 
негативно вплинути на виконання страховою компанією своїх фінансових зобов’язань у 
майбутньому. 

51 – 65 ВВВ 
Об’єднує страхові компанії, що є добре захищеними від більшості видів фінансових 
ризиків, але спостерігаються нестабільність у діяльності таких страхових компанії та є 
певні недоліки в окремих напрямках роботи. 

36 – 50 ВВ 
Такі страхові компанії є недостатньо захищеними від більшості видів фінансових ризиків і 
у разі настання несприятливих економічних умов, можуть мати короткотривалі труднощі з 
виконанням фінансових зобов’язань 

22 – 35 В 

Включає страхові компанії з дуже низьким рівнем фінансової безпеки, стабільності та 
гарантування страхового захисту на страховому ринку. Наявні чинники, що загрожують 
виконанню фінансових зобов’язань, присутні факти порушення нормативів, встановлені 
для регулювання діяльності таких страхових компаній. Утримання ліквідної позиції на 
мінімально допустимому під загрозою. 

Джерело : розроблено автором на основі [5; 13; 20; 24; 25; 28; 29] 
 
Після присвоєння страховій компанії відповідного рейтингу, розраховується величина 

кредитного ліміту, у межах якого банк здійснюватиме з такою страховою компанією фінансові операції. 
Критерієм встановлення страховій компанії кредитного ліміту може бути обсяг її власного капіталу або 
ж величина високоліквідних активів. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, оцінка і вимірювання рівня кредитного ризику для 
страхової компанії є невід’ємною складовою у забезпеченні управління кредитним ризиком фінансових 
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інституцій в банківських установах. Для здійснення вимірювання величини кредитного ризику страхової 
компанії, слід використовувати підхід, що передбачає проведення оцінки її фінансового стану у розрізі 
показників, які характеризують ліквідність, прибутковість, рівень диверсифікації страхового портфеля, а 
також збитковість окремих видів страхування, що здійснює страхова організація. 

Для узагальнення ступеня ризиковості страхової компанії, доцільно використовувати систему 
рейтингування, що узагальнює оціночні характеристики фінансових показників та дозволяє визначити 
оптимальну величину кредитного ліміту. 

На наш погляд, впровадження у банках оцінки і вимірювання величини кредитного ризику 
страхової компанії, забезпечить покращення як системи управління кредитним ризиком фінансових 
інституцій так і підвищить ефективність управління ризиками у банку в цілому. Крім того, врахування 
кредитного ризику страхової компанії, сприятиме покращенню співпраці між банківськими установами і 
страховими організаціями, забезпечивши стабільну і надійну їх роботу. 

Подальшим нашим дослідженням особливостей управління кредитним ризиком фінансових 
інституцій у банках буде розробка методики встановлення кредитного ліміту для страхової компанії. 
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Анотація 
У статті розглянуто необхідність вимірювання та оцінки величини кредитного ризику 

страхової компанії. Визначено перелік інформації, на підставі якої проводиться така оцінка. 
Запропоновано методику визначення рівня кредитного ризику страхової компанії на основі 
використання чотирьох груп фінансових показників, які характеризують ліквідність, 
прибутковість, рівні збитковості і диверсифікації страхового портфеля. Розроблено модель 
розрахунку сумарного балу оцінки страхової компанії та систему групування страхових компаній за 
шістьма класами з присвоєнням відповідного рейтингу. 

Ключові слова: страхова компанія, кредитний ризик, фінансовий стан, платоспроможність, 
фінансова стійкість, ліквідність, диверсифікація, страховий портфель, кредитний ліміт. 

Аннотация 
В статье рассмотрены необходимость измерения и оценки величины кредитного риска 

страховой компании. Определен перечень информации, на основании которой проводится такая 
оценка. Предложена методика определения уровня кредитного риска страховой компании на 
основе использования четырех групп финансовых показателей, характеризующих ликвидность, 
доходность, уровни убыточности и диверсификации страхового портфеля. Разработана модель 
расчета суммарного балла оценки страховой компании и систему группировки страховых 
компаний по шести классам с присвоением соответствующего рейтинга. 

Ключевые слова: страховая компания, кредитный риск, финансовое состояние, 
платежеспособность, финансовая устойчивость, ликвидность, диверсификация, страховой 
портфель, кредитный лимит. 

Annotation 
The article covers the need to measure and estimate the credit risk of the insurance company. The 

information needed to make this assessment is provided. Methodology of calculating the level of credit risk of 
insurance company on the basis of four groups of financial indicators characterizing liquidity, profitability, 
level of diversification losses and insurance portfolio is suggested. The model of calculation of the overall 
score estimating the insurance company and the system clustering insurance companies into six groups by 
assigning the appropriate rating are developed. 

Key words:  insurance company, credit risk, financial condition, solvency, financial stability, liquidity, 
diversification, portfolio insurance, credit limit. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
Постановка проблеми. Реформування економіки України та орієнтація на пріоритети світових 

розвинених економічних систем зумовлює необхідність забезпечення оптимізації функціонування 
податкової системи як ланки безпосереднього регулювання господарської діяльності в нашій країні. 

У більшості країн податки є ефективним інструментом державної політики відносно 
життєдіяльності суспільства: перерозподілу валового внутрішнього продукту в територіальному, 
галузевому аспектах; розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами всіх верств 
населення; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності [1]; мотивації до праці, підтримання 
рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон'юнктури тощо. 

Податкова система у кожній країні є однією зі стрижневих основ економічної системи, яка, з 
одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - головним знаряддям реалізації її 
економічної доктрини. При цьому формування дохідної частини бюджету є важливим видом діяльності 
держави, податки виступають не тільки головним джерелом формування державного бюджету, але й 
важливим джерелом радикальних змін, виконуючи роль фінансового регулятора виробництва та 
важливого засобу забезпечення соціальної сфери. 

Подальший розвиток України як соціально-орієнтованої правової держави націленої на інтеграцію у 
європейське товариство визначатиметься рівнем розвитку усіх державних інститутів, зокрема й податкової 
системи. Отже, податкова система потребує приведення у відповідність з пріоритетами державної 
політики соціально-економічного розвитку, забезпечення достатнього обсягу сукупних податкових 
надходжень до бюджетів усіх рівнів на основі проведення збалансованої бюджетної політики. З огляду на 
це, важливим є реформування і подальше вдосконалення механізму оподаткування доходів від 
підприємницької діяльності фізичних осіб та напрямів податкової політики у цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свідоме використання податків як інструменту 
регулювання соціально-економічних процесів у досягненні визначених цілей формує податкову 
політику держави. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, а в свою чергу, спрощена 
система оподаткування, стала об'єктом досліджень багатьох науковців: В. Андрущенка, О. Василика, 
В. Вишневського, А. Крисоватого [3], В. Гейця, А. Даниленка, О. Данілова, Т. Єфименко, 
В. Загорського, Ю. Іванова, О. Кириленко, І. Лютого, І. Луніна, П. Мельника, Ц. Огня, А. Поддєрьогіна, 
[8], А. Соколовського, В. Суторміна, В. Федосова, С. Юрія. Вони дослідили проблеми сучасної 
податкової системи в цілому, а також податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних 
осіб. Проте, малодослідженими залишились проблемні питання обґрунтування напрямів 
реформування механізму оподаткування доходів від підприємницької діяльності фізичних осіб та 
прогнозування впливу спрощеної системи оподаткування на економічні та соціальні процеси країни. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення напрямів формування збалансованої 
податкової політики, оскільки вона може як гальмувати, перешкоджати розвитку підприємницької 
діяльності фізичних осіб в державі, так і навпаки – допомагати, бути важливим стимулом детінізації 
сфери суб’єктів підприємницької діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Жорстка податкова політика, що зберігається в 
українській економіці сьогодні та зберігатиметься, в разі поступового здійснення податкової реформи, 
тривалий час, суттєво посилює відповідальність держави за використання вилучених до бюджету ресурсів 
у спосіб, який максимально стимулюватиме економічний розвиток та інвестиційні процеси. Отже, 
податкова реформа має здійснюватися у жорсткій ув'язці з підвищенням ефективності бюджетної політики. 
Політика пристосування бюджету під обсяги виробництва і доходів, що знижуються, безперспективна. За 
роки ринкових перетворень в Україні значно скоротилися державні витрати на фінансування закладів 
науки, культури, соціальної сфери. Тому подальше зниження сукупних видатків є неприпустимим, оскільки 
спричиняє як стратегічне відставання українського суспільства від прогресу світової цивілізації, так і 
наростання соціальної напруженості, зневіру в ринкових реформах та державній незалежності України. 
Існує певний оптимум розміру бюджету, що визначає його ефективність як макроекономічного регулятора, 
нижче якого фіскалізація бюджетної політики неминуча. 

Для розвитку підприємницького сектора найважливішу роль відіграє якість бізнес-середовища, 
сприятливість якого залежить від дій держави у забезпеченні інституційної інфраструктури, що 
відповідає стандартам ринкової економіки [5]. Одне із чільних місць серед інституційного 
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забезпечення розвитку підприємництва в системі державного регулювання посідає податкова 
політика, яка потребує визначення принципів її реалізації. Серед них слід виділити наступні: 

– адекватність. Податкова політика має бути адекватною наявним умовам економічного розвитку 
країни та мати наукове обґрунтування шляхів її реалізації на підставі наукових теоретичних концепцій і 
практичного вітчизняного й зарубіжного досвіду в цій сфері; 

– послідовність. Політика сприяння розвитку економіки взагалі та підприємницького сектора 
зокрема повинна мати як довгострокові стратегічні пріоритети та цілі, так і тактичні завдання, бути 
комплексною та незалежною від політичних непорозумінь та катаклізмів, особливо внутрідержавних; 

– справедливість. Заходи податкової політики в трансформаційний період не можуть бути 
однаковими для усіх суб'єктів підприємництва як через особливості періоду, так і через особливості 
функціонування зазначених суб'єктів; 

– передбачуваність. Часті зміни в законодавстві, особливо податковому, не створюють 
сприятливий підприємницький та інвестиційний клімат взагалі та умови для довгострокового 
планування та прогнозування підприємницької діяльності зокрема; 

– результативність. Ефективність проведення податкової політики передусім має проявлятися 
на кількісних та якісних показниках стану економіки [4]. 

Сучасна податкова політика та її стимулююча направленість повинна бути спрямована в більшій 
мірі на генерування стимулів для сприяння створення нових суб’єктів підприємницької діяльності 
задля досягнення їх критичної маси, аніж на фокусуванні уваги на діючі великі підприємства. 

Податкова реформа має вирішувати зазначену суперечність, забезпечити раціональний баланс 
між фіскальною та регуляторною функціями податків, забезпечити підпорядкованість податкової 
політики стратегічним завданням довгострокового економічного зростання та якісної структурної 
перебудови національної економіки. 

Проблему може бути вирішено шляхом спрощеної системи оподаткування, та це досі 
залишається без належної правової фіксації на рівні правового акту вищої юридичної сили – Закону 
України [6]. Спрощені режими оподаткування в Україні набули особливої популярності серед платників 
податків – суб'єктів підприємницької діяльності.  

Забезпечення розвитку цивілізованого підприємництва потребує ліквідації наступних недоліків в 
його організаційно-правовому забезпеченні: відсутність єдиної законодавчої стратегії щодо розвитку 
підприємництва; низька виконавча дисципліна, нефункціональність більшості нормативно-правових 
документів; наявність правового нігілізму; нечітко прописані норми підзаконних актів призводять до їх 
вільного трактування; недостатньо розроблена нормативна база для повноцінного розвитку суб'єктів 
підприємництва, в умовах ринкової економіки; різноманіття дефініцій суб'єктів підприємництва; 
відсутність ряду понять, які визначали б коло суб'єктів-реципієнтів в частині отримання державної 
фінансово-кредитної допомоги; недосконала процедура реєстрації, ліцензування та отримання 
дозволів для організації власної справи та занадто важка процедура ліквідації суб'єктів 
підприємництва; громіздкий облік і звітність для новостворених суб'єктів підприємництва, які 
оподатковуються на загальних підставах; відсутність чіткого механізму участі суб’єктів підприємництва 
у виконанні державних замовлень на закупівлю і постачання продукції і товарів (послуг) для 
державних та регіональних потреб. 

Сьогодні спрощена система оподаткування потребує не лише законодавчого закріплення, а й 
врегулювання існуючих колізій. Це пов'язано з тим, що поряд з результативним впливом спрощеної 
системи оподаткування як на формування доходної частини бюджету, так і на розвиток підприємництва, 
тенденціями збільшення і суб'єктів підприємницької діяльності, і податкових надходжень, є ціла низка 
фактів, які мають і негативні впливи. Існуюча система спрощеного оподаткування та звітності відкриває 
широке поле для мінімізації податкових зобов'язань. Сюди слід віднести: 

– нарахування зарплат на мінімальному рівні та виплата у конвертах – втрати місцевих 
бюджетів у частині податку з доходів фізичних осіб; 

– надання фіктивних послуг в межах граничного обсягу – втрати ПДВ [2]; 
– використання спрощеної системи під час проведення надприбуткових видів діяльності [8]. 
Реформуючи спрощену систему оподаткування не можна не звертати увагу на ті негативні 

наслідки, до яких вона призвела.  
По-перше, це застосування схем ухилення від оподаткування, коли приватні підприємці – 

платники єдиного податку вступають у трудові стосунки з юридичними особами, які не є платниками 
податку на додану вартість. Звісно, через це негативне явище відбуваються досить значні втрати 
бюджетних надходжень і, відповідно, тих сфер, що фінансуються з державного бюджету [3]. І тому, 
безумовно, необхідно поставити бар'єр в цій прогалині у чинному законодавстві, який би унеможливив 
такі істотні податкові зловживання.  

По-друге, деякі підприємства пропонують своїм штатним працівникам реєструватися суб'єктами 
підприємницької діяльності – платниками єдиного податку, та продовжувати виконувати на 
підприємстві ті ж самі обов'язки, але при цьому сплачувати лише єдиний податок. Отже, відбувається 
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істотна мінімізація сплати податкових зобов'язань. Також існують і проблеми з правом найму у 
суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.  

Неможливо домогтися успіху, якщо регуляторні заходи не є адекватними стану та внутрішнім 
особливостям самого об'єкта регулювання. Лише в разі адекватності й максимальному 
стимулятивному характеру податкове регулювання стане органічною й невід'ємною складовою 
частиною загальної державної політики розвитку підприємницької діяльності фізичних осіб, критеріями 
ефективності якої є зростання загальної кількості працівників та зайнятих у сфері підприємницької 
діяльності. На наш погляд, незважаючи на всі недоліки, введення спрощеної системи оподаткування – 
це дійсно ефективний спосіб зниження податкового тягаря в сучасній фіскальній атмосфері, це один з 
дієвих засобів детінізації сфери підприємницької діяльності фізичних осіб, важлива складова 
державної підприємницької діяльності фізичних осіб.  

Важливим принципом побудови податкових систем є недопущення податкової дискримінації [7]. 
Формою її вияву є індивідуальний підхід при наданні податкових пільг, тобто перевагами від зниження 
податкового тиску користуються не всі платники як суб'єкти оподаткування, а окремі їх категорії. Як 
показує вітчизняний податковий досвід - це передумови для порушення цінових пропорцій, структури 
споживання та нагромадження, переміщення капіталу в тіньовий сектор економіки. З огляду на це, 
доцільно впорядкувати правовий режим пільгового оподаткування, оптимізувати структуру податкових 
пільг на основі їхньої економічної ефективності та соціальної значимості для суспільства, ліквідувати 
пільгові важелі для індивідуальних платників і окремих секторів господарювання.  

Висновки з проведеного дослідження. У даній статті визначено напрями формування 
збалансованої податкової політики; до основних принципів побудови цивілізованої податкової системи 
належить доступність і відкритість інформації про нарахування й сплати податкових платежів, а також 
даних про використання коштів платників податків. Практичне застосування цього принципу означає, 
що податковий орган зобов'язаний надати будь-яку інформацію з питань регламентування податкової 
сфери кожній особі, що звернулася по неї. Відкритість і доступність інформації може обмежуватися 
лише галуззю правил щодо контролю за справлянням податків. 

Введення спрощених систем оподаткування можна розцінювати як початок введення нових 
прогресивних елементів у податкову політику нашої держави відносно підприємницької діяльності 
фізичних осіб, вдалого передусім для законодавчого переходу на сучасні цивілізовані схеми 
оподаткування. Ми поділяємо точку зору представників уряду, які на підставі аналізу практики 
застосування єдиного податку за останні роки, вважають за необхідне зберегти систему спрощеного 
оподаткування [3]. 

На наш погляд, слід переглянути основні показники, за якими суб'єкти підприємницької 
діяльності набувають можливості скористатися єдиним податком, а саме: кількість працюючих та 
обсяг виторгу за календарний рік (у бік їх зменшення) – з метою недопущення використання 
спрощеної системи оподаткування представниками середнього та великого бізнесу для ухилення їх 
від сплати обов'язкових платежів. 

З метою вдосконалення податкової політики, її впливу на розвиток суб'єктів підприємницької 
діяльності необхідно розробити та реалізувати низку економічних, правових та організаційних заходів, 
зокрема: 

– вдосконалити податкові методи стимулювання інвестиційної активності підприємств у 
виробничій і науково-технічній сферах, ліквідувати податкові пільги, які не мають соціального та 
інноваційного характеру, особливо у сфері непрямого оподаткування; 

– заборонити реструктуризацію, надання відстрочок, розстрочок та списання заборгованості 
суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами); 

– вдосконалити спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів  
підприємницької діяльності, законодавчо закріпити у Податковому кодексі або у спеціальному законі 
щодо оподаткування фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, унеможливити її 
використання суб'єктами середнього та великого підприємництва; 

– вдосконалити підходи щодо обчислення податкової амортизації, проводити стимулюючу 
амортизаційну політику; 

– здійснити нормативно-правову, інформаційну та гарантійну підтримку масового розвитку 
фінансово-кредитних та гарантійних установ, які створюються за принципом самоорганізації; 

– обмежити втручання держави щодо організації та ведення підприємницької діяльності та 
запобігти створенню штучних інституційних обмежень для її здійснення; 

– створити прозорі, прості та зрозумілі процедури ведення підприємницької діяльності задля 
зниження реального рівня витрат, пов'язаних із започаткуванням та веденням власної справи; 

– вдосконалити систему реєстрації за принципом «єдиного вікна» загалом для новостворених 
суб'єктів підприємництва; 

– запровадити заходи, які протидіяли б проявам ненормативного регулювання підприємницької 
діяльності з боку державних службовців. 
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Законодавче закріплення та практична реалізація окреслених принципів функціонування 
податкової системи дають належний ефект за умови комплексного реформування всіх сегментів 
ринкової економіки як чинника забезпечення загальнополітичної та соціально-економічної рівноваги в 
державі, активізації проведення інституційних, структурних, правових реформ. 
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Анотація 

Досліджені і визначені головні вимоги до податкової політики у сфері підприємницької 
діяльності фізичних осіб, як до складової частини державної політики сприяння розвитку бізнесу в 
Україні. Обґрунтовані пропозиції відносно усунення недоліків, які існують в оподаткуванні малого 
бізнесу. 

Ключові слова: податкова політика, державний бюджет, податкові надходження, спрощена 
система, соціально-економічний розвиток, податкова реформа. 

 
Аннотация 

Исследованы и определены главные требования к налоговой политике в сфере 
предпринимательской деятельности физических лиц, как к составной части государственной 
политики содействия развитию бизнеса в Украине. Поданы предложения относительно 
устранения недостатков, которые существуют в налогообложении малого бизнеса. 

Ключевые слова: налоговая политика, государственный бюджет, налоговые поступления, 
упрощенная система, социально-экономическое развитие, налоговая реформа. 

 
Annotation  

The main requirements to the tax policy related to the entrepreneurship as a constituent part of the 
business development state policy in Ukraine are defined and investigated in this article. Some propositions 
concerning the elimination of shortcomings that exist in the simplified scheme of small business taxation are 
developed.  

Key words: tax politics, state budget, tax revenues, simplified scheme, social and economic 
development, tax reform. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ОБСЯГУ ФІНАНСУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  

ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. На сьогодні інноваційний розвиток охопив усі галузі господарської 

діяльності, але залишаються відкритими питаннями обсяги його фінансування, результати 
фінансування у галузі торгівлі. Така ситуація виникла внаслідок майже повної відсутності статистичної 
інформації про динаміку обсягів фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Все більше сучасних досліджень присвячено 
питанням інновацій і їх особливостей у сфері торгівлі. Так, колектив авторів Лігоненко Л. О., 
Богославець Г. М., Піратовський Г. Л. розкрив особливості інноваційної діяльності суб’єктів 
торгівельного бізнесу і проаналізував інноваційно активні оптові підприємства торгівлі [8]. Робота 
Зазуляка К. Б. присвячена дослідженню тенденцій розвитку торгівлі на основі чого автором було 
виявлено особливості трансформації інновацій у сферу торгівлі [1]. У дослідженні Лігоненко Л. О., 
Красневич Г. Л. визначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку торгівлі України [2]. 
Опитування, проведене Forrester Research, визначає майбутню тенденцію розвитку роздрібної торгівлі 
з точки зору інновацій у процесі автоматизації і у сфері інформаційних технологій [9]. Враховуючи 
важливість питання обсягів фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі, виникає 
потреба дослідити його детальніше. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в виявленні тенденцій обсягу фінансування інноваційного розвитку досліджених 
підприємств торгівлі в цілому і в залежності від їх розмірів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційним забезпеченням дослідження є 
матеріали галузевої статистики, які оприлюднені у статистичних щорічниках за 2009 р., 2010 р.; 
збірнику з науки та інноваційної діяльності за 2011р.; дані з офіційного сайту Держслужби статистики 
України за 2009-2011рр.; вибіркове обстеження Державної служби статистики «Обстеження 
інноваційної діяльності в економіці України за період 2008-2010 рр.» для порівняння з згрупованими 
показниками на основі анкетного дослідження щодо фінансування інноваційного розвитку торгівлі (у 
т.ч. оптових) для порівняння з згрупованими показниками на основі анкетного дослідження 50 
торгівельних підприємств України щодо фінансування інноваційного розвитку торгівлі.  

Основним показником, який характеризує тенденцію інноваційного розвитку підприємств торгівлі 
є загальна сума фінансування. Динаміка цього показника за період 2009-2011 рр. представлена у 
табл. 1.  

Таблиця 1 
Динаміка загальної суми фінансування інноваційного розвитку обстежених торгівельних 

підприємств України за 2009-2011 рр. 

Показник 
Рік 

2009 2010 2011 

Загальна сума фінансування, тис. грн. 36778,3 42539,1 62383,9 

у тому числі у розрахунку на 1 підприємство, тис. грн. 735,6 850,8 1247,7 

Темп росту загальної суми фінансування,% до попереднього року  115,7 146,7 

Темп росту загальної суми фінансування, % до 2009 року  115,7 169,6 
Джерело : розроблено автором за результатами безпосереднього обстеження торгівельних 

підприємств України за 2009-2011 рр. 
 
За даними табл. 1 загальна сума фінансування за період 2009-2011 рр. в цілому мала 

тенденцію до зростання, а саме: збільшилася в 1,5 рази. У той же час слід зазначити, що у 2010 р. цей 
показник мав також тенденцію до зростання, але значно меншими темпами. 

Характеризуючи дані за 2009-2011 рр. слід зазначити, що темп зростання суми фінансування 
інноваційного розвитку не випереджав темп зростання товарообороту торгівельних підприємств, який 
складав 169,7 % у 2011 р. в порівнянні з 2009 р., а у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. – 114,8 % [4]. Така 
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тенденція обумовлена тим, що товарооборот підприємства залежить не тільки від внутрішніх 
факторів, але й від зовнішніх, наприклад, таких, як попит населення. Відповідно, тенденція збільшення 
суми фінансування інноваційного розвитку зростає меншими темпами, так як безпосередньо залежить 
від темпів товарообороту, але й, крім того, від інших витрат підприємства, які пов’язані з його 
операційною діяльністю. 

За даними Державної служби статистики України темп росту загального обсягу фінансування 
інноваційної діяльності промислових підприємств за період 2009-2011 рр. збільшився на 180,3% у 
2011 р. [3, с. 185] в порівнянні з 2009 р. [6, с. 326], що на 26,1 пункти більше, ніж на обстежених 
торгівельних підприємствах. Така тенденція пов’язана з поступовими виходом країни з кризових умов, 
відповідно, поступовим збільшенням обсягів діяльності підприємств і тим, що інновації на 
промислових підприємствах мають більш довгостроковий характер в порівнянні з підприємствами 
торгівлі, що пов’язано з більш тривалим операційним циклом у промисловості. 

Сума фінансування на інноваційний розвиток у розрахунку на 1 обстежене торгівельне 
підприємство має таку саму тенденцію до зростання, як і сума фінансування в цілому по обстежених 
торгівельних підприємствах. Порівнюючи з даними інноваційно активних промислових підприємств 
загальна сума фінансування на інноваційну діяльність у розрахунку на 1 підприємство у 2009 р. 
складала 5,6 млн. грн. [6, с. 325-326], а у 2011 р. – 8,5 млн. грн. [3, с. 175, 193]. Порівнюючи отримані 
дані у розрахунку на 1 підприємство, у 2009 р. обсяг витрат на інновації по інноваційно активним 
промисловим підприємствам був більше на 4,9 млн. грн., а у 2011 р. – на 7,3 млн. грн., ніж по 
обстеженим торгівельним підприємствам. Така ситуація спостерігається у зв’язку з тим, що інновації у 
промисловості мають більш довгостроковий характер і більшою мірою пов’язані з матеріальними 
витратами на обладнання. 

В цілому за даними вибіркового обстеження проведеного Державною службою статистики у 2008-
2010 рр. інноваційно активними є 21 % підприємств до загальної кількості обстежених підприємств [5, с. 2]. 
За даними збірника з науки і інновацій, 20,6 % обстежених підприємств оптової торгівлі і 22,82 % 
обстежених промислових підприємств були інноваційно активними [3, с. 252]. В той же час, за даними 
«Статистичного щорічника України за 2010 р.» у 2010 р. 13,8 % промислових підприємств були інноваційно 
активними [7, с. 323]. За даними вибіркового обстеження можна зробити висновок, що за кількістю 
підприємства оптової торгівлі є майже так само інноваційно активними, як і в промисловості. В той же час 
дані статистичного щорічника свідчать, що відсоток інноваційно активних підприємств в промисловості 
значно нижчий, якщо порівнювати з загальною кількістю промислових підприємств. Відповідно, такий 
результат інноваційної активності в оптовій торгівлі вимагає додаткового обстеження по роздрібній торгівлі 
для остаточного розуміння інноваційної активності в цілому по торгівлі. 

Розглянемо обсяг фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі на підприємствах 
різних розмірів, що наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Динаміка загальної суми фінансування на інноваційний розвиток в залежності від 

розміру обстежених торгівельних підприємств України за 2009-2011 рр. 
 

Розмір обстежених підприємств 
Кількість 

обстежених 
підприємств, од. 

Роки, тис. грн. Темп 
росту, % 
до 2009 р. 2009 2010 2011 

1. Малі підприємства: 

1.1. загальна сума фінансування 35 510,8 748,1 1 139,1 223,0 
1.2. у тому числі у розрахунку на 1 
підприємство   14,6 21,4 32,5  

2. Середні підприємства: 

2.1. загальна сума фінансування 10 12256,2 14223,9 22038,8 179,8 
2.2. у тому числі у розрахунку на 1 
підприємство 

  1225,6 1422,4 2203,9  

3. Великі підприємства: 

3.1. загальна сума фінансування 5 24011,3 27567,1 39206,0 163,3 
3.3. у тому числі у розрахунку на 1 
підприємство  4802,3 5513,4 7841,2  

В цілому по обстеженим підприємствам 

Загальна сума фінансування 50 36778,3 42539,1 62383,9 169,6 
у тому числі у розрахунку на 1 
підприємство   735,6 850,8 1247,7  

Джерело : розроблено автором за результатами безпосереднього обстеження торгівельних 
підприємств України за 2009-2011 рр. 
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У відповідності до даних табл. 2 загальна сума фінансування інноваційного розвитку мала 
тенденцію до зростання по обстежених торгівельних підприємствах різних розмірів.  

Найбільший темп росту загальної суми фінансування інноваційного розвитку спостерігається на 
малих підприємствах, який у 2011 р. склав у 2,2 рази більше порівняно з 2009 р.  

Найменший темп росту загальної суми фінансування інноваційного розвитку притаманний 
великим підприємствам, який складає 1,6 рази у 2011 р. у порівнянні з 2009 р. Більше високе значення 
темпу росту суми фінансування інноваційного розвитку на малих підприємствах, ніж на великих, 
пояснюється тим, що малі підприємства, як правило, фінансують інновації короткострокового 
характеру, які потребують незначних обсягів фінансування. Порівнюючи темпи зростання загальної 
суми фінансування у розрізі окремих розмірів підприємств з темпами товарообороту у період 2009-
2011 рр. відмітимо, що товарооборот за відповідні роки відбувався значно вищими темпами.  

Темп зростання товарообороту на обстежених малих підприємствах склав 253,8 %, на середніх 
– 213,4 %, на великих – 153,2 % у 2011 р. у порівнянні з 2009р. [4]. Що підтверджує загальну тенденцію 
по обстежених торгівельних підприємствах, коли темпи зростання товарообороту більші за темпи 
зростання загальної суми фінансування інноваційного розвитку. 

За даними Державної служби статистики, найбільш інноваційно активними підприємствами у 
сфері промисловості за їх розмірами є великі підприємства, частка яких у загальній кількості 
обстежених підприємств за 2008-2010 рр. складає 43,3 %. Відповідно, частка інноваційно активних 
підприємств у загальній кількості обстежених підприємств у сфері промисловості по середнім 
підприємства складає 25,6 %, по малим – 18,5 % [3, с. 253]. Такі дані підтверджують, що великі 
підприємства найбільше мають потребу в постійному удосконалені своєї діяльності для утримання 
частки ринку. Відповідно, і сума фінансування по великим підприємствам буде значно більшою, ніж по 
малих та середніх. 

Данні табл. 2 свідчать, що найбільший обсяг витрат на інноваційну діяльність у розрахунку на 1 
підприємство спостерігається по великих підприємствах, відповідно найменший – по малих. Така 
залежність обумовлена здатністю підприємства залучати необхідний обсяг фінансових ресурсів на 
інноваційний розвиток. Чим більше підприємство, тим більше в нього можливостей залучити 
необхідний обсяг фінансових ресурсів. Крім того, середні і великі підприємства мають можливість 
залучати необхідний обсяг фінансових ресурсів на довгостроковий період. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище, можна зробити наступні висновки: 
обсяг фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі мав тенденцію до зростання в цілому 
по обстежених підприємствах і в розрізі окремих розмірів обстежених торгівельних підприємств. Хоча, 
обсяг фінансування інновацій і його темпи зростання по торгівельним підприємствам нижче, ніж по 
промисловим. Все це обумовлює удосконалення інформаційного забезпечення щодо фінансування 
інноваційного розвитку підприємств торгівлі. 
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Анотація 

У статті досліджено тенденції обсягу фінансування інноваційного розвитку підприємств 
торгівлі на основі анкетного обстеження. Встановлено тенденцію до зростання обсягів 
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фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі за період 2009-2011 рр. в цілому, так і у 
розрахунку на 1 обстежене підприємство. У розрізі окремих розмірів підприємств торгівлі у період 
2009-2011 рр. виявлена тенденція до зростання в цілому і в розрахунку на 1 підприємство. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, фінансування, підприємства торгівлі. 
Аннотация 

В статье исследована тенденция объема финансирования инновационного развития 
предприятий торговли на основе анкетного обследования. Установлена тенденция к росту 
объемов финансирования инновационного развития предприятий торговли за период 2009-2011 гг 
в целом и в расчете на 1 предприятие. В разрезе отдельных размеров предприятий торговли за 
период 2009-2011 гг. выявлена тенденция роста в целом и в расчете на 1 предприятие. 

Ключевые слова: инновационное развитие, финансирование, предприятия торговли. 
Annotation 

The tendency in funding of innovation development of the retail enterprises on the basis of 
questionnaire survey is investigated in the article. The growth in funding of innovation development of the 
retail enterprises in the period 2009-2011 in general and per one enterprise has been revealed. The same 
tendency was detected in context of individual dimensions of trading enterprises.  

Key words:  innovation development, funding, retail enterprise. 
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ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

 
Постановка проблеми. Сучасні економічні тенденції та наслідки світової фінансової кризи 

зумовили необхідність удосконалення управління бюджетними ресурсами, які виникають в процесі 
руху бюджетних потоків. Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань формування дохідної 
частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин 
залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності державного регулювання 
економічних процесів. У зв’язку з цим необхідно удосконалювати функції органів законодавчої і 
виконавчої влади та фінансових установ стосовно природи бюджету, а також методів стосовно 
формування бюджетної політики у процесі управління бюджетними ресурсами і відносинами, які 
виникають під час руху бюджетних потоків.  

Аналіз останніх джерел і публікацій. Розглядом питань фінансового управління в умовах 
переходу до ринкової економіки займався цілий ряд вчених, серед яких можна відзначити І. О. Бланка, 
О. Д. Гудзинського, М. Я. Дем’яненка, В. В. Ковальова, П. Т. Саблука, О. С. Стоянову, В. В. Бочарова, 
Т. В. Теплову. Дослідженню проблеми управління фінансами бюджетної сфери  присвячені праці 
С. А. Вегери, А. Б. Ісмаїлової, Т. В. Жибер, С. О. Левицької, Л. Д. Сафонової, І. Я. Чугунова та інших 
вчених. Проте наукові роботи вказаних дослідників охоплюють окремі складові управління бюджетною 
сферою. Актуальним є їх комплексне вивчення та визначення основних напрямів удосконалення 
управління бюджетними ресурсами країни. Забезпечення фінансової стабільності бюджетної системи 
потребує подальшого теоретичного і практичного дослідження управління фінансовою діяльністю 
бюджетної сфери. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є аналіз напрямів удосконалення системи 
управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери, визначення стратегічних пріоритетів управління 
фінансовою діяльністю бюджетної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова діяльність бюджетної сфери є 
основою забезпечення прогресивних зрушень в економічній структурі держави і розвитку нових 
галузей виробництва. За рахунок бюджетної сфери утримується переважна більшість соціально-
культурних закладів і установ, національна оборона, правоохоронна діяльність, судова система і 
органи прокуратури України, інститути законодавчої та виконавчої влади держави. 

Наразі важливо забезпечити фінансову безпеку бюджетної сфери, здійснювати ретельний 
моніторинг її фінансової системи, а також вивчати проблеми, що виникають під впливом 
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реформування національної економіки, регіоналізації й глобалізації світової економіки, 
інтернаціоналізації фінансових потоків. Для виконання поставлених завдань необхідне структуроване 
та систематичне управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери, метою якого є забезпечення 
платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих 
бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів [6].  

Зміст управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери розкривається через його функції, 
серед яких основними є такі:  

– функція планування (прогнозування), під час виконання якої розробляються конкретні плани 
управління доходами і видатками бюджету. Відсутність даної функції може призвести до 
неефективного і суперечливого управління, а також до неможливості визначення його фактичного 
рівня та результативності;  

– функція організації та координації передбачає розробку та вдосконалення структури органів 
управління, визначення їх повноважень, рівня відповідальності за прийняті (або ж неприйняті) рішення 
у бюджетній сфері, взаємодію та взаємоузгодженість дій різних суб'єктів управління, що сприяє 
усуненню дублювання ними одних і тих же функцій на всіх етапах; 

– функція контролю має бути представлена на всіх рівнях управління і від її дієвості залежить 
ефективність виконання всіх інших функцій управління. Метою функції контролю є: виявлення слабких 
місць і помилок у процесі управління, своєчасне їх виправлення і недопущення повторення; 
забезпечення відповідності між поставленими планами і фактичними діями [1; 7]. 

Не заперечуючи необхідності вдосконалення вже існуючих функцій управління фінансовою 
діяльністю бюджетної сфери, ми стверджуємо, що сьогоднішня парадигма всієї бюджетної політики 
повинна ґрунтуватись на тих важелях, які здатні підтримувати темпи економічного зростання, 
орієнтацію на «випереджувальний» розвиток економіки, на інвестиційно-інноваційну модель її 
розвитку. Умовою такого процесу, в тому числі в управлінні фінансовою діяльністю бюджетної сфери, 
є перехід від планування ресурсів до планування результатів, тобто запровадження програмно-
цільових методів в управлінні видатками. 

Для повноцінного і ефективного управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери необхідно 
здійснювати своєчасний, достовірний та повний облік доходів і видатків бюджету; якісний та кількісний 
аналіз виконання планових показників. 

Система органів управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери має розгалужену 
структуру. Причому, правові і економічні важелі впливу органів управління фінансовою діяльністю 
бюджетної сфери не повинні суперечити між собою за формою і змістом. Параметри правових 
аспектів визначаються самою концепцією економічної моделі держави – ліберальною, або 
консервативною, або з елементами дерижизму. У відповідності до обраної моделі переважитимуть ті 
чи інші елементи управління всією системою управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери. 
Представницькі органи та органи державної виконавчої влади забезпечують регулювання та 
управління державними фінансами в межах, визначених чинним законодавством, в першу чергу 
Конституцією України. У сферу безпосередньо державного управління входять лише відносини у 
сфері державних фінансів, тобто відносини у сфері мобілізації, розподілу й витрачання фондів коштів, 
виключно якими можуть оперувати органи державної влади. Виходячи з принципу балансу функцій 
гілок влади, Конституція України наділяє представницьку владу правом формувати бюджет та 
контролювати його виконання, а виконавчу – правом впроваджувати бюджет у життя. 

Отже, метою управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери є забезпечення 
платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих 
бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів. Функціями управління фінансовою 
діяльністю бюджетної сфери є планування, організація та координація, контроль, облік доходів і 
видатків бюджету; якісний та кількісний аналіз виконання планових показників. Система органів 
управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери має розгалужену структуру і реалізується на 
законодавчому і виконавчому рівнях.  

В Україні управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери є дещо недосконалим, внаслідок 
чого існує значна кількість загроз її функціонування.  

До внутрішніх загроз фінансової безпеки бюджетної сфери належать: недосконалість і 
незавершеність національного законодавства у фінансово-кредитній сфері; низький рівень 
інвестиційної діяльності; неефективність податкової системи, ухиляння від сплати податків; 
недосконалість самої бюджетної системи, низький рівень бюджетної дисципліни і надмірні державні 
витрати та дефіцит Державного бюджету; наявність тіньової економіки, нелегальне перетікання 
валютних коштів вітчизняних підприємців за кордон; недостатній розвиток інфраструктури фондового 
ринку; зростання внутрішнього боргу країни [3; 4]. До зовнішніх загроз можна віднести наступні: значне 
від’ємне зовнішньоторговельне сальдо; залежність реформування економіки країни від отримання 
іноземних кредитів та іншої закордонної допомоги; зростання зовнішнього державного боргу і 
нераціональне використання закордонних кредитів; інтеграція вітчизняного фінансового ринку у 
світовий; дефіцит платіжного балансу країни [2; 5; 8]. 
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Загалом слід виділити такі проблеми управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери в 
Україні: 

– висока концентрація фінансових ресурсів на державному рівні, що знижує значення місцевих 
бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення задач; 

– низька частка закріплених за територіями податкових платежів та домінуюча роль регулюючих 
доходів у структурі податків та зборів до місцевих бюджетів; 

– діюча практика формування місцевих бюджетів, при якій збережений механізм 
централізованого встановлення нормативів відрахувань від бюджетоутворюючих доходів, хоча вони й 
знаходяться у протиріччі з принципами бюджетної децентралізації; 

– тенденція встановлення видатків по вертикалі бюджетної системи без відповідного 
підкріплення дохідної бази, що призводить до дотаційності раніше самодостатніх місцевих бюджетів. 

Як позитивний момент, треба відзначити, що, починаючи з 2006 р., відбулися деякі зміни у 
процесі виконання бюджету. Кошти від господарської діяльності бюджетних установ (власні 
надходження бюджетних установ) було включено до бюджету. Державне казначейство України стало 
центральною системою бухгалтерського обліку для бюджетних установ. Це створило базу для 
впровадження уніфікованих правил із реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів і 
здійснення контролю органами казначейства за цим процесом, який потребував удосконалення щодо 
встановлення належного внутрішнього контролю на всіх етапах видатків. 

Отже, в системі управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери в Україні наявні численні 
недоліки, що призводить до неефективного використання наявних фінансових ресурсів. Ефективне 
управління фінансовими ресурсами бюджетної сфери можливе за умови модернізації всієї системи 
стратегічного планування і програмування державної політики.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити висновок, що управління 
фінансовою діяльністю бюджетної сфери є вагомим елементом фінансової політики та одним з 
основних інструментів реалізації економічної політики держави. Метою управління фінансовою 
діяльністю бюджетної сфери є забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу 
доходів і видатків Державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів. 
Функціями управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери є планування, організація та 
координація, контроль, облік доходів і видатків бюджету; якісний та кількісний аналіз виконання 
планових показників. Система органів управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери має 
розгалужену структуру і реалізується на законодавчому і виконавчому рівнях.  

Сучасний етап розвитку України, функціонування фінансових відносин бюджетної сфери 
потребує значного удосконалення. Структурні елементи управління у своєму чіткому взаємозв’язку 
повинні відіграти роль регуляторів в різних елементах бюджетної сфери. Як показує практика, 
найбільше проблем виникає при розподілі функцій між різними ланками бюджетів та виконанні 
власних і делегованих повноважень органами влади.  

Поділяючи основні проблеми управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери, які 
відзначають провідні вчені М. Дем’яненко, О. Гудзинський, ми виокремлюємо наступні напрямки 
удосконалення механізму управління бюджетною сферою: 

– об’єктивне бюджетне планування;  
– складання та виконання цільових бюджетних програм;  
–  підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів;  
–  забезпечення дієвого бюджетного контролю на кожній стадії бюджетного процесу;  
–  зменшення до мінімуму політичних факторів під час бюджетного процесу;  
–  розмежування процесів управління бюджетними асигнуваннями та грошовими потоками та ін. 
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Анотація 

У статті визначено зміст управління фінансовою діяльністю бюджетної сфери, що 
розкривається через його функції. Розглянуто основні загрози фінансової безпеки бюджетної 
сфери та стратегічні напрями удосконалення системи управління фінансовою діяльністю вказаної 
сфери в Україні.  

Ключові слова: бюджетна сфера, фінансова безпека, управління фінансовою діяльністю, 
удосконалення системи управління. 

Аннотация 
В статье определено содержание управления финансовой деятельностью бюджетной 

сферы, что раскрывается через его функции. Рассмотрены главные угрозы финансовой 
безопасности бюджетной сферы и стратегические направления усовершенствования системы 
управления финансовой деятельностью данной сферы в Украине. 

Ключевые слова: бюджетная сфера, финансовая безопасность, управления финансовой 
деятельностью, усовершенствования системы управления. 

Annotation 
The article defines the content of financial management of the public sector, which is revealed through 

its functions. The main threat to the financial security of the public sector and the strategic directions of 
improvement of the financial management of these sectors in Ukraine. 

Key words : budget sphere, financial security, management of financial activity, improvement of the 
management system. 
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ПРЯМЕ ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Сучасна дійсність характеризується швидкими змінами економічного 

та соціального середовища, що вимагає від учасників соціально-економічних процесів адаптивності та 
гнучкості. В таких складних умовах функціонування держава та підприємницькі структури не завжди 
можуть надавати послуги у соціальній та культурній сфері. Для перших цей сектор не є привабливим 
через його низьку прибутковість. Для других - часто важко чи навіть нереально надавати послуги в 
ньому через труднощі виявлення реальних потреб населення того чи іншого регіону. В такій ситуації 
особлива роль надається громадським організаціям, які на умовах безприбутковості та наближеності 
до соціального сектора можуть надавати ті чи інші послуги населенню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам фінансування громадських організацій 
як елементу державних фінансів надавалося багато уваги вітчизняними науковцями. Так, їх аналіз 
знаходимо у працях В. Базилевича, С. Боринця, О. Василика, В. Гейця, В. Кравченка, М. Крупки, 
В. Малиновського, С. Москвіна, С. Обушного, В. Опаріна, К. Павлюк, Ю. Пасічника, О. Позняк, 
В. Примуша, І. Чугунова, А. Чухна та ін.  

Не зважаючи на актуальність проблеми, детальнішого аналізу вимагає саме державне 
фінансування діяльності громадських організацій, оскільки з часом змінилась їх роль в економіці 
України. Так, раніше вони відігравали роль спостерігачів за політичними і соціальними процесами, 
тепер же є активними його учасниками через залучення у вирішення соціальних проблем, 
формулювання політики та пошук альтернативних шляхів подолання труднощів, що вимагає 
залучення значно більших обсягів ресурсів [16]. Слід зауважити, що у розвинутих державах частка 
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фінансування громадських організацій за рахунок державного та місцевого бюджетів складає 40-60%, 
а в Україні – всього 2-3% [14].  

Постановка завдання. Метою статті є визначення тенденцій у державному фінансуванні 
громадських організацій України та знаходження шляхів його поліпшення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Громадянське суспільство – це суспільство 
громадян з високим рівнем економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних 
властивостей, яке утворює розвинені правові відносини з державою, це суспільство рівноправних 
громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага [11]. 

Існують певні ознаки, що характеризують розвиток громадянського суспільства. Серед таких ознак 
чільне місце займають такі, як: визнання в ролі головної цінності суспільства людини, її інтересів, прав, 
свобод; рівноправність і захищеність усіх форм власності; економічна свобода громадян та їх об’єднань; 
свобода і добровільність праці; надійна й ефективна система соціального захисту кожної людини; 
ідеологічна й політична свобода, наявність демократичних інститутів і механізмів впливу окремої особи на 
державну політику. Тобто саме ті цінностей, які гарантуються Конституцією України [9]. Таким чином, 
очевидно, що розвиток громадянського суспільства як невід’ємного елементу демократії повинен всіляко 
підтримуватись і стимулюватися українською державою.  

За результатами дослідження Nations in transit міжнародної неурядової організації Freedom 
House, стан розвитку громадянського суспільства України в період 2008-2011 рр. залишався 
незмінним, його інтегрована оцінка складала – 2,75, що свідчило про непоганий стан справ в цьому 
секторі (найгірше – 7, найкраще – 1). Дана інтегрована оцінка розвитку громадянського суспільства 
формується на основі оцінки таких параметрів, як: кількісне зростання неурядових організацій, їх 
фінансову стабільність, оточення, в якому вони функціонують (політико-правове), рівень участі у 
політичному процесі [10]. 

Кількість громадських організацій в Україні щороку зростає, про що свідчить інформація 
ЄДРПОУ, яка згрупована в табл. 1. 

Таблиця 1 
Кількість зареєстрованих громадських організацій в Україні 

 

Показник 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 

Громадські організації та їх осередки 54862 59321 63899 67696 71767 
Джерело : складено автором на основні даних ЄДРПОУ [13] 
 
Щоправда, слід зауважити, що, відповідно до дослідження «Творчого центру «Каунтерпарт», 

частка активних і постійно діючих громадських організації (працюють не менше двох років, мають 
досвід виконання двох і більше проектів та є відомими у своєму регіоні) все ще становить лишень 8-
9 % від їх загальної кількості [17]. 

Показовим є і рейтинг, який формується на базі Індексу сталості неурядових організацій 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID NGO Sustainability Index). Відповідно до цього 
рейтингу, стан розвитку громадянського суспільства України оцінений у 3,5 бала (індекс знаходиться у 
межах від 1 до 7, де 3 – поріг консолідації). Серед складників сталості неурядових організацій 
найсильнішими є рівень адвокації та надання послуг (2,8 та 3,3 балів відповідно), а найслабшими – 
сприйняття громадськістю та фінансова життєздатність (3,8 та 4,2 балів відповідно) [14].  

Таким чином, очевидно, що в Україні існує доволі розвинене громадянське суспільство, яке до 
того ж здатне надавати якісні та кваліфіковані послуги, однак його розвиток, за експертними оцінками, 
є доволі таки повільним. Причиною цього є недостатнє фінансове забезпечення діяльності 
неурядових організацій, в тому числі і за рахунок Державного бюджету. 

Пряме державне фінансування громадських організацій в Україні з Державного бюджету може 
здійснюватись у двох формах:  

– фінансування громадських організацій певної спеціалізації; 
– фінансування конкретних громадських організацій. 
Можливість фінансування діяльності громадських організацій з Державного бюджету 

забезпечена Бюджетним кодексом. 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, державне фінансування можуть отримувати 

громадські організації інвалідів та ветеранів, молодіжні громадські організації та громадські організації 
культури і мистецтва [1, ст. 87]. 

Проте є й інші види громадських організацій, що отримують пряме фінансування з Державного 
бюджету. Такими організаціями є організації спортивного спрямування, а також громадські організації, 
що захищають права громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Їх фінансування 
здійснюється на підставі ЗУ «Про Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» та ЗУ «Про фізичні культуру та спорт» [7; 8].  
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Слід зазначити, що чинне законодавство дозволяє фінансувати діяльність лише тих громадських 
організацій, що мають статус національних. Це аргументується тим, що держава підтримує 
матеріально лише ті громадські організації, діяльність яких необхідна державі і співпадає з її 
інтересами. Проте такий стан справ не лише є дискримінаційним стосовно громадських організацій, 
що не мають такого статусу (наприклад, міжнародних, регіональних), але і створює підґрунтя для 
неефективного використання бюджетних коштів, оскільки в такому випадку не виконується принцип 
субсидіарності бюджетної системи, за якого розподіл коштів здійснюється таким чином, щоб 
максимальне наблизити гарантовані послуги до їх безпосереднього споживача [1].  

Тенденції державного фінансування груп громадських організацій (ГО) в Україні зображено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динаміка обсягів державного фінансування груп громадських організацій в Україні 

в період 2008-2012 рр., тис. грн.  
Джерело : [2-6] 

 
З рис. 1 бачимо, що фінансово державою найбільше підтримується діяльність громадських 

організацій інвалідів, ветеранів, а також відвідування військових поховань та пам’ятників. При чому 
обсяги фінансування різко зростають починаючи з 2010 р. Детальніший аналіз Державного бюджету 
України пояснює таку динаміку: майже половину фінансування складає фінансове забезпечення 
діяльності УТОГ та УТОС (46% від загального фінансування у 2010-2012 рр., у 2008 р. та 2009 р. 
діяльність УТОГ та УТОС не фінансувалася з Державного бюджету) [2-6], інша ж половина 
залишається на фінансування решти громадських організацій. 

Окрім цього, рис. 1 показує значне підвищення фінансування діяльності громадських організацій 
фізкультурно-спортивного спрямування. Проте така тенденція не пов’язана із підвищенням інтересу 
держави до їх діяльності, а із проведенням Євро-2012, активну участь у організації та проведенні 
якого брали і громадські організації (інформаційна та волонтерська підтримка, протидія закликам до 
бойкоту, громадський моніторинг за станом підготовки) [15]. 

Фінансування конкретних громадських організацій в Україні не є поширеним явищем. Так, кожного 
року на підставі конкурсного відбору визначаються всього лише декілька громадських організацій різного 
роду діяльності, що фінансуються з Державного бюджету. Так, у 2008 р. з Державного бюджету було 
профінансовано 5 громадських організацій, 2009 р. – 4, 2010 р. – 6, 2011 р. – 6, 2012 р. – 5. Слід зауважити, 
що, як і у випадку з фінансуванням груп громадських організацій, з Державного бюджету можуть 
фінансуватися лише ті громадські організації, що мають статус національних. 

Цікавою є динаміка фінансування окремих громадських організацій в Україні, зображена на рис. 2. 
Як бачимо, підтримка окремих громадських організацій з Державного бюджету є непостійною не 

лише в кількості фінансованих неурядових організацій, але і в обсягах фінансування, які змінюються 
кожного року. Проте очевидно, що існує загальна тенденція до зростання фінансування як груп 
громадських організацій, так і окремих громадських організацій. Саме тому визначимо частку 
загального фінансування діяльності громадських організацій з Державного бюджету України у 
видатках Державного бюджету, результати занесемо до табл. 2. 
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Рис. 2. Динаміка обсягів державного фінансування окремих громадських організацій у 

2008-2012 рр., тис. грн.  
Джерело : [2-6] 

Таблиця 2 
Частка видатків на фінансування громадських організацій у загальних видатках 

Державного бюджету у 2008-2012 рр., тис. грн. 
 

Показник  
Рік  

2008  2009 2010 2011 2012 

Загальна сума фінансування ГО 120684,2 137689,8 178346,3 203980,5 221429,5 

Сума видатків ДБУ 253207875,1 274156440,7 307748182,9 342690347,5 396683118,9 
Частка фінансуваня ГО у видатках 
ДБУ 0,048% 0,05% 0,058% 0,059% 0,056% 

Джерело : складено автором на основі ЗУ «Про ДБУ» [2-6]  
 
Як бачимо з даних табл. 2, частка фінансування діяльності громадських організацій у загальних 

видатках Державного бюджету збільшувалась в період з 2008 р. по 2011 р., не зважаючи на те, що 
динаміка фінансування по окремих групах та видах громадських організацій інколи відрізнялась (рис. 1-2), 
у 2012 р. спостерігаємо схожу ситуацію: по всіх статтях видатків на діяльність громадських організацій 
спостерігалось зростання фінансування, а частка загального фінансування діяльності громадських 
організацій у загальних видатках Державного бюджету впала нижче рівня 2010 р. Окрім цього, слід 
зауважити, що частка цього фінансування є дуже малою і за досліджуваний період знаходилася в межах 
[0,048%:0,059%], що свідчить про низький рівень фінансової підтримки державою таких організацій. Для 
порівняння, у розвинених державах світу цей показник є значно вищим. Це при тому, що в таких державах 
використовуються й інші методи фінансової підтримки діяльності громадських організацій, як то, 
наприклад, метод відсоткової філантропії, яких в Україні поки що просто не існує [12].  

Висновки з проведеного дослідження. Україна як держава, що обрала демократичний шлях 
розвитку, задекларувала у своїй політиці всіляку підтримку діяльності організацій громадянського 
суспільства, в тому числі і фінансову. Проте видатки Державного бюджету України на діяльність 
громадських організацій (як найчисельнішого елементу організацій громадянського суспільства) є не 
лишень мізерними, але і забезпечують підтримку далеко не всіх організацій, а лише тих, що мають 
статус національних.  

Сьогодні пряма фінансова підтримка діяльності громадських організацій з Державного бюджету 
України є не ефективним інструментом розвитку громадянського суспільства, а скоріше інструментом 
маніпуляції громадською свідомістю (адже фінансування є і його розміри збільшуються кожного року).  

Очевидно, що в такій ситуації, необхідно вдосконалювати існуючий механізм державного 
фінансування громадських організацій за допомогою, наприклад, визначення та спрямування на їх 
діяльність фіксованого відсотка загальних видатків Державного бюджету чи ліквідації 
дискримінаційного за своєю сутністю положення чинного законодавства про можливість отримання 
допомоги з Державного бюджету лише тим організаціями, що мають статус національних.  

Ще одним доречним варіантом для України є запровадження механізму відсоткової філантропії, 
який передбачає перерахування певного фіксованого відсотку від податку з доходів фізичних осіб на 
користь тієї чи іншої неприбуткової організації, яку обирає сам платник. Використання цього механізму 
не лише дозволить збільшити обсяги фінансових надходжень громадських організацій, але і 
унеможливить існування адміністративного впливу на їх діяльність, дозволить створити соціально 
справедливе середовище їх функціонування, за якого більшими фінансовими ресурсами 
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розпоряджаються ті громадські організації, що надають якісніші та необхідніші послуги на прозорих і 
безоплатних умовах. 
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Анотація 
В статті показана необхідність державного фінансування діяльності громадських 

організацій України. Висвітлені тенденції фінансування діяльності громадських організацій з 
Державного бюджету України за період 2008-2012 р. Обґрунтована недостатність такого 
фінансування та запропоновані можливі шляхи його збільшення. 

Ключові слова: фінансування діяльності, громадські організації, фінансове забезпечення, 
видатки Державного бюджету,  громадянське суспільство. 

 
Аннотация 

В статье показана необходимость государственного финансирования деятельности 
общественных организаций Украины. Освещены тенденции финансирования деятельности 
общественных организаций из Государственного бюджета Украины за период 2008-2012 гг. 
Обоснована недостаточность такого финансирования и предложены возможные пути его 
увеличения. 

Ключевые слова: финансирования деятельности, общественные организации, финансовое 
обеспечение, расходы Государственного бюджета, гражданское общество. 

Annotation  
In the article the necessity of the state funding of public organization activities is shown. The trends of 

public organizations activities funding from the State Budget of Ukraine for the period 2008-2012 are 
highlighted. Insufficiency of such financing is substantiated and possible ways of it’s enlarge are proposed. 

Key words: funding, public organizations, financial support, fiscal expenditures, civil society. 



ХХррооннііккаа  ппооддіійй..  ППооввііддооммллеенннняя.. 
 
 

 347 

Михал Вархола 
Президент Академического общества  

Михаила Балудянского, г. Кошице, Словакия 
e-mail:michal.varchola@tuke.sk 

 

Пять лет работы Академического общества 
 Михаила Балудянского 

 
В этом году у Академического общества Михаила Балудянского юбилей – исполнилось пять лет 

от его основания. Пять лет жизни общества иногда считается много, иногда даже очень мало. Мы в 
нашем обществе считаем, что за прошедшие пять лет нами сделана довольно большая работа, в 
этом году мы выполнили последнее из пяти наших первоначальных намерений – издание научного 
журнала нашего общества. Мы ни в коем случае не утверждаем, что мы все сделали и делаем 
хорошо, но все, кто знаком с работой нашего общества, отзывается о ней даже неплохо. За свою 
работу Академическое общество получило несколько благодарностей и наград, особенно ценны две 
грамоты врученные министрами образования, науки, молодежи и спорта Украины (Николаенко 2007, 
Вакарчук 2008). 

Что касается первоначальных пяти намерений, которым уделяет наше общество особое 
внимание , это прежде всего:  
� исследование деятельности Михаила Балудянского и знакомство с ним для 

широкого круга людей, 
� реализация стажировок студентов в Словакии из Украины, России, и др. стран, 

имеющих непосредственное отношение к жизни и деятельности Михаила Балудянского, 
� организация международных конференций для педагогов, специалистов, студентов 

и докторантов, 
� издание научного журнала, по обмену знаний между учеными и специалистами 

университетов разных стран, имеющих непосредственное отношение к жизни и деятельности 
Михаила Балудянского, 

� поездки по местам жизненного пути Михаила Балудянского. 
1. Исследование деятельности Михаила Балудянского и знакомство с ним для широкого 

округа людей 
Пять лет назад при основании нашего Академического общества, мы общество назвали в честь 

нашего восточнословацкого земляка, знаменитого педагога, ученого, государственного деятеля конца 
18-го и начала 19-го века Михала Балудянского (рис.1), основоположника и первого ректора Санкт 
Петербургского университета, основоположника Киевского национального университета, профессора 

и декана на университетах в Вишном Варадине (сейчас город 
Орадеа, Румыния) и Будапеште, ну а в молодости выпускника 
Кошицкого и Венского университетов.  

К сожалению, сегодня очень мало людей знает, кто был 
Михаил Балудянский, причем без сомнения можно согласиться с 
доктором наук, профессором Ладиславом Унчовским, который 
сказал, что: « ... после Анди Варголы, Михаил Балудянский 
является самой известной личностью русинского 
происхождения из Словакии в мире..». 

Мы собрали много материалов о жизни и деятельности 
Михаила Балудянского. Результаты этой работы были 
представлены в качестве выступлений членов Академического 
общества на многих мероприятиях, конференциях, публикациях, где 
были приведены до конца и малоизвестные факты из жизни и 
деятельности Михаила Балудянского. 

Академическое общество с поддержкой Закарпатского 
державного университету (ЗакДУ) подготовили две выставки о 
жизненном пути и творчестве Михаила Балудянского (одна 
находится в Киеве в Киевском университете права а другая в 
Ужгороде в ЗакДУ). Это передвижные выставки, которые проводятся 
на университетах в Словакии и Украине, напр. Винницком торгово-
экономическом институте выставка была сопряжена с 
мероприятием посвященном успешной адаптации выпускников 

университетов в их будущей работе с участием представителей общественной и бизнес сферы 
Винницкой области.  

Рис.1 Михаил Балудянский 
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Нашу работу «Автобиография и творчество Михаила Балудянского в датах» авторов  
Дубовицка Ленка, Вархола Михал, включили в Словацкую электронную энциклопедию «Знаменитые 
личности Словакии», в которой до этого времени, к сожалению, о Балудянском не упоминалось. О 
том, как важна эта энциклопедия можно привести высказание нашего президента Ивана 
Гашпаровича: «.. много раз мы пренебрегаем знаменитыми личностями по отношению к 
нашей истории и Словакии вообще, причем благодаря также и им человечество знакомится 
с нашей страной и ее жителями. Как раз личности это люди, которые способны делать не 
только для себя, но и для других, причем их работа приносит пользу для всего 
общества...» 

 
2. Реализация стажировок студентов из Украины, России, и др. стран в Словакии. 
За пять лет существования нашего общества по программе Академического общества в 

Словакии были осуществлены разные формы стажировки для 376 студентов из украинских 
университетов (в том числе 308 студентов из Закарпатского государственного университета) и 108 
студентов и преподавателей из университетов России. В этом году в августе мы уже пятый раз 
подготовили и принимали две группы студентов из Украины и России на стажировке «Карьера 
начинается сегодня».  

Современное построение карьеры молодого человека базируются на пяти «китах»: 
специальность, знание английского языка, коммуникабельность, физическая активность,  
психическая уравновешенность.  

Программа стажировки каждый год обновляется, но в основном стажировка направлена на 
повышение эффективности обучающих технологий, в которых реализуются пространственно-
временное совмещение процессов обучения, оздоровления и развлечения.  

3. Организация международных конференций для педагогов, специалистов, студентов и 
докторантов 

Необходимые контакты для сотрудничества, главным образом, возникают участием на 
международных конференциях, на которых мы представляем свою работу и если она возбуждает 
интерес, то постепенно налаживаются контакты для дальнейшего международного сотрудничества. 
Как раз проведением международных научно-педагогических конференций наше общество, как 
соорганизатор, занимается уже пять лет, сразу после открытия общества в 2007 году (главный 
организатор конференций – ЗакДУ). Конференции проводятся в Словакии два раза в год, в мае и 
ноябре. В ноябре 2012 состоялась юбилейная 25-я конференция, причем эти конференции 
пользуются довольно большой популярностью (бывает до 100 участников на конференции из 7-8 
стран). Чем же они отличаются от других конференций?  Первую очередь тем, что:  

• это научно-педагогические конференции, значит тематика конференций интересна для 
педагогов и специалистов разных специальностей высшего образования, а также для руководящего 
состава университетов, факультетов, и самих кафедр, 

• параллельно с конференцией проводится студенческая конференция, на которой выступают 
со своими рефератами студенты и докторанты из разных университетов, 

• или, как сказал ректор университета из г.Сладковичово, когда первый раз присутствовал на 
конференции: »... я еще только пол часа на конференции и уже успел переговорить с 4-мя 
ректорами заграничных университетов – такого еще у меня на конференциях не бывало...». 

А это же наша цель, чтобы люди встречались, чтобы люди знакомились и находили партнеров 
с общими интересами по своей работе. В настоящее время международное сотрудничество в сфере 
высшего образования в Словакии (и наверно не только в Словакии) развивается по существу на 
личных контактах. Никто просто так, случайно, не посетит наши университеты и не предложит нам 
сотрудничество. У нас, к сожалению, нет Гарварда или Оксфорда.   

4. Издание научного журнала 
В этом году наше Академическое общество выполнило последнее из пяти первоначальных 

намерений - начало выпускать журнал «SCIENTIFIC LETTERS OF INTERNAТIONAL ACADEMIC 
SOCIETY OF MIKHAIL BALUDANSKY»  – Научные страницы Международного академического  
общества Михаила Балудянского (рис.2). Журнал задуман основателями Международного 
академического общества Михаила Балудянского как печатаное издание по обмену знаний между 
учеными и специалистами университетов разных стран, имеющих непосредственное отношение к 
жизни и деятельности Михаила Балудянского. В силу международного характера принципиальной 
позицией журнала является невмешательство в политические, идеологические и хозяйственные 
споры и освещение различных подходов к решению актуальных проблем. В этой связи журнал 
предоставляет читателю преимущество сравнения различных точек зрения и в тоже время 
содействует установлению взаимного понимания. Журнал будет публиковаться четыре раза в год. В 
отдельных номерах будут опубликованы работы определенного университета, факультета или даже 
кафедры по собственному желанию.          
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Первый и второй номер 2012 года уже издан. Он 
посвящен Винницкому торгово-экономическому 
институту Киевского национального торгово-
экономического университета, который уже 45 лет 
занимает ведущее место среди экономических учебных 
заведений своего региона на Украине. 

В нашем журнале мы не против опубликовать и 
работы, которые авторы уже опубликовали раньше, но их 
работы в то время не принесли таких результатов, каких 
они были достойны. Просто тогда еще наверно не созрело 
время на их инновативность, или, можно сказать, что «они 
не оказались в необходимый час, в необходимом 
журнале а сам журнал не оказался в руках 
необходимых людей».  

Скажете, что это не этично? Может быть вы правы. 
Такие требования, к  публикациям, приняты почти во всех 
научных журналах. Но этично ли оставить эти ценные 
решения проблем забытыми в запыленных журналах в 
складских помещениях библиотек или безнадежно 
потерянных в дебрях современного интернета? С другой 
стороны в умных поговорках веков можно найти и такое: 

• иногда нужно сто раз крикнуть, чтобы тебя 
один раз услышали, 

• новое – это хорошо забытое старое.  
Мы считаем, что журнал должен идти через поиск 

новых схем, мотовирующих особенно молодых преподавателей и научных сотрудников, докторантов 
и студентов, которые еще не заряженные «негативными стереотипами», и много раз их работы даже 
очень большие по новизне. Есть один хороший совет: если хочешь сделать что то большое, 
сделай это в первые 10 лет!   

 
5. Поездки по местам жизненного пути Михаила Балудянского 
Наше общество организует поездки по местам жизненного пути Михаила Балудянского – 

Вишну Олшаву (село в Северовосточной Словакии, где он родился), в г. Кошице и г. Вену (где 
учился), в г. Будапешт (где преподавал в университете, в г. Прагу и западоческие курорты, где 
Михаил Балудянский встречался с передовыми учеными Чехии, Словакии и других стран Европы. 

Одновременно на этих поездках мы знакомим, особенно заграничных участников, с 
достопримечательностями родины Михаила Балудянского, с достопримечательностями Словакии. 
Престижный портал для путешественников Lonely Planet  включил Словакию в число 10 самых 
привлекательных стран мира, которые в 2013 году стоит посетить.  

Итак, приезжайте к нам, в Словакию на конференции, стажировки, поездки по местам Михаила 
Балудянского, или просто так, отдохнуть. 

Кошице, декабрь 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2 Обложка журнала 
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                Освіта – скарб, 
 праця – ключ до нього» 

П. Буаст 
 

          29016,  м. Хмельницький,  
Львівське шосе, 51/2, 

 тел. (0382) 72-82-50, 72-53-84, 
E-mail: uniep@ukrpost.ua ;  

Cайт: www.uniep.km.ua  
 

          Інформація, що відповідає 
ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД №041420 від 13.08.2012 р. і 
Правилам прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і 
підприємництва» та до Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП»  на 2013 р. 

Напрям підготовки/Спеціальність 
Рівень 
акреди- 
тації 

Ліцензований 
обсяг (денна/ 

заочна) 

Вартість 
навчання 

(денна/заочна) 
станом на 

01.11.12  

Вступні екзамени 
(сертифікати, конкурсний відбір) 

«Економіка і підприємництво» 

5.03050901«Бухгалтерський облік» 

I 

35/50 

5900 / 3500 

укр. мова та література; 
математика або історія України 

5.03050401 «Економіка підприємства» 50/50 укр. мова та література; 
математика або світова література 

5.03050702 «Комерційна діяльність» 30/- укр. мова та література; 
математика або світова література 

5.03050801 «Фінанси і кредит» 50/- укр. мова та література; 
математика або історія України 

5.03050801 «Оціночна діяльність» 30/- укр. мова та література; 
математика або світова література 

6.030509 «Облік і аудит» 
II 

50/50 
7200 / 4700 

укр. мова та література; 
математика; історія України або 

географія 
6.030504 «Економіка підприємства» 50/50 
6.030508 «Фінанси і кредит» 50/50 
7.03050401 «Економіка підприємства» 

III 
50/50 

7500 / 4700 фаховий вступний екзамен у 
вигляді тестування 

7.03050801 «Фінанси і кредит» 35/50 
7.03050901 «Облік і аудит» 50/50 
8.03050401 «Економіка підприємства» 

IV 

15/- 

9000 

фаховий вступний екзамен у 
вигляді тестування; вступний 
екзамен  з іноземної мови у 

вигляді тестування 
8.03050801 «Фінанси і кредит» 15/- 

«Менеджмент і адміністрування» 
5.03060101 «Організація 
виробництва» I 50/- 5900 /– укр. мова та література; 

математика або світова література 

6.030601 «Менеджмент» II 50/50 7200 / 4700 
укр. мова та література; 

математика; географія або 
іноземна мова 

«Менеджмент і адміністрування» 
7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» 

III 50/50 7500 / 4700 фаховий вступний екзамен у 
вигляді тестування 

8.03060101 «Менеджмент організацій» IV 10/- 8220 / – 

фаховий вступний екзамен у 
вигляді тестування; вступний 

екзамен з іноземної мови у вигляді 
тестування 

«Інформатика та обчислювальна техніка» 
5.05010301 «Розробка програмного 
забезпечення» I 35/- 5900 /– 

укр. мова та література; 
математика або фізика 

 
В університеті: 

• працюють підготовчі курси українська мова та література, математика, географія, історія України 
(для учнів 9-х та 11-х класів); 

• військова кафедра. Юнаки мають можливість отримати військову підготовку за програмою офіцерів 
запасу; 

• гуртожиток, їдальня, бібліотека, медичний пункт, спортивний майданчик. 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 «УНІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМІКИ  І  ПІДПРИЄМНИЦТВА »
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До відома авторів 
науково-виробничого журналу 
«Сталий розвиток економіки» 

Засновники: Університет економіки і підприємництва,  
Інститут економіки, технологій і підприємництва  

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
КВ №16753-5327 Р від 10.06.2010р.) 

Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р. 
 № 1-05/8 як наукове фахове видання України 

 
 

НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 
 

• економіка та управління національним господарством; 
• економіка та управління підприємствами;  
• регіональна економіка, демографія та соціальна політика;    
• економіка природокористування і екологія; 
• інноваційно-інвестиційна діяльність; 
• облік, аналіз і аудит; 
• менеджмент, маркетинг, підприємництво; 
• фінансово-кредитна система. 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог: 
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й 

оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку 
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень); назва статті (в центрі);  текст статті, з 
відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей 
(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 
досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження; бібліографічний список 
(не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті 
статті), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); анотація українською, 
російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова українською, 
російською та англійською мовою. *Взірець оформлення розміщений після вимог. 

  
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату 

А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF.  Шрифт тексту – Times New Roman, 
розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін –  20  мм.   

 
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, 

шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені 
та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. 
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати. Посилання на літературу подавати 
безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно 
внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку. 

 
IV. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті на 

дискеті формату 3,5 або на диску; паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами); 
завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора 
економічних наук); відомості про авторів на окремому аркуші: поштова адреса, контактний 
телефон, електронна адреса, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; 
копія документа про сплату. Вартість однієї сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання 
журналу автору статті). Для одноосібних статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у журналі 
(не більше 5 пільгових статей в одному номері). 
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V. Пакет документів передається або надсилається за адресою: 29016, м. Хмельницький, 
вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.    

Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru  
 
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за реквізитами: 
ПП Стельмащук А.М., 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., 
 д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту організацій 
Ященко В.О.,  

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії 
Національний технічний університет 

  
НАЗВА СТАТТІ  

 
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 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Ключові слова: ………………………………………………………………………………………. 
 

Аннотация 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ключевые слова: ……………………………………………………………………………………. 
  

Annotation 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Key words: …………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

……….. 


