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Розділ 1. Світове гоСподаРСтво  
і міжнаРодні економічні відноСини

вступ та постановка проблеми. У процесах 
глобально-економічної інтеграції зовнішньоеко-
номічна компонента, особливо транскордонне 
та міжрегіональне співробітництво, є важливим 
чинником розвитку країни та її окремих адміні-
стративних одиниць. Прискорення інтеграційних 
процесів та стрімке зростання світової торгівлі 
вимагають концептуалізації існуючих форм тран-
скордонного співробітництва не тільки з країнами 
Європейського Союзу та Західної Європи, але й 
зі Східними партнерами, у першу чергу з лідером 
цього регіону Китайською Народною Республікою. 
Подальше зростання торговельного обороту між 
Китаєм та країнами Західної Європи надає Україні 
можливість максимально ефективно використати 
свій транзитний та інфраструктурний потенціал, 
особливо це стосується прикордонних та примор-
ських регіонів, до яких належить й Причорномор-
ський економічний район.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток міжнародного інтеррегіонального спів-
робітництва України вивчали О. Бабінова. С. Біла, 
В. Величко, Р. Енверов, Я. Жаліло, В. Кравець, 
Ю. Макогон, А. Мокій, О. Рогоч, В. Скрипник. 

УДК 339.9

власенко л.в.
аспірант, старший викладач кафедри 
міжнародних економічних відносин
Запорізький інститут економіки  
та інформаційних технологій

сПіроБітництво ПричорноморськоГо економічноГо району  
З кнр у контексті інФраструктурноГо меГареГіональноГо 
Проекту «новий Шовковий ШлЯХ»
COOPERATION OF BLACK SEA COASTAL ECONOMIC DISTRICT  
OF UKRAINE AND PRC IN CONTEXT OF DEVELOPMENT  
OF MEGAREGIONAL “NEW SILK ROAD” INFRASTRUCTURE PROJECT 

У статті розглянуті існуючі зовнішньоеко-
номічні, зокрема, торговельні відносини між 
Причорноморським економічним районом 
України та КНР, розглянуто сучасний стан 
інтеррегіонального співробітництва при-
морських областей України, зокрема, Одесь-
кої області з провінціями Китаю. Визначено 
роль транспортно-логістичного потенці-
алу областей Причорноморського району в 
перспективах співпраці з КНР у межах мега-
регіонального інфраструктурного проекту 
«Новий Шовковий шлях». 
ключові слова: Причорноморський еконо-
мічний район, українсько-китайська тор-
гівля, Новий Шовковий шлях, інтеррегіо-
нальне співробітництво

В статье рассмотрены существующие 
внешнеэкономические, в частности тор-
говые отношения между Причерноморским 
экономическим регионом Украины и КНР, рас-
смотрено современное состояние интер-
регионального сотрудничества приморских 
областей Украины, в частности Одесской 

области, с провинциями Китая. Определена 
роль транспортно-логистического потен-
циала областей Причерноморского района 
и перспективы сотрудничества с КНР при 
реализации мегарегионального инфра-
структурного проекта «Нового Шелкового 
Пути».
ключевые слова: Причерноморский 
экономический район, украинско-китайская 
торговля, Новый Шелковый путь, интерре-
гиональное сотрудничество

In the article existing foreign trade relations 
between Black Sea coastal economic region of 
Ukraine and PRC have been considered. Inter-
regional cooperation between regions of Ukraine, 
namely Odesska oblast, and PRC provinces were 
highlighted. Influence of transport-logistic potential 
of Black Sea coastal region and perspectives of 
Ukraine’s participation in “New Silk road” mega 
regional infrastructural project were outlined.
Key words: Black Sea coastal economic district, 
Ukraine-China bilateral trade, New Silk Road, 
interregional cooperation

Взаємозв’язок між геополітикою, геоекономікою 
та розвитком інтеррегіонального співробітництва 
досліджувала Т. Старобуд-Підберезна. Конкретні 
аспекти співробітництва регіонів України з КНР 
вивчали А. Мокій та С. Цвілий, транзитно-логіс-
тична функція регіонів України в торгівлі КНР була 
предметом вивчення В. Загребельного, інфра-
структурний потенціал Причорноморського еконо-
мічного району досліджувала Н. Богомолова. 

Незважаючи на значну кількість праць, інтер-
регіональне співробітництво України та КНР недо-
статньо висвітлене, особливо в аспекті реаліза-
ції транзитно-логістичного та інфраструктурного 
потенціалу приморських регіонів України.

метою дослідження є визначення існуючого 
рівня зовнішньоекономічного, зокрема, торговель-
ного співробітництва між Причорноморським еко-
номічним районом України та Китайською Народ-
ною Республікою, аналіз розвитку партнерства 
та перспектив участі регіонів України у реалізації 
мегарегіонального інфраструктурного проекту 
«Нового Шовкового шляху». 

основний матеріал дослідження з отри-
маними науковими результатами. Китайська 
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Народна Республіка (далі – КНР) є одним із 
впливовіших учасників глобальної економіки і, 
як найбільший у світі експортер, зацікавлена в 
оптимізації світових транспортних потоків та роз-
витку світової інфраструктури. З огляду на це КНР 
розглядає Україну у першу чергу , як транзит-
ний регіон на шляху до Західної Європи. Розви-
ток української транспортної системи у контексті 
забезпечення зростання трансконтинентальних 
перевезень повністю відповідає як стратегічним 
інтересам китайського експорту до Європи, так і 
зовнішньополітичному вектору українського уряду 
на переорієнтацію зовнішньої торгівлі до цього 
регіону [1]. За цих умов особливого значення 
набуває розвиток приморських регіонів, які нази-
вають «воротами нації до зовнішнього світу». Зна-
чна протяжність берегової лінії Китаю, експортна 
орієнтація китайської економіки та її зростаюча 
залежність від зовнішньої торгівлі, в першу чергу 
від імпорту сировини, активний розвиток галузей 
народного господарства, пов’язаних з морською 
діяльністю: всі ці обставини зумовлюють важли-
вість «морського» фактору у співробітництві з цією 
країною [2]. Отже, важливою складовою вітчиз-
няної політики розвитку співробітництва з КНР 
обов'язково мають бути заходи, які використають 
потенціал приморських регіонів. 

До Причорноморського економічного регіону 
(далі – ПЕР) належать адміністративні одиниці 
України, які мають прямий вихід до Чорного та 
Азовського моря та функціонуючі морські порти. 
ПЕР України включає Автономну Республіку Крим; 
місто зі спеціальним статусом Севастополь; Мико-
лаївську, Одеську, Херсонську області. На цей 
район припадає 15 з 18 морських портів України, 
відкритих для заходження іноземних суден. ПЕР 
має переважно портову та залізничну (довжина 
шляхів 3 тис. км) інфраструктуру та характеризу-
ється найнижчою в країні щільністю автомобіль-
них доріг (214 км/тис.км2) [3, с. 84-85; 4]. 

Існуючий стан взаємодії між ПЕР та КНР можна 
проаналізувати, розглянувши динаміку абсолют-
них показників зовнішньої торгівлі (табл. 1). 

Аналіз даних, наведених в табл. 1, свідчить про 
те, що Причорноморський регіони не має належ-
ного значення у співпраці з КНР. Так у 2015 р. 
на загальну торгівлю ПЕР з КНР припадало 

35,26 млн дол. США, що складає лише 0,6% від 
загальної українсько-китайської торгівлі (0,31% 
від загального експорту до КНР; 0,78% від загаль-
ного імпорту) [5]. При чому протягом останніх років 
динаміка зовнішньої торгівлі різноспрямовано змі-
нюється, проте, сальдо лишається негативним. 
Інтенсивність зовнішньоторговельної співпраці 
істотно впала після 2013 р., що пов’язано із втра-
тою контролю над АР Крим та стрімким знижен-
ням імпорту внаслідок девальвації національної 
валюти. Ураховуючи багатогранний потенціал 
Причорноморського регіону, постійно зростаючий 
товарообіг між країнами ЄС28 та КНР, та особливо 
зростаючу потребу КНР в імпорті ресурсів, яка 
задовольняється переважно за рахунок морської 
торгівлі, такі обсяги торгівлі не можуть вважатися 
задовільними. 

Максимально ефективно використати тран-
спортно-логістичний потенціал ПЕР та оптимізу-
вати структуру торгівлі з Азійсько-Тихоокеанським 
регіоном може приєднання України до мегарегіо-
нального інфраструктурного проекту «Новий Шов-
ковий шлях».  Ідея «відновлення історичного 
Шовкового шляху» вперше запропонована на між-
народній конференції у Баку 7-8 вересня 1998 р., 
в ході якої підписана «Основна багатостороння 
угода про міжнародний транспорт щодо розви-
тку коридору Європа – Кавказ – Азія» та Технічні 
додатки до неї. На сучасному етапі співробітни-
цтво активізувалось 7 вересня 2013 р. після про-
мови Сі Цзіньпіня у м. Астана [6, с. 176; 6]. 

Згідно з масштабною ідеєю китайського керів-
ництва «новий Шовковий шлях» має пройти 
через 18 євразійських країн, включаючи Україну, з 
чисельністю населення близько 3 млрд.

При цьому проект передбачає формування нових 
способів геоекономічної взаємодії при створенні 
транспортних та енергетичних коридорів. Наголо-
шено, що майбутня система Пан’європейських 
транспортних коридорів охопить значну частину 
території України, зокрема, Західний, Придніпров-
ський і особливо Приморський регіони. За оцінками 
експертів китайські інвестиції у цей проект можуть 
перевищити 40 млрд дол. США, з яких 16,3 млрд 
призначені для створення фонду модернізації саме 
української частини майбутньої транспортної сис-
теми [6, с. 176; 7]. 

Таблиця 1
абсолютні показники зовнішньої торгівлі між Причорноморським економічним районом україни 

та кнр у 2010–2015 рр., млн. дол. сШа
Показник/роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Експорт 1,65 1,03 2,3 3,19 2,79 6,3 7,21 7,96 7,42
Імпорт 76,68 185,3 94,95 162,76 176,3 225,47 178,74 63,55 27,85
ЗТО 78,33 186,33 97,25 165,96 179,09 231,77 185,95 71,51 35,26
Сальдо -75 -184,3 -92,6 -159,6 -173,5 -219,2 -171,5 -55,6 -20,4

Складено за: [5]
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У географічному сенсі найпривабливішим 
серед наявних напрямів розвитку співробітни-
цтва України з КНР в інфраструктурній сфері 
виглядає міжнародний транспортний коридор 
TRACECA (англ. – “TRANSPORT CORRIDOR 
EUROPE CAUCAUS ASIA” – транспортний кори-
дор Європа – Кавказ – Азія). На даний час це 
один з найкоротших маршрутів, який забезпечує 
транспортне сполучення між Європою та Азією і 
прямує територією України. У 2012-2013 рр. дво-
сторонні відносини вийшли на рівень підготовки 
до реалізації першого спільного міждержавного 
проекту «Економічного поясу нового Шовкового 
шляху», у якому, крім України, повинні були 
взяти участь країни Центральної Азії, Закав-
каззя та Європи [8, с. 239; 9, с. 51]. Проте, про-
цес підготовки цього масштабного проекту був 
порушений політичною кризою в Україні у лис-
топаді 2013 р. та подіями, які призвели до зміни 
влади, втрати контролю над частиною території і 
неможливості виконати повністю укладені з КНР 
домовленості у економічній, науково-технічній 
та інфраструктурній сферах. Особливо це тор-
кнулося проектів, які планувалося здійснити на 

території АР Крим, яка у 2013 р. названа прі-
оритетним регіоном для подальшого україн-
сько-китайського стратегічного співробітництва  
[8, с. 241-242]. 

Зважаючи на невизначений на даний час ста-
тус та подальший розвиток АР Крим, значення 
Одеської та Миколаївської областей, як частини 
Причорноморського регіону, постійно зростає, їх 
роль стає пріоритетною у форматі співпраці Укра-
їни і КНР в розбудові «Нового Шовкового шляху». 
Так найбільш значущими для розвитку транзиту по 
міжнародному транспортному коридору TRACECA 
є саме порти Одеського регіону (м. Одеса, м. Іллі-
чівськ, порт «Южний»). 

Аналіз договірної бази українсько-китайського 
співробітництва доводить, що найбільш активно 
зацікавлені у розширені співпраці з регіонами 
України саме приморські регіони КНР. Так провін-
ція Цзянсу уклала з регіонами України 5 договорів 
про співробітництво, провінція Шаньдун – 4 доку-
менти, Хубей та м. Чунцін – 3, приморські провінції 
Тяньцзінь, Хейлуцзян, Чжецзян та м. Хайкоу – по 
2 документи. З 31 документа інтеррегіонального 
співробітництва 6 були укладені саме з облас-

Таблиця 2
деталізація зовнішньої торгівлі окремих областей  

Причорноморського економічного району україни та кнр у 2010–2015 рр., млн дол. сШа
і. експорт

назва регіону/роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015
АР Крим 0,08 1,8 2,91 3,48 – –
– м. Севастополь 0,02 0,02 0,09 0,07 – –
Миколаївська обл. 2,92 0,46 1,31 0,67 6,29 2,22
Одеська обл. 0,13 0,5 2 2,99 1,62 5,08
Херсонська обл. 0,04 0 0 0 0,05 0,12

іі. імпорт
назва регіону/роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015

АР Крим 3,28 57,03 20,91 43,49 – –
– м. Севастополь 0,24 0,35 0,76 2,21 – –
Миколаївська обл. 5,25 4,08 10,63 14,54 4,83 2,99
Одеська обл. 150,9 110,99 188,65 113,28 54,45 22,57
Херсонська обл. 3,1 3,84 4,51 5,22 4,26 2,28

ііі. Зто
назва регіону/роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015

АР Крим 3,36 58,83 23,82 46,97 – –
– м. Севастополь 0,25 0,37 0,84 2,28 – –
Миколаївська обл. 8,17 4,55 11,94 15,21 11,13 5,21
Одеська обл. 151,03 111,49 190,65 116,27 56,07 27,65
Херсонська обл. 3,14 3,85 4,51 5,23 4,32 2,4

іV. Баланс
назва регіону/роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015

АР Крим -3,2 -55,23 -18 -40,01 – –
– м. Севастополь -0,22 -0,33 -0,67 -2,14 – –
Миколаївська обл. -2,34 -3,62 -9,32 -13,86 1,46 -0,77
Одеська обл. -150,76 -110,49 -186,66 -110,28 -52,83 -17,5
Херсонська обл. -3,06 -3,84 -4,51 -5,22 -4,21 -2,16

Складено за: [5]
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тями та містами Причорноморського економічного 
району (табл. 3).

Одним з перших українських міст, що співпра-
цює з китайськими, є Одеса, яка в 1993 р. підписала 
документ з портом Циндао, встановила відносини 
і з провінцією Фуцзянь. Сучасний стан торговель-
ного та логістично-транспортного співробітництва 
Одеського регіону з КНР є незадовільним (табл. 2), 
так загальний товарообіг з Китаєм складає лише 
1,03% від зовнішньої торгівлі області [5]. Проте, 
існує помітна зацікавленість китайських інвесто-
рів у розвитку співпраці саме з підприємствами 
Одеської області. 

Так протягом останніх років в Одесі реалізу-
ються наступні спільні проекти та ініціативи:

1. У м. Одесі відкрито генеральне консульство 
КНР для підтримки та розвитку торговельно-еко-
номічних та культурних зв’язків. Остання зустріч 
голови Одеської міськради та консула КНР Чжао 
Сянжун відбулась 23.11.2016 р. На зустрічі були 
обговорені проблеми модернізації інфраструктури 
області, залучення китайських інвестицій, пер-
спективи розвитку торговельних та туристичних 
зв’язків [12].

2. Відбувається обмін візитами на міжрегі-
ональному рівні. Так підчас візиту 12 березня 
2012 р. відбулась офіційна зустріч голови Одесь-
кої обласної ради з делегацією провінції Шаньдун, 
на якій обговорювалися питання подальшого між-
регіонального співробітництва у сферах економіки 
і торгівлі, збільшення обсягу взаємних інвестицій, 
можливість розміщення китайських підприємств 
в Одеській області. За результатами проведених 
зустрічей було досягнуто домовленості здійсню-
вати взаємні візити та всебічно сприяти двосто-
ронній співпраці в усіх сферах [13].

3. Перспективим є співробітництво у військо-
вій сфері. Були завершені попередні перемови по 
контракту, за яким державне оборонне підприєм-
ство «Одесавіаремсервіс» буде здійснювати заку-
півлю та зборку китайських військових літаків L-15 

для забезпечення потреб вітчизняних збройних 
сил [15].

4. Існують певні можливості для розвитку спів-
робітництва у сфері освіти. У Південноукраїн-
ському національному педагогічному університеті 
відкрито інститут Конфуція, де станом на 2016 р. 
китайську мову вивчають 1200 студентів. В Одесь-
кій області навчаються більше 500 студентів з 
КНР. Так 30 листопада 2011 р. у м. Цзінань було 
відібрано два студента Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова для проходження 
річного навчання у Ціндаоському науково-техніч-
ному університеті провінції Шаньдун [12; 14].

Отже, інтенсивність інтеррегіонального співро-
бітництва між Одеською областю та провінціями 
КНР свідчить про можливість у майбутньому пере-
творення Одеси на інфраструктурний центр і тран-
спортно-логістичний вузол у межах реалізації про-
екту «Нового Шовкового шляху». Для здійснення 
цієї стратегічної мети необхідно створити умови 
для розробки і реалізації комплексної програми 
інтеррегіонального співробітництва, створити 
мережу обласних, районних і міських агентств, які 
візьмуть на себе частину функцій місцевих коор-
динуючих і виконавчих органів, допоможуть ефек-
тивніше використовувати можливості залучення 
до співробітництва широкого кола представників 
бізнесу й громадськості. 

З метою вдосконалення інституційної бази 
двосторонніх відносин у контексті сучасних умов 
важливо переглянути і підвищити ефективність 
впливу на стан українсько-китайських економіч-
них зв’язків наступних угод: (1) Угода між Урядом 
України і Урядом Китайської Народної Республіки 
про техніко-економічне співробітництво; (2) Угода 
про співробітництво між Українським союзом про-
мисловців і підприємців та Китайською асоціацією 
міжнародних підрядників; (3) Угода про створення 
спільної Ділової ради між Торгово-промисловою 
палатою України та Китайським комітетом спри-
яння міжнародній торгівлі.

Таблиця 3
Cтатус інтеррегіонального співробітництва місцевих органів областей  

та міст Причорноморського регіону україни та кнр  
(в алфавітному порядку назв українських міст та областей)

№ місто (область, регіон, 
статус), україна

місто (провінція або інша 
адміністративна одиниця), кнр

статус та форма 
стосунків

час укладення 
стосунків

1 АР Крим Провінція Хайнань Партнерські 5 квітня 1996 року

2 м. Миколаїв 
(Миколаївська обл.) м. Дечжоу (пров. Шаньдун) Міста-побратими 12 серпня 2009 р.

3 м. Миколаїв 
(Миколаївська обл.)

Новий регіон Біньхай 
(м. Тяньцзінь, місто центрального 
підпорядкування )

Партнерські 2001 р.

4 м. Одеса (Одеська обл.) м. Нінбо (пров. Чжецзян) Міста-партнери 29 вересня 2008 р.
5 м. Одеса (Одеська обл.) м. Циндао (пров. Шаньдун) Міста-побратими 29 квітня 1993 р.
6 м. Ялта (АР Крим) м. Санья (пров. Хайнань) Міста-побратими 24 лютого 2004 р.

Складено за: [10; 11]
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Довгостроковою метою співпраці України і 
КНР має стати створення зони вільної торгівлі у 
м. Одеса, структурні реформи, перехід на іннова-
ційні шляхи розвитку на основі еволюційного фор-
мування і вдосконалення інституційної бази дво-
сторонніх взаємозв’язків.

висновки. Особливого значення для розви-
тку двосторонніх торговельних відносин України 
і КНР та їх транспортно-логістичної складової 
набуває інтеррегіональне співробітництво між 
приморськими регіонами країн-партнерів. Ана-
ліз обсягів торгівлі Причорноморського еконо-
мічного району з КНР свідчить про те, що потен-
ціал його регіонів використовується не повною 
мірою. Привертає увагу той факт, що протягом 
останніх років сальдо торгівлі залишається нега-
тивним. Отже, доцільно оптимізувати інтеррегіо-
нальну співпрацю з окремими провінціями КНР, 
переглянути стратегічні пріоритети, вжити захо-
дів щодо вдосконалення торгово-економічних 
зв’язків в межах реалізації інфраструктурного 
мегарегіонального проекту «Новий Шовковий 
шлях». 

Для України приєднання до нового Шовкового 
шляху є відновленням історичної функції, яку наша 
держава виконувала у стосунках між Китаєм та 
Європою, повернення до якої призведе не тільки 
до оптимізації зовнішньоекономічної співпраці з 
КНР, але й позитивно вплине на євроінтеграційні 
перспективи України.
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Постановка проблемы. Экономическое раз-
витие регионов Европейском Союзе представ-
ляет особый интерес для стран-претендентов, а 
также ассоциированных членов с точки зрения 
реализации стратегии євроинтеграции и пер-
спектив их участия в процессах разработки и 
реализации наднациональной экономической 
политики, которая претерпевает значительные 
изменения под влиянием глобализирующегося 
мирового хозяйства. 

анализ последних исследований и публи-
каций. Проблематика регионального развития и 
формирование методологических подходов к его 
изучению являются предметом научных исследо-
ваний многих ученых: Г. Армстронга (H. Armstrong)
[1], С. Балмера (S. Bulmer)[2], Дж. Бактлера 
(J. Bachtler) [3], Л. Хуге (L. Hooghe) [4], Р. Мар-
тинса (R. Martins) [5], Дж. Мэвсона (J. Mawson) 
[6], В. Патерсона (W. Paterson)[7], Г. Валласа 
(H. Wallace) [8] и др. Однако динамика изменений 
мировой экономики в контексте ее регионализа-
ции, специфика региональных интеграционных 
процессов актуализируют исследования в этой 
сфере. 

Постановка задачи. Целью исследования 
является анализ взаимозависимости региональ-
ной экономической политики и экономического 
развития регионов ЕС на основе ретроспективы 
ключевых аспектов интеграционной экономиче-
ской политики ЕС, а также ее современных осо-
бенностей. 

изложение основного материала исследо-
вания. Принадлежность страны к тому или иному 
интеграционному объединению определяет цели 

и задачи ее развития, а также цели, задачи и 
механизм реализации государственной экономи-
ческой политики. Интенсификация экономической 
интеграции на региональном и межрегиональном 
уровнях в глобализирующемся мировом хозяй-
стве ведет к выходу экономической политики за 
пределы национальных экономик. В основе этих 
процессов лежит усиление конкурентной борьбы 
на международных товарных и финансовых рын-
ках, которое обуславливает необходимость укре-
пления конкурентных позиций отдельных стран 
путем кооперирования в использовании факторов 
производства. Образование крупных территори-
альных анклавов в результате хозяйственного 
сближения стран приводит к формированию над-
национальных приоритетов развития, что, в свою 
очередь, проявляется в выходе экономической 
политики за пределы стран и территорий, форми-
рованию ее наднационального характера. 

С теоретической точки зрения и в соответствии 
с общепринятой трактовкой, региональная поли-
тика в наиболее обобщенном понимании – это 
целостная система мер, направленных на сба-
лансированное социально-экономическое разви-
тие административно-территориальных единиц, 
составляющих регион. В системе мирового хозяй-
ства она может проводиться на нескольких уров-
нях: государственном, региональном (регионы 
внутри государства); локальном – политика орга-
нов местного самоуправления; региональном; 
межрегиональном.

Уровни разработки и реализации региональ-
ной политики интеграционного объединения во 
многом схожи с вышеуказанными: государствен-
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The article deals with key aspects of modern 
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ный, региональный (регионы внутри государства); 
локальный – политика органов местного само-
управления (в зарубежных европейских странах – 
муниципальная политика); межгосударственный 
внутри региона как интеграционной структуры; 
межрегиональный.

Несмотря на сходство перечисленных уров-
ней, главное отличие экономической политики 
«автономного» государства от государства-члена 
регионального интеграционного объединения в 
том, что последнее увязывает свои националь-
ные интересы с наднациональными интересами 
в рамках общей интеграционной политики. При-
мером этому является, прежде всего, эволюция 
региональной экономической политики в странах 
Европейского Союза, а также ее реализация в 
соответствии с общими стратегическими зада-
чами развития региона.

Уникальность региональных процессов, кото-
рые происходят в Европейском Союзе, во многом 
объясняется влиянием целого ряда документов 
наднационального уровня: Европейской хартии 
местного самоуправления, принятой в 1985 г. 
Советом Европы, Хартии регионализма, принятой 
в 1988 г. Европейским парламентом, Декларации 
о регионализме, принятой в качестве правового 
документа в 2000 г.

В соответствии с вышеуказанными докумен-
тами в рамках региональной политики ЕС был 
принят ряд таких принципов, как территориальная 
концентрация капитала, финансирование целевых 
программ, сотрудничество с местными органами 
власти и передача определенных управленче-
ских решений об оптимальном территориальном 
уровне, т.е. принцип субсидиарности (который в 
ряде стран, был возведен в ранг закона).

Говоря об особенностях подхода к региональной 
политике в Европейском Союзе, следует отметить, 
что эта политика тесно связана с определением 
сущности понятия региона (района). Согласно 
определению, данному в Хартии регионализма, 
принятой Европейским парламентом в 1988 году, 
регион – это «... однородное пространство, которое 
имеет физическую и географическую, этническую, 
культурную, языковую общность, а также общие 
экономические структуры и историческую судьбу» 
[9, p. 162-170]. Таким образом, европейское пони-
мание региона определяет международный харак-
тер функций региона, с одной стороны, и функции, 
выполняемые в рамках решений наднациональ-
ных органов – с другой.

Примером феномена регионализации как про-
явления закономерностей развития социально-
экономических систем в современных условиях 
является понятие «Европа регионов», суть кото-
рого заключается в уменьшении роли государ-
ственных органов власти и одновременном повы-
шении роли и авторитета наднациональных и 

региональных структур. В этой связи автор разде-
ляет точку зрения ряда исследователей о том, что 
«вхождение в макро-региональную интеграцию 
является одновременно процессом реформиро-
вания политической и экономической системы 
интегрирующихся государств, поэтому экономи-
ческую интеграцию целесообразно проводить в 
несколько этапов. На первом этапе региональной 
интеграции государств выравниваются уровни 
социально-экономического развития, достигается 
общность в институциональных и технологиче-
ских критериях. Если разрыв в качественных пока-
зателях «догоняющей» страны и «догоняемой» в 
региональном сообществе значителен, то попытка 
интеграции этих стран в единую структуру, либо 
обречена на провал, либо связана с огромными 
вложениями средств. И наоборот, близкие по каче-
ственным показателям страны могут эффективно 
объединяться в макрорегионы интегрирующихся 
государств» [10, c. 27-28].

В развитии европейской региональной поли-
тики можно выделить несколько ключевых этапов, 
связанных с определенными структурными изме-
нениями экономики ЕС (рис. 1). 

Первым таким этапом стал период 1957-1987 
гг., в рамках которого произошли: подписание 
Римского Договора (1957 г.); создание Генераль-
ного директората по вопросам региональной 
политики Европейской комиссии (1968); учреж-
дение Европейского фонда регионального разви-
тия (European Regional Development Fund, ERDF) 
(1975 г.).

рис. 1. временные рамки этапов эволюции 
региональной политики европейского союза

Источник: построено автором по данным Европейской 
Комиссии [11]

Второй этап – 1988-1992 гг. – связан с необхо-
димостью адаптацией экономики региона к всту-
плению Греции в 1981 г., Испании и Португалии 
в 1986 г. Существенное различие уровней эконо-
мического развития этих стран от стран «ядра» 
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ЕС привело к созданию структурных фондов с 
бюджетом в размере 64 млрд. ЭКЮ на принци-
пах общей политики сплоченности, основными из 
которых были: фокусирование внимания на раз-
витии бедных и отсталых регионов, долгосрочное 
программирование, стратегическая ориентация 
инвестиций, вовлечение региональных и местных 
партнеров [11].

В связи с введением в 1993 г. трех «новелл» 
Маастрихтского договора (Фонда сплочения, Коми-
тета регионов и принципа субсидиарности) можно 
обозначить рамки следующего, третьего этапа 
развития региональной политики ЕС с бюджетом 
168 млрд. ЭКЮ: 1994-1999 гг. В этот период были 
внедрены Финансовые Инструменты для Руковод-
ства по рыболовле (1993 г.); ресурсы для структур-
ных фондов и фонда сплочения были удвоены и 
достигли трети бюджета ЕС; в 1995 г. была опреде-
лена специальная цель поддержки малонаселен-
ных регионов Финляндии и Швеции [11].

Начиная с 2000 г., который ознаменовался при-
нятием Лиссабонской стратегии, приоритеты ЕС 
четвертого этапа 2000-2006 гг. сместились в сто-
рону обеспечения роста, рабочих мест и иннова-
ционного развития в связи с расширением количе-
ства стран-членов. Так в период 2000-2004 были 
разработаны и внедрены инструменты финан-
сирования для стран-кандидатов, ожидающих 
вхождения в ЕС. В связи с принятием в 2004 г. 
10 новых государств-членов ЕС, что привело к 
росту последнего на 20 %, а ВВП – лишь на 5 %, 
для этих стран был выделен бюджет в размере 
22 млрд. евро; для остальных 15 стран-членов 
бюджет составил 213 млрд. евро [11].

 В течение пятого этапа – с 2007 по 2013 гг. 
региональная политика ЕС базировалась на прин-
ципах упрощения правил и структур, акцентирова-
нии на прозрачности и коммуникации, достижении 
роста и создании рабочих мест как ключевых эле-
ментах реформ, определении инвестиционных 
приоритетов. Для реализации совокупности дан-
ных направлений было выделено 347 млрд. евро 
(из них 25 % – на научные исследования и иннова-

ции, 30 % – для экологической инфраструктуры и 
мер по борьбе с изменением климата) [11].

Региональная политика следующего этапа, 
охватывающего 2014–2020 гг., направлена на 
поддержку создания рабочих мест, обеспечение 
конкурентоспособности бизнеса, экономического 
роста, устойчивого развития и улучшения каче-
ства жизни граждан всех регионов и городов ЕС. 
Для достижения этих целей и удовлетворения 
разнообразных потребностей развития предус-
мотрено финансирование в размере почти трети 
от общего бюджета ЕС – 351,8 млрд. евро, пре-
доставление которого осуществляется через три 
основных фонда: 

• Фонд европейского регионального развития 
(European Regional Development Fund, ERDF), 

• Фонд сплочения (Cohesion Fund, CF) и 
• Европейский социальный фонд (European 

Social Fund, ESF) [11]. 
Совместно с Европейским фондом сель-

скохозяйственного развития сельских районов 
(European Agricultural Fund for Rural Development, 
EAFRD) и Европейским фондом морского и рыб-
ного хозяйства (European Maritime and Fisheries 
Fund, EMFF), они составляют Европейские струк-
турный и инвестиционный фонды (European 
Structural and Investment (ESI) Funds).

Характерными особенностями данного этапа 
являются: четко и количественно измеримые 
целевые задачи для улучшения подотчетности; 
упрощение в виде единого набора правил для 
пяти фондов; введение конкретных предваритель-
ных условий, прежде чем средства могут быть 
выделены; борьба за социальную интеграцию; 
связь с экономическими реформами, т.е. возмож-
ность приостановки финансирования государ-
ства-члена, которое не соответствует экономиче-
ским правилам ЕС.

Для обеспечения экономического роста ЕС в 
течение шестого этапа на 2014-2020 гг. политика 
сплоченности предусматривает 11 задач (табл. 1).

При этом ЕФРР будет поддерживать все 
11 задач, но основными инвестиционными при-

Таблица 1
Приоритеты политики сплочения ес на 2014-2020 гг.

1. Углубление исследований, техно-
логиеского развития, инноваций

5. Содействие адаптации к изме-
нению климата, предотвращение 
рисков и управление ими

8. Содействие стабильной и каче-
ственной занятости и поддержка 
мобильности рабочей силы

2. Расширение доступа и использо-
вания информационных и телеком-
муникационных технологий

6. Сохранение и защита окружаю-
щей среды и повышение эффектив-
ности использования ресурсов

9. Содействие социальной инте-
грации, борьбе с нищетой и любой 
дискриминации

3. Укрепление конкурентоспособно-
сти малых и средних предприятий

7. Содействие устойчивому раз-
витию транспорта и улучшение 
сетевой инфраструктуры

10. Инвестиции в образование, про-
фессиональную подготовку и обуче-
ние на протяжении всей жизни

4. Поддержка перехода к низко угле-
родной экономике

11. Повышение эффективности 
государственного управления

Источник: приведено автором на основании данных [12]
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оритетами являются задачи 1-4. Для ESF основ-
ными приоритетами являются 8-11, вместе с тем 
фонд поддерживает задачи 1-4. Фонд сплочения 
поддерживает приоритеты 4-7 и 11.

Из данных табл. 1 следует, что региональная 
политика Европейского Союза является катали-
затором государственного и частного финансиро-
вания регионального развития в рамках ЕС. Каче-
ственные изменения целей и задач региональной 
политики ЕС в рамках выделенных этапов ее 
эволюции показывает ее гибкость, адаптивность, 
социальный характер. Наднациональные инстру-
менты финансирования регионального развития 
стали стабильным, безопасным и адресным источ-
ником финансирования для стимулирования вос-
становления экономики в посткризисные периоды.

выводы из проведенного исследования. 
Региональное развитие является процессом, 
который требует действенных и эффективных 
институтов, а также тесного сотрудничества 
между правительствами, бизнес-организациями и 
социальными группами на каждом уровне. Реги-
ональная политика ЕС базируется на идеологии 
сплочения стран-членов в достижении общих 
наднациональных приоритетов развития региона 
на основе достижения планируемых показате-
лей роста ВВП, уровня занятости, мобильности 
рабочей силы, использования новейших техноло-
гий, что в совокупности направлено на усиление 
конкурентоспособности данного интеграционного 
объединения в глобализирующемся мире. 
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Постановка проблеми. Золото як метал, що 
відноситься до групи дорогоцінних та благород-
них, окрім вивчення відповідними науками його 
суто фізичних або хімічних характеристик, роз-
глядається як загальний еквівалент та резервний 
актив в умовах розвитку світогосподарських про-
цесів. У світовій фінансовій системі роль золота 
традиційно змінювалася у залежності від зовніш-
ніх обставин та еволюційного поступу. Світовий 
ринок золота на сьогодні характеризується, як 
сукупність міжнародних і внутрішніх ринків, на 
яких відбувається торгівля золотом у фізичному 
вигляді та похідними інструментами.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані із аналізом кон’юнктури та 
тенденцій розвитку ринку золота, впливу на його 
функціонування різноманітних чинників, зміни ролі 
дорогоцінного металу у світовому господарстві, 
розглядаються у наукових працях Н. Бодрової, 
М. Диби, С. Еш, О. Михайловського, А. Олексин, 
Н. Савчук, А. Федорчук та ін.

Постановка завдання. На сьогодні відмітною 
ознакою цього металу є його активне застосування 
усіма країнами світу як страхового та резервного 
фонду. Офіційні запаси золота, що зберігаються 
у центральних банках різних країн та в МВФ, ста-
новлять на сьогодні понад 31 тис. тонн [1]. Ринок 
золота набуває ознак глобального характеру, і 
визначається не лише економічними або політич-
ними аспектами, а й розвитком телекомунікацій-
них та комп’ютерних технологій. Золото викорис-
товується державами для підтримки на певному 
рівні золотовалютних резервів, слугує купівельним 
та платіжним засобом, виступає матеріалізацією 
суспільного багатства. Враховуючи роль золота 
як індикатора міжнародної економіки та розвитку 

окремих країн, вивчення аспектів функціонування 
ринку цього дорогоцінного металу набуває осо-
бливої актуальності, особливо в умовах економіч-
ної та фінансової нестабільності. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Золотий запас відображає валютно-фінансовий 
стан країни та її кредитоспроможність на світовому 
ринку. У зв’язку із цим золото продовжує відігра-
вати провідну роль у міжнародних валютно-кре-
дитних відносинах, через те, що використовується 
як засіб регулювання платіжного балансу та попо-
внення валютних резервів; слугує загальним купі-
вельно-платіжним засобом і ознакою суспільного 
багатства; виконує функцію стабілізатора під час 
економічних або політичних ускладнень; виступає 
засобом страхування від інфляції, тому що вкла-
дення в іноземні валюти є більш ризикованим.

Видобуток золота пов’язують із декількома ета-
пами, перший розпочався напередодні Першої 
світової війни, другий – на початку Другої світової 
війни, а третій характеризується процесами демо-
нетизації золота і має свій початок з 70-х років 
ХХ століття [2]. 

Основними функціями золота виступають 
наступні [3]: міра вартості (як рівень значущості та 
коштовності усіх товарів); засіб обігу (посередни-
цтво у реалізації процесу обігу); інструмент утво-
рення багатства (накопичення вартості у найбільш 
ліквідній формі); засіб платежу (номінація платіж-
них одиниць у дорогоцінних металах); світові гроші. 

До країн, що володіють найбільшими родови-
щами золота, належать Австралія, ПАР, Чилі та 
США. Значна частина золота сьогодні перебуває 
у резервних активах як центральних банків країн, 
так і міжнародних організацій [4]. Згідно даних 
звіту Всесвітньої золотої ради найбільший попит 
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тильність, золотовалютні резерви.

Статья посвящена исследованию струк-
туры и динамики современного мирового 
рынка золота. Показано роль золота как 
индикатора международной экономики. Про-
ведено анализ мирового спроса на драго-
ценный металл. Выявлено ряд факторов, 

которые влияют на спрос и цену золота в 
процессах мирового хозяйства. Осущест-
влено оценивание динамики золотовалют-
ных резервов Национального банка Украины. 
ключевые слова: драгоценные металлы, 
золото, спрос, цена, золотой запас, вола-
тильность, золотовалютные резервы.

The article investigates the structure and dynam-
ics of modern world gold market. The role of gold 
as an indicator of the international economy is 
showed. The world demand for the precious 
metal is analyzed. A number of factors affecting 
the demand and price of gold in global economic 
processes are revealed. An estimation of the 
dynamics of gold and foreign exchange reserves 
of the National Bank of Ukraine is made.
Key words: precious metals, gold, demand, 
price, gold reserves, volatility, gold and foreign-
exchange reserves.
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на золото у світі спостерігається з метою інвес-
тування та у ювелірній промисловості (рис. 1). 
Можна побачити, що сучасна динаміка ринку 
золота не повною мірою відображає його викла-
дені вище теоретичні функції. Цей дорогоцінний 
метал у більшості сьогодні виконує функцію інвес-
тиційного активу (як спосіб отримання додатко-
вих надходжень) та страхування від ризиків (коли 
банки утримують дорогоцінний метал як резерв).

Виробничий попит на золото, коли воно висту-
пає сировинним компонентом, в середньому 
складає 10% від загального попиту, йдеться про 
такі галузі як електроніка, медицина, виробни-
цтво електричних деталей. На теперішньому 
етапі сфери застосування золота розширюються 
завдяки його використанню у виробництві палив-
них елементів, при хімічній обробці та здійсненні 
контролю за забрудненням оточуючого середо-
вища, оскільки метал характеризується тепловою 
та електричною провідністю, спротивом бактеріо-
логічній колонізації і корозії [4]. 

рис. 1. світовий попит на золото в тон. у 2015 році 

За: [5]

- інвестиційний клімат у суспільстві.
Інвестори при здійсненні капіталовкладень 

у золото оцінюють різноманітні чинники – здат-
ність застрахуватися від економічної та політичної 
нестабільності, знизити рівень ризику, передба-
чити ріст попиту на цей дорогоцінний метал. Існує 
чотири типи вкладення коштів – злитки, інвести-
ційні золоті монети, депозити, ювелірний сектор. 
Серед причин інвестування у золото слід виокре-
мити [2]:

- незалежність, коли на вартість золота впли-
ває низка чинників, але його цінність як платіжного 
засобу залишається незмінною;

- резервні засоби, що передбачає накопичення 
золота державами та центробанками з метою 
забезпечення своїх грошових одиниць;

- висока ліквідність, яка виявляється у власти-
вості золота бути конвертованим на фінансовому 
ринку у стислі терміни, на відміну від деяких цін-
них паперів;

- диверсифікація активів, коли золото відіграє 
важливу роль у формуванні інвестиційного порт-
феля і піднімає його на інший рівень та захищає 
від цінових коливань;

- надійність та стабільність, яка виражається у 
цінності золота як способу вкладення грошей.

На кінець 2016 року ціна на золото склала 
1151,40 дол. за унцію [5]. Тенденція збільшення 
вартості золота, яка спостерігалася до 2013 року, 
змінила свій тренд і до 2015 року показувала упо-
вільнення, яке почало стабілізуватися протягом 
2016 року.

рис. 2. світові ціни на золото,  
дол. сШа за унцію у 2007-16 рр.

За: [5]

Як зазначають вітчизняні вчені, традиційно сві-
тові ціни на золото зростають при посиленні еко-
номічної та геополітичної невизначеності, та зни-
жуються, коли міжнародна економіка демонструє 
стабільне зростання [6].

Розподіл золота у 2015 року виглядає наступ-
ним чином: державні банки та міжнародні фінан-
сові організації – 20%, ювелірна галузь – 44%, 
стоматологія та промисловість – 13%, інвестиції – 
23% (рис. 3).

Науково-технічний прогрес та зростання сус-
пільного виробництва і його модернізація у еконо-
мічно розвинених країнах світу, а також утворення 

Основні чинники, що впливають на ціну на 
золото у світовому господарстві:

- вартість видобутку золота (сучасні тенденції 
показують зростання витрат на видобування цього 
дорогоцінного металу);

- зміни курсів валют, фондових індексів і цін на 
нафту (найбільший вплив справляють такі валюти 
як долар США та швейцарський франк);

- коливання цін на інші дорогоцінні метали (срі-
бло, платина, паладій);

- зміни у законодавстві, що стосуються вве-
дення або зняття обмежень на укладення угод з 
дорогоцінними металами;

- економічні коливання у міжнародній економіці;
- попит на золото в окремих галузях промисло-

вості (ювелірна галузь, стоматологія);
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потужних неринкових факторів впливу на міжна-
родну економіку, сприяли демонетизації золота [8].

За індикатор стану світової економіки беруть 
співвідношення цін золота і платини, яке колива-
ється у залежності від циклічності економічного 
розвитку. Протягом періоду стабільного зростання 
світової економіки платина є в 2-2,5 рази дорож-
чою за золото завдяки тому, що у природі вона 
зустрічається рідше, для її отримання необхідно 
переробити у три рази більше руди, ніж для добу-
вання золота, і для виготовлення ювелірних виро-
бів цей метал використовується у значно менших 
обсягах. Під час світових криз попит на платину 
знижується, метал втрачає в ціні і тому його інвес-
тиційний потенціал є нижчим, ніж у золота. Проте 
на користь золота свідчить його історична роль 
грошового еквівалента [9]. 

Золотовалютні резерви окремих країн світу 
станом на 01.01.2016 р. представлено на рис. 4. 
Україна за обсягами золотовалютних резервів 
поступається таким країнам як Польща, Німеч-
чина, Франція та перевищує Білорусь, Грузію і 
Литву.

рис. 4. Золотовалютні резерви країн світу  
станом на 01.01.2016 р.

За: [10]

Подвійна, а саме сировинна та валютна сут-
ність золота відіграє важливу роль у його ціноут-
воренні як на міжнародному, так і на вітчизняних 
ринках. Непередбачуваність подій у світі в цілому 
стимулює інвесторів конвертувати свої кошти саме 
у золото, що призводить до коливань його курсу та 
волатильності ринку у короткостроковій перспек-
тиві [8]. Аналогічні процеси мали місце і на укра-
їнському ринку, оскільки Україна має історичний 
досвід стрімкої девальвації національної валюти у 
2008 році і відповідного зростання попиту на бан-
ківські метали.

Основною функцією Національного банку України 
є забезпечення накопичення та зберігання золотова-
лютних резервів та здійснення операцій з ними та 
банківськими металами. Згідно Закону України “Про 
державне регулювання видобутку, виробництва і 
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння та контроль за операціями з ними” дорого-
цінні метали – золото, срібло, платина і метали пла-
тинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) 
у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, 
напівфабрикати, промислові продукти, хімічні спо-
луки, вироби, відходи, брухт тощо). 

Золотовалютний резерв НБУ складається з 
наступних активів: монетарне золото, спеціальні 
права запозичення, резервна позиція в МВФ, іно-
земна валюта у вигляді банкнот та монет на рахун-
ках за кордоном, цінні папери, інші міжнародно 
визнані резервні активи. Розмір золотовалютних 
резервів України з 2001 року до 2016 року вигля-
дає наступним чином (табл. 1).

рис. 3. світовий розподіл золота у 2015 році, % 

За: [7]

Таблиця 1
розмір золотовалютних резервів україни 

протягом 2001-2016 рр.

дата на 
1 січня

розмір 
золотовалютного 

резерву, 
млрд. дол. сШа

Приріст (до 
попереднього року)

2001 1,48 + 0,39 + 35,78
2002 3,3 + 1,82 + 122,97
2003 3,36 + 0,06 + 1,82
2004 6,95 + 3,59 + 106,85
2005 9,72 + 2,77 + 39,86
2006 19,39 + 9,67 + 99,49
2007 22,36 + 2,97 + 15,32
2008 31,79 + 9,43 + 42,17
2009 34,57 + 2,78 + 8,74
2010 26,5 -8,07 - 23,34
2011 34,58 + 8,08 + 30,49
2012 31,8 -2,78 - 8,04
2013 24,546 - 7,254 - 22,81
2014 20,415 - 4,131 - 16,83
2015 7,533 - 12,88 - 63,1
2016 13,300 + 5,767 + 76,56
2017 15,539 + 2,239 + 16,83

За: [10]
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Розмір золотовалютних резервів України ста-
ном на 1 січня 2017 року становить 15,5 млрд дол. 
США і демонструє зростання у порівнянні із попе-
реднім періодом. 

Враховуючи значення дорогоцінних мета-
лів як для розвитку економіки та соціального 
добробуту будь-якої країни, так і для окремих 
галузей, операції із дорогоцінними металами 
залишаються актуальними для інвесторів, для 
центральних і комерційних банків, міжнародних 
організацій. 

висновки з проведеного дослідження. 
Значення золота у світовій фінансовій системі 
зростає. Світовий ринок золота є досить дина-
мічним. Інвестори виявляють інтерес до дорого-
цінного металу, що впливає на зміни механізмів 
ціноутворення на ринку, співвідношення попиту і 
пропозиції. Попит на золото зростає, коли збіль-
шуються інфляційні очікування або настають 
кризові часи. Операції із золотом, як і з іншими 
дорогоцінними металами, залишаються важли-
вими і для України, особливо в умовах еконо-
мічної нестабільності. В загальному вітчизня-
ний ринок золота є нестійким та невеликим за 
обсягом здійснюваних операцій у порівнянні із 
іншими країнами. Згідно з даними аналітичних 
досліджень, прогнозується збільшення інвести-
цій у золото, тому для українського ринку важли-
вою рисою є інвестування у дорогоцінні метали 
як надійний та стабільний метод підвищення 
платоспроможності країни.
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Постановка проблеми. Реалії сучасного сві-
тового господарства, що супроводжуються кри-
зовими явищами в національних економіках й 
набувають глобального характеру, підштовхують 
держави до об’єднання в інтеграційні структури 
для реалізації власних національних інтересів та 
вирішення глобальних проблем. Проте, глобаліза-
ція та інтернаціоналізація світового господарства, 
з однієї сторони, підвищують ефективність функ-
ціонування національних економік внаслідок утво-
рення глобальних товарних й сировинних ринків 
та надають країнам ряд переваг, виступаючи пев-
ною формою захисту окремих економік від гло-
бальної фінансової нестійкості шляхом утворення 
регіональних інтеграційних угрупувань, а з іншої, – 
сприяють посиленню протиріч між країнами і заго-
стрюють розбіжності між ними, підсилюючи еконо-
мічні й політичні ризики. 

Зростання взаємозалежності між державами 
може мати негативний вплив у період заго-
стрення фінансових криз для світового госпо-
дарства в цілому і для економіки окремих країн, 
тому дана проблематика наразі є особливо акту-
альною і потребує більш детального вивчення. 
Вирішення зазначених проблем в умовах гло-
бальної фінансової нестабільності потребує 
регіональної координації й формування нових 
антикризових механізмів, важелів та інструмен-
тів. Тому на сьогоднішній день актуальним є 
поглиблене дослідження основних макроеконо-
мічних показників і виявлення тенденцій розви-
тку окремо взятої економіки в контексті кризових 
процесів країн ЄС.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченням ефективності функціонування різ-
них регіональних інтеграційних об’єднань займа-
лися такі видатні вчені-економісти, як: А. Філі-
пенко, Б. Губський, Ю. Пахомов, С. Кримський, 
Ю. Павленко, Є. Савельєв. Безумовно, відомими 
у цій сфері є ґрунтовні дослідження вітчизняних 
науковців: В. Гейця, Ю. Макогона, Ю. Пахомова, 
О. Сохацької, З. Луцишин, В. Корнєєва, П. Гай-
дуцького та ін. 

При цьому невирішеними залишаються питання 
подолання кризових явищ у кожній окремо взятій 
проблемній економіці Європейського Союзу, так 
як між країнами існують суттєві відмінності у еко-
номічному потенціалі й національних ключових 
компетентностях. Адже кожна економіка має свою 
міжнародну спеціалізацію, характеризується пев-
ною ресурсною базою, рівнем розвитку промисло-
вості, аграрного сектору, сфери послуг й іннова-
цій, враховує людський потенціал, безпосередньо 
залежить від політики уряду в усіх сферах держав-
ного управління.

Формулювання цілей статті. Метою даного 
дослідження є виявлення тенденцій та прогно-
зування перспектив розвитку економіки Італії в 
контексті кризових явищ Європейського Союзу з 
урахуванням аналізу основних макроекономічних 
показників, що дозволить обґрунтувати пріоритети 
економічного розвитку.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Європейський Союз утворений завдяки значним 
зусиллям європейських країн впродовж багатьох 
десятків років та їх непереборному бажанню інте-
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груватись задля підвищення конкурентоздатності 
національних економік і з метою протидії окремих 
держав-членів ЄС політичному та економічному 
тиску з боку країн-лідерів глобальної економіки. 
Проте, наслідки світової фінансової та економіч-
ної кризи 2008-2009 років особливо гостро позна-
чились на соціальному та економічному становищі 
деяких країн Євросоюзу через зростання дефіциту 
платіжного балансу та державного бюджету країн, 
зниження обсягів виробницва майже в усіх галу-
зях економіки, посилення інфляційних тенденцій 
й зростання безробіття. Ці аспекти збільшили 
вразливість економік Греції, Ірландії, Італії, Іспанії, 
Португалії й визначили необхідність проведення 
структурних реформ для підвищення спромож-
ності їхніх економік відповідно реагувати у склад-
них ситуаціях, максимально нівелюючи фінансові 
ризики й знижуючи негативний вплив на якість 
життя громадян [1, с.  1]. 

Загальний економічний спад у світовому гос-
подарстві й зниження темпів росту провідних 
економік ускладнили міжнародні торгівельні та 
фінансові відносини й спричинили важкі проблеми 
з обслуговуванням зовнішніх боргів у країн–борж-
ників. Загальне зниження рівня виробництва, ско-
рочення державних доходів й стрімкий ріст дер-
жавних видатків на фоні інтенсивної інтеграції та 
переміщення капіталу в цих країнах порушили 
макроекономічну рівновагу. Зазначені проблеми 
спричинили значні коливання валютних курсів і 
вплинули на процентні ставки по кредитах на сві-
товому фінансовому ринку, що й зумовило заго-
стрення кризи державних запозичань [3, с.  1]. 
Фінансові вливання зі стабілізаційних фондів в 
окремі економіки не дали очікуваних результатів, 
так як вони не вирішували проблему докорінно, а 
лише нівелювали негативні наслідки кризи і вима-
гали структурних перетворень та втілення «жор-
сткого» режиму економії. 

На тлі затяжної кризи боргів країн ЄС сповіль-
нюються темпи економічного росту і виникають 
проблеми у стабільних економіках розвинених 
країн: Німеччині, Франції, Великобританії (рис. 1). 
Жорсткий режим економії, певні структурні рамки, 
погіршення соціальних стандартів, контроль за 
зовнішньоторговельними операціями й цінами на 
сировину та енергоносії, невідповідність обмінних 
курсів створюють перешкоди на шляху торгівлі у 
цих державах та ускладнюють вихід з економічного 
спаду. Для подолання наслідків структурної кризи 
боргів країн ЄС уряди багатьох держав у сфері 
макроекономічного управління основний акцент 
роблять на реформуванні податкової політики.

Проблемі економіки ЄС, що проводили сут-
тєві фінансові вливання у банківський сектор 
задля його порятунку, вичерпували власні валютні 
резерви, провокували зростання дефіциту 
бюджету, а боргове навантаження на державні 

фінанси зростало прискореними темпами. Зна-
чне зниження спроможності державних фінансів 
країн-боржників вчасно виплачувати відсотки та 
тіло боргу без збільшення майбутніх запозичань 
призвело до зростання розриву між доходністю 
по державних облігаціях й вартістю страхування 
ризику банкрутства через дефолтні контракти 
swap між країнами PIIGS й рештою країн-членів 
ЄС [1, с.  1].

Абревіатуру PIIGS все частіше можна зустріти 
на шпальтах світових економічних видань. Вона 
запропонована для позначення англомовних назв 
проблемних економік країн ЄС (Португалія, Ірлан-
дія, Італія, Греція, Іспанія) у 2008 році. Як зазнача-
лось у попередніх публікаціях, кожна з цих країн має 
свої характерні прорахунки в економіці, які повинні 
бути вирішені спільними зусиллями Європейського 
Союзу для подолання кризових явищ [9, с.  25]. 

Найбільшим дефіцитом бюджету й загрозою 
дефолту у об’єднаній Європі протягом 2009-2015 
років відзначилась Греція. Зовнішній борг країни у 
2008 році сягнув 112,9% ВВП, у 2011 році зріс до 
170,32%, а у 2015 році піднявся до позначки 174,70% 
[13, с.  1]. Завдяки певним економічним заходам і 
зусиллям інших країн ЄС протягом 2015-2016 років 
вдалось знизити показник державного боргу Греції 
до 162,52% ВВП. Стає цілком очевидно, що країна 
споживає значно більше, ніж може собі дозволити, 
усі макроекономічні індикатори відхиляються від 
прийнятих в ЄС норм, тому подані ними статис-
тичні дані звітів приховують справжній стан справ 
й виникнення суттєвої зовнішньої заборгованості, 
а також неспроможність цієї держави профінансу-
вати власні борги [14, с.  1]. 

Враховуючи дані Eurostat, Греція за розміром 
дефіциту державного бюджету у 2015 році посіла 
перше місце серед 27 країн-членів ЄС. Наступною 
за величиною державного боргу у 2015 році є Іта-
лія, яка також відчула «подих» дефолту [7, c. 1]. 

На початку липня 2011 року розпочався масо-
вий розпродаж акцій італійських банків, курс дер-
жавних облігацій суттєво знижувався. Фінансовий 
ринок, як індикатор «хворобливості» економіки, 
перший зреагував на поглиблення боргової кризи 

рис. 1. динаміка росту ввП в країнах Єс  
з 1980 по 2015 рік

*запозичено із офіційного сайту Eurostat [7]
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в Італії. Захвилювалися лідери країн ЄС і чинов-
ники Єврокомісії через гіпотетичну необхідність 
надати фінансову допомогу Італії, щоб стабілізу-
вати економічну ситуацію. Якщо б уряд Італії нава-
жився звернутися до ЄС й МВФ за фінансовою 
допомогою, тоді стабілізаційний фонд потрібно 
було б збільшити до 1,5 трлн євро. Такі заходи 
могли викликати певні збурення серед громадян 
ЄС з економічно благополучних країн, адже вони 
не бажають фінансувати кризу сусідніх держав із 
власної кишені, сплачувати податки, що не будуть 
спрямовуватися на добробут й розвиток їхньої 
країни, а використовуватимуться для фінансової 
допомоги проблемним економікам [2, c. 1].

У 2011 році державний борг Італії перевищив 
120% ВВП, що удвічі більше допустимого рівня 
згідно з Маастрихтськими угодами в ЄС (не вище 
60%), а у 2015 році – 132,3% (рис. 2).

За абсолютною величиною державного боргу 
Італія лідирує на просторах Єврозони: у червні 
2011 року центральний банк Італії повідомив про 
перевищення обсягу державного боргу 1,9 трлн 
євро. Зазначена сума заборгованості була вищою, 
ніж величина зовнішніх боргів решти членів PIIGS 
(Португалії, Ірландії, Греції, Іспанії) [2, c. 1]. 

Зростання фінансової й політичної нестабіль-
ності у світі позначилось на роботі фінансових й 
сировинних ринків, знайшло безпосереднє відо-
браження у темпах економічного росту країн ЄС 
та ускладнило ситуацію із вирішенням структурної 
боргової проблеми PIIGS. На сьогоднішній день 
величина державного боргу Італії зберігається 
на досить високому рівні, що на фоні незначного 
темпу економічного росту її економіки потребує 
відповідних реформ, оскільки лише пожвавлення 
економіки забезпечить зростання ВВП і податко-
вих надходжень, допоможе знизити рівень забор-
гованості економіки (рис. 3). 

Загалом, рівень ВВП Італії також суттєво зни-
зився за період структурної кризи боргів країн ЄЄ 
і наразі могутня італійська економіка, що входила 

до «G7», поступається за багатьма макроеко-
номічними показниками розвитку таким країнам 
«третього світу», як: Індія, Корея, Бразилія, Індо-
незія та, навіть, Росія (рис. 4) [15, с. 1].

рис. 4. Порівняння ввП провідних 
високорозвинених країн із країнами «третього 

світу» за даними 2016 року

* запозичено із Звіту МВФ [15, с.  1]

Сьогодні італійська економіка переживає 
фінансову, політичну і структурну кризу, що не дає 
жодних підстав сподіватися на пожвавлення еко-
номіки. Без підвищення темпів економічного зрос-
тання італійській економіці не вибратися з борго-
вої ями, адже в разі низького темпу економічного 

росту й підняття процентних ста-
вок за державними облігаціями 
вище 6%, державний борг Італії у 
2017 році може вирости до 150% 
ВВП. МВФ рекомендував уряду 
Італії вжити заходи економії шля-
хом скорочення бюджетних видат-
ків [2, с.  1].

Італійський уряд миттєво зреа-
гував на падіння курсів на Мілан-
ській фондовій біржі і апеляції з 
боку МВФ, тому протягом 2015-
2016 років було запропоновано і 
реалізовано ряд заходів політич-
ного та економічного характеру, 
які заклали міцний фундамент для 
майбутнього економічного зрос-

рис. 3. динаміка державного боргу італії  
в % до ввП в період 2007-2015 рр.

*запозичено із офіційного сайту Trading Economics [8, с. 1]

рис. 2. державний борг країн Євросоюзу за підсумками 2015 року

*запозичено із офіційного сайту Eurostat [7, c. 1]
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тання. Протягом останніх двох років італійському 
уряду вдалося внести певні зміни до трудового 
кодексу, реформувати виборче законодавство, 
модернізувати пенсійну систему, однак усі про-
ведені заходи були успішними завдяки досягнен-
ням у сфері державного управління, адже уряд 
М.Ренці правильно підібрав міністрів й грамотно 
провів кадрову ротацію [6, с.  3]. 

Італія – країна, яка має могутній промисловий і 
аграрний потенціал. З точки зору галузевої струк-
тури італійської економіки, промисловість забезпе-
чує 30% ВВП, сільське господарство – 3%, сфера 
послуг – 67%. Однією із ключових особливостей 
даної країни є домінування в економічній структурі 
невеликих і середніх підприємств, які за даними 
Національного інституту статистики Італії забезпе-

чують 80% зайнятості економічно актив-
ного населення. Італійські малі підприєм-
ства створюють третину доданої вартості 
в загальному обсязі національного 
виробництва [5]. Тому ряд реформ пови-
нні стосуватись податкового і митного 
законодавства, створюючи більш спри-
ятливі умови для ведення малого бізнесу 
і стимулювання експорту. Основними 
товарними ринками для італійського екс-
порту товарів і послуг виступають ринки 
Німеччини, Франції, США, Великобрита-
нії, Іспанії, Швейцарії (рис. 5).

Усвідомлення важливості й необхід-
ності проведення економічних реформ 
в Італії в умовах посилення глобальної 
фінансової нестабільності потребує не 

рис. 5. динаміка експорту  
та основні країни-партнери італії у 2015 році

*побудовано автором на основі даних статистичного порталу Statista 
[10, с.  1]

рис. 6. Програма антикризових заходів в італії

* розроблено автором на основі [4, с.  349], [6, с.  41-43], [11, с.  1]
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тільки регіональної координації зі сторони ЄС, але 
й вимагає формування нових антикризових меха-
нізмів, важелів та інструментів, які в комплексі 
позитивно впливатимуть на економічне зростання 
країни та подолання її боргових проблем (рис. 6). 

Програма комплексу антикризових заходів 
повинна забезпечувати: підтримку банківського 
сектору та гарантування банківських вкладів 
населення; стимулювання основних галузей про-
мисловості (машинобудування й автомобілебу-
дування, металургію і енергетику, авіакосмічну 
промисловість, виробництво електротехніки, а 
також текстильну, фармацевтичну, харчову про-
мисловість, деревообробку і виробництво меблів, 
туризм); охоплювати систему соціального захисту 
різних верств населення; підтримувати малий та 
середній бізнес, стимулюючи його розвиток й роз-
ширення; створювати сприятливий інвестиційний 
клімат для притоку іноземних інвестицій, а також 
сприяти подальшій інтернаціоналізації діяльності 
італійських підприємств. 

Для забезпечення сталого розвитку економіки 
Італії й поетапного вирішення її боргових проблем, 
слід розробити комплекс антикризових заходів, 
спрямованих на реформування політичних і соці-
ально-економічних інститутів країни, ключовими 
напрямки якого є наступні:

- реформування бюджетної політики та вне-
сення змін до діючого податкового законодавства. 
Так для забезпечення соціальної стабільності й 
стимулювання економічного росту протягом 2014-
2015 років в Італії було реалізовано ряд заходів у 
рамках «Закону про стабільність», зокрема, було 
знижено ставку оподаткування доходів фізич-
них осіб для тих категорій працівників з місячним 
доходом менше 1,5 тис. євро, введено певні обме-
ження щодо зарплат і преміальних виплат для 
керівників державних підприємств, а також змен-
шено витрати на утримання центрального апарату 
управління й Сенату. У рамках «Закону про ста-
більність 2016» передбачені заходи регулювання 
бюджетної політики й структурні реформи;

- реформування промислової політики і покра-
щення ділового клімату в країні для забезпе-
чення економічного росту й розвитку конкуренції, 
зокрема, італійські підприємства отримали мож-
ливість оформити податкові відшкодування 15% 
на придбання нового обладнання, а малі підпри-
ємства – збільшити статутний капітал на 40% за 
рахунок зниження податків. Водночас, для стиму-
лювання інноваційної діяльності підприємств було 
запроваджено податкові відшкодування у розмірі 
25% від витрат на науково-дослідні роботи за 
період 2014-2016 років [6, с.  42];

- реформування державної політики щодо 
скорочення зовнішнього боргу шляхом часткової 
приватизації 43 державних підприємств для залу-
чення близько 12 млрд євро, що складає 0,7% 

ВВП країни (суднобудівний концерн «Фінкант’єрі», 
кілька підприємств воєнно-промислового холдингу 
«Фінмекканіка», «Пошта Італії», нафтогазовий 
концерн «Ені», енергетична корпорація «Енел», 
авіаперевізник «Аліталія»);

- реформування інвестиційної політики шляхом 
покращення інвестиційного клімату, спрощення 
процедури вливання іноземних інвестицій у різні 
сектори економіки, заохочення спільної участі при-
ватних та державних структур у реалізації різних 
економіко-інвестиційних проектів. Завдяки про-
веденим заходам в рамках державної програми 
заохочення іноземних інвестицій «Пункт при-
буття – Італія» відбулось зростання обсягів іно-
земних інвестицій з 51,3 млрд євро у 2014 році до 
74,4 млрд євро у 2015 році, при чому портфельні 
інвестиції склали 58% від загального обсягу, а 
основними донорами іноземних інвестицій при 
цьому виступали США (10 млрд.євро), Нідерланди 
(9,4 млрд євро), Норвегія (8,9 млрд євро) [6, с. 8]; 

- реформування урядових та громадських інсти-
туцій у сфері зовнішньоторговельних відносин, 
робота яких почала виключно спрямовуватися на 
підтримку італійських експортерів при виході на 
міжнарордні ринки. Реалізація цих заходів забез-
печила у 2015 році зростання обсягу італійського 
експорту у США (+20,9%), Бельгію (+10,6%), Індію 
(+10,3%), Іспанію (+10,1%). Обсяг експорту най-
більше зріс по таких товарних групах: автомобілі 
(+30,8%), продукти сільського і лісового госпо-
дарства, рибальства (+11,2%), комп’ютери, елек-
тронні і оптичні прилади (+10,9%) [6, с.  7]. Безу-
мовно, для інтенсифікації зовнішньої торгівлі Італії 
потрібно провести реформування торговельних 
палат у самій країні та за кордоном для підви-
щення ефективності їх роботи щляхом надання 
більшої підтримки з боку центрального уряду та 
регіональних структур;

- реформування пенсійної системи, трудового 
законодавства й соціального захисту населення 
з метою збільшення надходжень до бюджету й 
зниження видатків на соціальні програми. Мініс-
терство економіки і фінансів Італії внесло корек-
тиви у пенсійний вік працівників: право на пенсію 
з 1.01.2016 року отримують чоловіки і жінки після 
66 років і 7 місяців за умови сплати ними впродовж 
мінімум 20 років відрахувань у відповідні фонди 
[6,с.34]. Підняття пенсійного віку й внесені зміни 
у трудове законодавство мали на меті знизити 
рівень безробіття і підвищити зайнятість насе-
лення. Так у 2015 році рівень безробіття знизився 
до позначки 11,4%, досягнувши трьохрічного міні-
муму [6, с.  7]. Водночас, вживаються заходи щодо 
працевлаштування біженців для вирішення мігра-
ційної кризи.

висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи результати проведеного 
дослідження й аналізу основних макроекономічних 
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показників Італії, було встановлено: гальмування 
темпів економічного зростання європейських еко-
номік призводить до скорочення ВВП й зниження 
податкових надходжень, що на фоні росту держав-
них видатків спричинює дефіцити бюджетів вище 
допустимого рівня й збільшення державного боргу. 

Фінансова й політична нестабільність, яка 
панує сьогодні у світі, спричинює глобальні макро-
економічні дисбаланси, що на тлі значного бор-
гового навантаження проблемних європейських 
економік формує загрозливі виклики для розвитку 
Європейського Союзу, спричинює фінансові про-
блеми і структурні диспропорції, які здатні пору-
шити глобальну економічну рівновагу.

Проте, даний напрям досліджень є надзвичайно 
перспективним, оскільки економіка країн ЄС не є 
статичною, країни активно впроваджують інновації 
не лише у виробництво, але й застосовують «ноу-
хау» у сфері державного управління, вживають 
заходи щодо реформування певних сфер і галу-
зей народного господарства, тому динаміка макро-
економічної ситуації може бути досить стрімкою. 
Адже, вона з одного боку залежить від політичної 
карти світу й глобальної економічної кон’юнктури, 
а з іншого боку визначається динамікою власних 
макроекономічних показників розвитку. При цьому 
стан економіки країн ЄС може визначати ситуацію 
на світових товарних і фінансових ринках. 
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цукрові БурЯки: економічна еФективність вирощуваннЯ
SUGAR BEET: ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION

УДК 336. 22:368.02
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банківської справи та страхування
Вінницький національний аграрний 
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У данній статті здійснено оцінку ефектив-
ності виробництва цукрових буряків та 
цукру в Україні. Встановлено, що виробни-
цтво цукрових буряків необхідно зосередити 
в найсприятливіших для вирощування цієї 
культури областях, ґрунтово-кліматичні 
умови яких забезпечують високі показники 
урожайності та якості коренеплодів. Визна-
чено шляхи підвищення ефективності 
цукробурякового виробництва та забез-
печення сталого розвитку підприємств 
галузі, що потребує активізації державної 
підтримки товаровиробників. Зроблений 
розрахунок прогнозування обсягів виробни-
цтва цукрових буряків на найближчі роки за 
допомогою побудови рівняння тренду.
ключові слова: цукрові буряки, цукор, собі-
вартість, ціна, ефективність виробництва, 
рівняння тренду.

В данной статье осуществлена оценка 
эффективности производства сахарной 
свеклы и сахара в Украине. Установлено, 
что производство сахарной свеклы необхо-
димо сосредоточить в благоприятных для 
выращивания этой культуры областях, 
почвенно-климатические условия которых 
обеспечивают высокие показатели урожай-

ности и качества корнеплодов. Определены 
пути повышения эффективности свеклоса-
харного производства и обеспечения устой-
чивого развития предприятий отрасли 
требует активизации государственной 
поддержки товаропроизводителей. Про-
изведен расчет прогнозирования объемов 
производства сахарной свеклы на ближай-
шие годы с помощью построения уравнения 
тренда.
ключевые слова: сахарная свекла, сахар, 
себестоимость, цена, эффективность 
производства, уравнение тренда.

In article the data evaluation of the effectiveness 
of sugar beet and sugar production in Ukraine. 
Established that sugar beet production should be 
concentrated in the most favorable for the cultiva-
tion of this crop fields, soil and climatic conditions 
which provide high performance yield and quality 
of roots. The ways of improving the efficiency of 
sugar beet production and sustainable develop-
ment of the industry, which requires activation 
state support for producers. Made calculation 
forecasting volumes of sugar beet production in 
the coming years by building equations trend.
Keywords: sugar beet, sugar, cost, price, 
production efficiency, trend equation. 

Постановка проблеми. Розв’язання проблеми 
збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції та поліпшення її якості вимагає ради-
кальних перетворень економічних відносин, при-
скорення науково-технічного прогресу. Нині вже 
йде перехід до розвитку агропромислового вироб-
ництва на основі різних форм власності і видів 
діяльності в умовах ринкової економіки.

В економічному розвитку країни сільське гос-
подарство відіграє особливе місце. Це одна з 
основних галузей народного господарства, яка 
забезпечує виробництво продуктів харчування 
і є найпершою умовою розвитку суспільства. 
Продукти сільського господарства і промислові 
товари, що виробляються із сільськогосподарської 
сировини, становлять 75% фонду народного спо-
живання.

Провідна роль у розвитку продуктивних сил 
країни належить галузям промисловості, однак, 
неодмінною умовою економічного прогресу є під-
вищення ефективності сільського господарства.

Сільське господарство є істотним джерелом 
нагромадження, воно забезпечує понад 23% 
загальної суми національного доходу країни.

Україна аграрна країна. Географічне розта-
шування держави дуже сприятливе для виро-
щування різних сільськогосподарських культур. 
Здебільшого на території України вирощують зер-
нобобові, цукрові буряки, технічні культури, плоди, 
ягоди, виноград та ін.

В Україні цукрові буряки єдине джерело сиро-
вини для цукрової промисловості. Коренеплоди 
культивованих У країні сортів та гібридів цукрових 
буряків містять 17-18% цукру, а за сприятливих 
умов його нагромаджується до 20%. При пере-
робці на цукрових заводах вихід цукру з корене-
плодів становить 12-15%. Таким чином, при вро-
жайності цукрових буряків 350-400 ц/га можна 
одержати по 50-60 ц цукру з 1 га.

Бурякоцукровий комплекс України включає 
60 цукрових заводів, виробничі потужності яких 
забезпечують переробку 130 тис. т коренеплодів 
цукрових буряків за добу. Основними бурякосій-
ними районами України є Вінницька, Хмельницька, 
Черкаська, Полтавська, Тернопільська, Київська, 
Харківська та Сумська області, які забезпечують 
близько 70% валового виробництва цукрових 
буряків. У структурі посівів сільськогосподарських 

Розділ 2. економіка та упРавління 
національним гоСподаРСтвом
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культур цукрові буряки становлять, у деяких регі-
онах до 15-19% загальної площі посівів. Отож, як 
бачимо, в Україні є всі умови для розвитку такої 
галузі сільського господарства – як цукрові буряки.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні, методичні й практичні аспекти механізму 
підвищення ефективності АПК розглянуті в працях 
В. Г. Андрійчука, О. А. Бугуцького, М. А. Голика, 
М. І. Кісіля, В. В. Прядка, П. Т. Саблука, О. М. Шпи-
чака та інших вчених. Проте, проблема ефектив-
ності – одвічна проблема, що завжди була, є і 
залишатиметься актуальною.

В. Г. Андрійчук [8] трактує ефективність, як 
результативність певного процесу, дії, що вимірю-
ється співвідношенням між одержаним результа-
том і витратами, що його спричинили.

О. А. Бугуцький визначав суть поняття «ефек-
тивність виробництва», як відношення одержаних 
результатів до витрат праці та засобів виробництва 
у матеріальному виробництві; що ефективність 
виробництва є комплексною, узагальнюючою еко-
номічною категорією, якісна характеристика якої 
відбивається насамперед у результативності вико-
ристання живої й уречевленої в засобах виробни-
цтва праці [9].

М. І. Кісіль підкреслює, що ефективність визна-
чається зіставленням економічного результату з 
витратами на досягнення цього результату [10].

У працях багатьох учених суть ефективності 
полягає саме в досягненні максимальної кіль-
кості продукції за мінімальних витрат. Зокрема 
М. А. Голик підкреслює, що економічна ефектив-
ність сільського господарства полягає у виробни-
цтві максимальної кількості високоякісної продук-
ції з одиниці сільськогосподарських угідь чи від 
однієї голови худоби за найменших витрат ресур-
сів з метою найповнішого задоволення потреб 
населення у продуктах харчування і промисло-
вості, у сировині [11].

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
аналіз економічної ефективності вирощування 
цукрових буряків, також розрахунок прогнозу-
вання обсягів виробництва цукрових буряків на 
найближчі роки за допомогою побудови рівняння 
тренду.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Значне падіння обсягів виробництва цукру відбу-
лося протягом 1990 – 1997 рр. – з 6,791 млн. т. 
до 2,034 млн. т. на рік. У 90-х рр. кількість цукро-
вих заводів скоротилася до 86. У 2012 р. в Україні 
функціонувало 64 цукрозаводи. Учасники обгово-
рення звернули також увагу і на те, що внаслідок 
істотного падіння виробництва цукру Україна втра-
тила відповідні позиції на світовому ринку, і сьо-
годні частка країни у світовому виробництві ледь 
перевищує 1 відсоток.

За даними Державної служби статистики, 
у 2012 році цукрові буряки викопані на площі 

449 тис. га, середня урожайність склала 407 цент-
нери з гектара, валовий збір цукрових буряків ста-
новив 18,3 млн. тонн, виробництво цукру білого 
бурякового склало 2,23 млн. тонн, потреба вну-
трішнього ринку на період 2012/2013 маркетинго-
вого року дорівнює 1,83 млн. тонн. Підприємствам 
цукрової галузі вдалося відновити експорт цукру, 
і з вересня 2011 р. по серпень 2012 р. відванта-
жено на експорт 150 тис. тонн цукру білого майже 
у 20 країн світу. Основними країнами-імпортерами 
українського цукру є Казахстан, Грузія, Ліван, Кир-
гизія, Туркменістан, Узбекистан, Угорщина, Хорва-
тія, Сирія.

Водночас, ситуація на ринку цукру нагадує гой-
далку. В дефіцитні роки високий попит на цукор 
стимулює сільськогосподарські підприємства 
збільшувати площі посіву цукрових буряків, вини-
кає перевиробництво, ціни падають, виробники 
цукрових буряків скорочують посіви. У результаті 
утворюється дефіцит, який Україна намагається 
покрити за рахунок імпорту білого цукру або цукру-
сирцю. Ціни на внутрішньому ринку знову зроста-
ють, і сільгоспвиробники знову збільшують площі 
посівів. У результаті пропозиція цукру знову пере-
вищує попит, і ціни знову падають. Цикл повторю-
ється.

Такий стан справ є результатом відсутності 
чіткої державної політики на ринку цукру. Наго-
лошувалося також, що у поточному маркетин-
говому році (вересень 2012 – серпень 2013 рр.) 
через дефіцит обігових коштів у цукрових заво-
дів, застосування давальницьких схем переробки 
цукрових буряків, сезонне перенасичення вну-
трішнього ринку, падіння внутрішнього споживчого 
попиту і відсутність експорту ціна попиту на цукор 
на внутрішньому ринку у сезон переробки цукро-
вих буряків щоденно знижувалася і досягла рівня, 
що не покриває витрат на його виробництво. За 
словами виступаючих, середні оптово-відпус-
кні ціни на цукор у виробників цього маркетинго-
вого року становили близько 4900 грн. за тонну 
при витратах на його виробництво 6500-7200 грн. 
з урахуванням ПДВ, і тому збитки виробників цукру 
уже склали понад 1 млрд. гривень.

Крім цього, уряд знизив мінімальні ціни на 
цукор (без урахування ПДВ) на поточний марке-
тинговий рік (вересень 2012 – серпень 2013 р.) з 
4925,14 грн. до 4083,33 грн. за тонну.

Концентрація виробництва цукросировини у 
потужних спеціалізованих підприємствах дає мож-
ливість вирощувати цукрові буряки за інтенсив-
ними технологіями, що забезпечує істотне підви-
щення їх урожайності та валового збору. Так, якщо 
в 2007 р. цукровими заводами та компаніями було 
зібрано 21,7 % площ цукрових буряків від загаль-
ного показника в Україні, то у 2012 р. – 66,3 %, від-
повідно урожайність коренеплодів зросла з 29,42 
до 40,3 т/га. На підвищення ефективності вироб-



27

  Економіка та управління національним господарством

ництва продукції галузі суттєвий вплив здійснює 
державна підтримка. У 2008 р. вперше в Україні 
сільгоспвиробники отримали підтримку з держбю-
джету на виробництво цукрових буряків у розмірі 
750 грн. на 1 га [2, с. 42]. Такий захід став необхід-
ним у зв’язку з різким погіршенням в 2007 р. показ-
ників ефективності виробництва цукрових буряків 
(рентабельність -11,1%). У той же час рівень рен-
табельності виробництва цукру становив -2,5 % 
. Основною причиною цього негативного явища 
стало різке зростання цін на матеріально-тех-
нічні ресурси та нестабільність реалізаційних та 
оптово-відпускних цін на цукрові буряки і цукор, 
мінімальний рівень яких регламентується відпо-
відними постановами Кабінету Міністрів Укра-
їни, що зумовило низький рівень рентабельності 
цукрових буряків і цукру з деякими відхиленнями 
за роками та не забезпечує розширеного відтво-
рення галузі.

Реалізація цукру нижче собівартості у 2012-
2013 роках, можливо, призведе до непередбачу-
ваних негативних наслідків, зокрема, площі посіву 
цукрових буряків у 2013 році можуть скоротитися 
з 449 до 370 тис. га, що може спричинити закриття 
10-12 цукрових заводів, скорочення робочих місць 
на 12-15 тисяч чоловік і зростання соціальної 
напруги у цих регіонах.

Залишається низьким рівень автоматизації 
окремих технологічних дільниць, що негативно 
впливає на показники роботи цукрових заводів 
[5, с. 36]. Так коефіцієнт виробництва, який харак-
теризує ступінь вилучення цукру з буряків, по Укра-
їні становив 0,7869 проти 0,7898 минулого року, 
а коефіцієнт роботи заводу – відповідно 0,8275 
і 0,8329, тобто одержано лише 82,75 % біологіч-
ного цукру від введеного в завод. Проте, помітне 
покращення цих показників у динаміці. Різниця 
між коефіцієнтами заводу (0,8275) і виробництва 
(0,7869) – 0,0406 по галузі в цілому є надто висо-
кою і свідчить про високі втрати буряків і цукру при 
прийманні, зберіганні та транспортуванні корене-
плодів на цукровий завод. Порівняння показника 
роботи українських і європейських цукрових заво-
дів, де коефіцієнт заводу становить 0,83-0,89, свід-
чить про те, що вітчизняні виробники в середньому 
втрачають 1-6 % цукру. Причинами є переробка 
цукрових буряків низької технологічної якості, 
неритмічна робота заводу, морально та фізично 
застаріле обладнання [6, с. 89]. З метою забезпе-
чення життєздатності сільського господарства, його 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовніш-
ньому ринку, гарантування продовольчої безпеки 
країни, Кабінетом Міністрів України затверджено 
Державну цільову програму розвитку.

Зокрема, у разі виконання заходів, передбаче-
них цією програмою, очікується у 2015 р. виробни-
цтво 54 млн. т цукрових буряків та 3,1 млн. т цукру.
При цьому прогнозований обсяг споживання цукру 

становитиме 38 кг на одну особу на рік, що цілком 
достатньо з позицій раціонального харчування. 
Значення цукрових буряків не обмежується лише 
виробництвом з них цукру. У процесі заводської 
переробки буряків одержують жом і мелясу. Жом 
використовують для годівлі тварин, а також вироб-
ництва пектинового клею, що застосовується у 
текстильному виробництві. Мелясу широко вико-
ристовують при виготовленні комбікормів. Вона 
є сировиною для виробництва спирту, гліцерину, 
харчових дріжджів для хлібопекарської промис-
ловості, молочної та лимонної кислот [8, с. 54]. 
Враховуючи світовий досвід щодо використання 
цукросировини для виробництва біоетанолу як 
альтернативного пального, доцільно було б його 
впровадити на цукрових заводах України. Потреба 
у диверсифікації виробництва продукції цукро-
бурякового підкомплексу визначається не тільки 
високою залежністю країни від імпорту енергоре-
сурсів, а й необхідністю мати резервні потужності 
для переробки надлишку виробленої продукції, 
зважаючи на циклічний і ризиковий характер цукро-
бурякового виробництва. На основі розроблених 
поліноміальних моделей, які описують рівень уро-
жайності цукрових буряків і виробництва цукру в 
Україні за 1913-2012 рр., здійснено прогноз уро-
жайності цукрових буряків, який передбачає її під-
вищення на 14 % та збільшення обсягів виробни-
цтва бурякового цукру на 18 % . Отже, передумови 
для впровадження біопального в Україні існують, 
зокрема шляхом диверсифікації виробництва про-
дукції цукробурякової галузі.

Отож, проведемо прогнозування обсягів вироб-
ництва цукрових буряків на найближчі роки. Так 

Таблиця 1
динаміка показників виробництва  

цукрових буряків в україні за 2001-2015 роки
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2005 652 248 15468 177,0 4,8
2006 815 285 22421 186,0 11,1
2007 610 294 16978 157,6 -11,1
2008 380 356 13438 218,9 7,1
2009 322 315 10068 409,9 37,0
2010 501 279 13749 478,5 16,7
2011 532 363 18740 516,0 36,5
2012 458 411 18439 426,8 15,7
2013 280 399 10789 397,8 2,7
2014 331 477 15734 494,2 17,9
2015 237 436 10331 788,6 6, 0

Джерело [12]
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посівна площа цукрових буряків у 2015 році порів-
няно з 2010 роком зменшилась на 53,7%, у порів-
нянні з 2005 роком – в 2,75 разів і досягла най-
нижчої за всі роки ХХІ століття позначки. Валове 
виробництво цукрових буряків зменшилось у 
2015 році у порівнянні з 2010 роком – на 24,9%, 
порівняно з 2005 роком – на 33,2% [12].

Для прогнозування обсягів виробництва цукро-
вих буряків на найближчі роки необхідною є побу-
дова рівняння тренду [12].

Рівняння параболічного тренду має вигляд:
Уt=a0+a1t+a2t2
Параметри трендового рівняння визначаються 

розв’язанням системи нормальних рівнянь:
 na0+a1∑t+a2∑t2=∑y
a0∑t+a1∑t2+ a2∑t3=∑yt
a0∑t2+a1∑t3+ a2∑t4=∑yt2
З метою спрощення розрахунків, приймаємо 

∑t=0. Тоді й ∑t3=0 і система матиме вигляд:
 na0+ a2∑t2=∑y
a1∑t2 =∑yt
a0∑t2+ a2∑t4=∑yt2
За розрахунковими даними табл. 2 рів-

няння параболічного тренду набуде вигляду: 
Уt=16078,60-175,40t-53,59t2.

За рівнянням параболічного тренду екстрапо-
ляційний рівень виробництва цукрових буряків на 
2016 рік становить:

У2016 = 11245,64 тис. т
Важливими факторами збільшення обся-

гів виробництва цукрових буряків є розширення 
посівних площ під дану культуру, підвищення уро-
жайності цукрових буряків, впровадження іннова-
ційних технологій його виробництва, залучення 

інвестицій для розвитку буряківництва та розробка 
ефективної держаної підтримки галузі.

висновки. Вирішення продовольчої проблеми 
та підвищення добробуту населення України зна-
чною мірою залежить від розвитку сільського 
господарства, зростаючої його ефективності. 
Обмеженість виробничих ресурсів, що викорис-
товуються в сільському господарстві, та необхід-
ність задоволення зростаючих потреб населення 
об’єктивно вимагають підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва. Цього 
можна досягти створенням регульованої ринкової 
економіки, відповідно механізму регулювання гос-
подарюваня та забезпечення усіх форм власності.

Провідною галуззю сільського господарства є 
галузь буряківництва. Де з 1 га можна одержати 
по 50-60 ц цукру, при врожайності 350 ц/га і при 
цукристості коренеплодів 12-15%

Основним напрямом збільшення виробництва 
цукрових буряків і підвищення його ефективності є 
інтенсифікація галузі. Головне завдання – значне 
підвищення врожайності і цукристості коренепло-
дів цукрових буряків.

Виробництво цукрових буряків в Україні необ-
хідно зосередити в найсприятливіших для виро-
щування цієї культури областях, грунтово-кліма-
тичні умови яких забезпечують високі показники 
урожайності та якості коренеплодів. Підвищення 
ефективності виробництва цукрових буряків та 
цукру можливе шляхом зниження собівартості 
й збереження оптимального рівня ціни для рен-
табельного виробництва, розв’язання проблеми 
забезпечення виробників матеріально-технічними 
ресурсами та диверсифікації виробництва продук-

Таблиця 2
розрахункові дані для аналітичного вирівнювання  

за параболою валового виробництва цукрових буряків в україні

рік валовий 
збір, тис. т t t2 t4 yt yt2 yt

2001 15575 -7 49 2401 -109025 763175 14680
2002 14452 -6 36 1296 -86712 520272 15202
2003 13392 -5 25 625 -66960 334800 15616
2004 16600 -4 16 256 -66400 265600 15923
2005 15468 -3 9 81 -46404 139212 16122
2006 22421 -2 4 16 -44842 89684 16215
2007 16978 -1 1 1 -16978 16978 16200
2008 13438 0 0 0 0 0 16079
2009 10068 1 1 1 10068 10068 15850
2010 13749 2 4 16 27498 54996 15513
2011 18740 3 9 81 56220 168660 15070
2012 18439 4 16 256 73756 295024 14520
2013 10789 5 25 625 53945 269725 13862
2014 15734 6 36 1296 94404 566424 13097
2015 10331 7 49 2401 72317 506219 12225

Разом 226174 0 280 9352 -49113 4000837 226174

Джерело [12]
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ції, що потребує певної державної підтримки това-
ровиробників галузі.

Для підвищення виробництва цукрових буряків 
потрібно проводити такі заходи:

• впровадження системи машин для комплек-
сної механізації буряківництва;

• повне забезпечення мінеральними добри-
вами;

• подальший розвиток селекції і поліпшення 
насінництва цукрових буряків;

• удосконалення технології і організації вироб-
ництва;

• розвиток агропромислової інтеграції в буряко-
вому комплексі АПК.
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У статті розкрито сутність та економічну 
природу формування, розвитку і ефектив-
ності використання людського капіталу. 
Проаналізовані існуючі методологічні підходи 
до оцінки людського капіталу в економіко-
математичному моделюванні економічного 
зростання. Дане дослідження присвячене 
виявленню системної взаємозалежності 
факторів освіти і економічного зростання 
держави. 
ключові слова: освіта, людський капітал, 
оцінка людського капіталу, моделі економіч-
ного зростання.

В статье раскрыта сущность и экономи-
ческая природа формирования, развития и 
эффективности использования человече-
ского капитала. В работе проанализиро-
ваны существующие методологические 
подходы к оценке человеческого капитала 

в экономико-математическом модели-
ровании экономического роста. Данное 
исследование посвящено выявлению 
системной взаимозависимости факторов 
образования и экономического роста госу-
дарства.
ключевые слова: образование, человечес-
кий капитал, оценка человеческого капи-
тала, модели экономического роста.

The article deals with the substance and eco-
nomic nature of the formation, development and 
efficient use of human capital. The paper ana-
lyzes the existing methodological approaches to 
assessing human capital in economic modelling 
of economic growth. The study on detecting sys-
temic factors interdependence of education and 
economic growth of the state.
Key words: education, human capital, human 
capital assessment model of economic growth.

Постановка проблеми. Завдяки людській 
праці утворюється додаткова вартість, відтак 
людський капітал можна вважати нагромадже-
ним соціально-трудовим потенціалом суспільства, 
оскільки він забезпечує перетворення трудового 
потенціалу з пасивної форми в активну. Людина 
як особистість володіє знаннями, здібностями, 
має певний рівень культури, досвіду, опираючись 
на які обирає напрям діяльності, в якій має ефек-
тивно їх реалізовувати.

Як зазначає Л. І. Гальків, реальний людський 
капітал характеризує набір тих здібностей, нави-
чок, знань, досвіду, що вже приносять дохід або 
використовуються для виробництва товарів, робіт 
та послуг [1, с. 191]. Інформацією для його оцінки є 
дані існуючої статистичної методології, СНР. 

Проблема оцінки людського капіталу полягає 
в тому, що вона має здійснюватися на поточний 
момент, а її достовірність підтверджується лише з 
часом. Тому конкретизація підходів до оцінки люд-
ського капіталу на основі економіко-математичних 
моделей економічного зростання виступає акту-
альним завданням даного дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відповісти на запитання, як інвестиції в людський 
капітал впливають на його величину, намага-
лось багато зарубіжних та вітчизняних науковців. 
Н. В. Потєхіна з цього приводу зауважила “склад-
ніше визначити вигоди від інвестування в людину 
на рівні національної економіки, оскільки ефект, 
що отримується від підвищення освіти, покра-
щення здоров’я, занадто розсіяний, важко вимі-
рюється і проявляється тривалий час поспіль” 
[5, с. 207].

Помітний теоретичний прорив у розробці моде-
лей та оцінці економічного зростання відбувся 

в середині 80-х років ХХ ст. Р. Лукас, П. Ромер, 
Ф. Агийон і П. Хоувітт, Дж. Гроссман і Е. Хелпман 
використали нові підходи до побудови моделей 
економічного зростання, що передбачали можли-
вість системи отримувати додаткові імпульси до 
росту при одному і тому ж співвідношенні затрат 
традиційних факторів виробництва – праці і капі-
талу. Це відбувається завдяки накопиченню люд-
ського капіталу, що зумовлює збільшення ефекту 
від масштабу виробництва.

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є узагальнення теоретичних знань та при-
кладних досліджень з оцінки людського капіталу. 
Для досягнення даної мети встановлено наступні 
завдання: розгляд статистичних показників, які 
б характеризували величину накопиченого люд-
ського капіталу та аналіз моделей економічного 
зростання, в яких основним фактором виступає 
людський капітал.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Людський капітал являє собою сукупність знань, 
здібностей, навичок тощо, які могли б приносити 
певний дохід чи використовуватися у виробни-
цтві. Однак, оцінка потенціалу кожного індивіда, а 
також суспільства в цілому ускладнюється рядом 
факторів [4, с. 200]: 

- кожний індивід володіє унікальним набо-
ром здібностей, знань, навичок, мотивацій, тож 
одночасно прогнозувати, де, як і коли вони будуть 
застосовані, неможливо;

- більшість економік світу, зокрема україн-
ська, мають багатогалузеву структуру, що роз-
ширює можливості самореалізації для індивідів і 
суспільства в цілому, а отже, ускладнює їх вибір і 
унеможливлює передбачення максимально очіку-
ваного доходу від їх діяльності;
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- відкидаючи основні теоретичні припущення 
класичної школи, індивід не завжди поводиться 
раціонально, що спричиняє часто неефективну 
реалізацію його потенціалу в суспільстві. 

Крім того, вибір, який здійснює індивід, зумов-
люється набором інституційних факторів таких, 
як: виховання, соціальне походження, соціально-
політичний устрій країни, соціально-економічна 
політика держави, рівень місцевого розвитку тощо.

У кінці 80-х –90-х рр. ХХ ст. проводилась 
активна розробка моделей економічного зрос-
тання з участю людського капіталу. Це поясню-
ється переконливими успіхами країн, які активно 
реалізували освітні реформи. Серед числен-
них моделей, де впливовим є фактор людського 
капіталу можна виділити чотири відомі моделі Р. 
Лукаса, П. Ромера, Г. Манкью-Д. Ромера-Д. Уейла, 
Д. Ромера. Незважаючи на достатньо обґрунто-
вану теоретичну основу оцінки людського капі-
талу, вчені у прикладних дослідженнях стикаються 
з рядом проблем, пов’язаних з вибором статистич-
них показників, які б характеризували величину 
накопиченого людського капіталу.

Однією з перших моделей економічного зрос-
тання, в якій основним фактором виступав люд-
ський капітал, є модель Mankew-Romer-Weil 
(1992 р.). Вдосконалена західними економістами 
Г. Менкью, Д. Ромером та Д. Уейлом модель вра-
ховує зростаючу механізацію та автоматизацію 
виробництва, підвищення ефективності праці 
робітників, що знаходиться у прямій залежності 
від їх здоров’я, освіти, навиків, набутих знань. 
У працях Г. Менкью, Д. Ромера та Д. Уейла капітал 
поділяється на фізичний та людський, при цьому 
частка фізичного капіталу в створені доходу скла-
дає 1/3, а людського капіталу – коливається від 1/3 
до 1/2. Вплив людського капіталу на рівень дохо-
дів автори моделі оцінювали через використання 
виробничої функції Кобба-Дугласа з певною моди-
фікацією:

Y(t)=K(t)α H(t)β (A(t)L(t))1-α-β,              (1)
де H(t) – людський капітал;
К(t) – запас фізичного капіталу (основних фон-

дів);
L(t) – фізичні спроможності осіб, зайнятих у 

виробництві;
А(t) – рівень знань, показник ефективності 

праці.
При чому α+β<1, що характеризує спадну від-

дачу виробничих ресурсів, тому мається на увазі 
можливість різних внесків людського капіталу у 
створення продукту при забезпеченні сталого 
стану економіки. Рівень кваліфікації робочої сили 
і якість фізичного капіталу взаємно доповнюють 
один одного, тобто низька якість основних фондів 
може бути компенсована високою кваліфікацією 
робітників, а висока якість капіталу значною мірою 
знецінюється низькою кваліфікацією робочої сили.

Норма амортизації фізичного та людського 
капіталу в даній моделі рівні нулю, а норми заоща-
дження є постійними величинами, тобто:

,    (2, 3)

де 0<s(K)<1, 0<s(H)<1
Таким чином, Г. Менкью, Д. Ромер та Д. Уейл 

розширили неокласичну модель економічного 
зростання, включивши людський капітал як додат-
ковий виробничий фактор, при цьому нагрома-
дження людського капіталу, наряду з нагрома-
дженням фізичного, сприяє зростанню ВВП на 
душу працездатного населення.

Відомі також й інші моделі економічного зрос-
тання з використанням інтелектуального капіталу. 
Наприклад, Р. Лукас у своїй моделі розглянув як 
запас людського капіталу, так і його ефективність. 
Він запропонував включити у виробничу функцію 
частку затрат праці на створення інтелектуального 
капіталу, запас людського капіталу і середній рівень 
людського капіталу в середньому по економіці.

Р. Лукас визначає двоїстий підхід до пояснення 
людського капіталу через загальний рівень умінь 
(професіоналізму), що втілюється у продуктив-
ності осіб, зайнятих у виробництві, та через запас 
людського капіталу, притаманний кожному суспіль-
ству. На нагромадження цього запасу направлено 
частину часу крім того, що присвячений власне 
виробничій діяльності. Нагромадження людського 
капіталу розглядається, як вияв соціальної актив-
ності. З першим аспектом капіталу пов’язується 
його внутрішній ефект, що втілюється у вищій 
продуктивності праці і більшому доході власника 
даного ресурсу, а з другим аспектом – зовнішній 
ефект – вигода для всіх суб’єктів економіки.

Зазначені положення щодо змісту людського 
капіталу втілюються у виробничій функції:

Y(t)=N(t)c(t)+∆K(t)=AK(t)β [u(t)h(t)N(t)]1-β hα(t)y, (4)
де N(t)c(t)+∆K(t) – сума витрат на споживання 

домогосподарств N(t)c(t) та на приріст капіталу 
∆K(t) у певний період;

A – постійна величина, відбиває певний рівень 
технологій;

K(t) – запас фізичного капіталу;
[u(t)h(t)N(t)] – показник ефективності робочої 

сили у певний період часу;
hα(t)y – вираження зовнішнього ефекту від 

запасу людського капіталу для суспільства в 
цілому [3, с. 92].

Розглянута виробнича функція передбачає зрос-
таючу віддачу ресурсів, оскільки β+1-β+y>1. Факт 
зростання віддачі пов’язаний саме з появою пози-
тивних зовнішніх ефектів від запасу людського 
капіталу, тому освіта, професійна підготовка та інші 
види діяльності, які збільшують людський та інтелек-
туальний капітал, повинні субсидуватись державою.

Практичне значення моделі Лукаса в тому, що 
він розглядав людський капітал як продукт сис-
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теми освіти, який вимірюється рівнем освіти та 
часткою часу навчання в загальному часі. Модель 
побудована за припущення, що кожен індивід при 
прийнятті рішення про освіту виходить з максимі-
зації рівня заробітної плати, яку буде отримувати 
в майбутньому. 

Модель економічного зростання П. Ромера 
ґрунтується на нетрадиційному розмежуванні 
структурних елементів людського капіталу. Осно-
вний сенс структурування – відбиття різного 
впливу складових людського капіталу на випуск. 
Такими складовими є фізичні спроможності осіб, 
зайнятих у виробництві, освіта за результатами 
навчання в початковій та середній школі, сукупний 
досвід набутий у процесі роботи, наукові знання 
(досвід), здобуті після середньої школи. П. Ромер 
підкреслює, що таке структурування людського 
капіталу є доцільнішим, ніж оперування узагаль-
нюючим поняттям “ефективна людська праця”.

У своїй моделі П. Ромер поділяє економіку на 
три сектори:

У першому, дослідницькому секторі, у резуль-
таті використання сконцентрованого в ньому 
людського капіталу HA та існуючого запасу знань 
A, отримуються нові знання, які матеріалізується 
у вигляді нових технологій. Приріст нових знань 
виражається залежністю:

A=δHA A,                             (5)
де δ – параметр наукової продуктивності.
Знання в даному секторі розглядаються, як 

неконкурентний виробничий фактор, який рівно 
доступний в один і той же час всім, хто бажає ним 
скористатись.

Плата за використання одиниці людського кап-
талу в цьому секторі економіки визначається як:

wH=PA δA,                            (6)
де wH – плата за використання одиниці люд-

ського капіталу;
PA – ціна нової технологічної розробки.
Фірми другого проміжного сектору економіки 

використовують отримані в дослідницькому сек-
торі знання для виробництва засобів виробництва 
(технологічного обладнання), при цьому кожна з 
цих фірм, що є монополістом, володіє патентом на 
випуск своєї продукції і отримує монопольний при-
буток від її реалізації. Передбачається, що патент 
може діяти безмежно довго.

На основі існуючих засобів виробництва, затрат 
праці L і людського капіталу HY третій сектор еко-
номіки забезпечує випуск продукції споживчого 
призначення. При цьому виробнича функція набу-
ває вигляду:

Y (HY,L,X)=HY
α Lβ ∑∞

i=1 Xi
1-α-β,              (7)

де і – індекс кожного окремого виду засобів 
виробництва;

X = ∑∞
i=1 X – список засобів виробництва, що 

використовується однією фірмою для випуску кін-
цевої продукції.

α,β – частка факторів виробництва (знань, 
праці і капіталу) в економічному зростанні.

Модель П. Ромера передбачає, що людський 
капітал розділяється між дослідницьким сектором 
та сектором випуску кінцевої продукції:

H = HA + HY,                              (8)
Фірми проміжного сектору, що забезпечують 

виробництво засобів виробництва не мають у 
розпорядженні свого людського капіталу. Вони 
оплачують працю вчених по створенню нових тех-
нологічних розробок у першому секторі і викорис-
товують кінцеву продукцію третього сектору.

Модель передбачає, що на випуск одиниці 
виробничого обладнання витрачається η одиниць 
кінцевої продукції. Обладнання не продається, а 
надається зацікавленим фірмам за орендну плату 
p(i). Якщо обладнання для технологій i не виро-
бляє жодна фірма другого сектору, то p(i)=∞.

Загальний капітал трьохсекторної системи 
визначається залежністю:

K = η∑∞
i=1 Xi = η∑A

i=1 Xi,                  (9)
а його зміни визначаються як K(t)=Y(t)-C(t), де 

C(t) – агрегована функція споживання [3, с. 94].
Модель П. Ромера включає в себе фактор люд-

ського капіталу у вигляді знань та навичок, що отри-
муються у процесі діяльності індивіда. Основним 
припущенням моделі є те, що накопичені знання 
стимулюють процес удосконалення обладнання, 
що відображається на рівні капіталоозброєності 
робітника, яка вимірюється як відношення всього 
капіталу в економіці до кількості працюючих. 

Таким чином, модель П. Ромера підтверджує 
двоїстість природи наукових знань, які впливають 
на виробництво та сферу послуг. Не заохочуючи 
отримання нових знань заради знань як таких, 
немає як розраховувати на практичну віддачу від 
науки в майбутньому, при цьому країни з великим 
накопиченням обсягу людського капіталу мають 
більш високі темпи розвитку. Тому поглиблення 
міжнародних економічних відносин сприяє підви-
щенню темпів зростання, так як обсяг продукції роз-
ширює границі економічних систем і призводить до 
збільшенню сумарного людського капіталу.

Серйозні сумніви з приводу нових моделей 
зростання висунув Ч. Джонс, який звернув увагу 
на те, що ефект масштабу від збільшення ресур-
сів сфери НДДКР не завжди підтверджується 
емпіричними даними державного розвитку. Він 
обґрунтував появу ефекту масштабу в нових 
моделях економічного зростання неконкурентним 
характером наукових знань. Тобто на відміну від 
запатентованих винаходів, наукові знання можуть 
без обмежень використовувати одночасно багато 
суб’єктів господарської діяльності.

А. Янг запропонував альтернативну модель з 
ендогенним технологічним прогресом, в якій роз-
мір ринку і рівень затрат на НДДКР можуть впли-
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вати не лише на темпи економічного зростання, 
але й на функцію корисності нововведень для 
середнього споживача (через розширення асорти-
менту продукції).

П. Сегерстрем виключив вплив ефекту масш-
табу так, як, на його думку, з появою ключових ідей 
розвитку певних галузей економіки, визначити 
нові науково-технічні ідеї стає все складніше. Тим 
самим не діє проста лінійна залежність між затра-
тами людського капіталу та кінцевим результатом 
розвитку економіки.

Х. Лін та В. Руссо розширили модель ендо-
генного зростання П. Ромера, включивши вплив 
податкових інструментів (податку на доходи з 
фізичних осіб, корпорацій, від операцій з цінними 
паперами, амортизацію капіталу, податкового кре-
диту на проведення НДДКР та ін.) на розвиток 
економіки. Вплив оподаткування на економічне 
зростання пов’язане зі змінами розміру ринку про-
міжних товарів інноваційних фірм (нових засобів 
виробництва і технологій виробничого призна-
чення) [3, с. 95].

висновки з проведеного дослідження. 
Отже, порівняння теоретичних моделей економіч-
ного зростання за участю людського капіталу та 
ендогенного технологічного прогресу, вказує на 
той факт, що оцінка внеску зазначених факторів 
зводиться до з’ясування впливу років навчання, 
ефекту масштабу виробництва та монопольної 
ренти на динаміку розвитку економіки. 

Самі автори моделей визнають, що викорис-
тані підходи до оцінки людського капіталу мають 
значні недоліки. Зокрема не враховуються непрямі 
витрати на навчання (витрати родин на освіту 
дітей, недоотримані заробітні плати), витрати на 
науку, медицину тощо. Проте всі вони отримали 
достовірні результати про те, що людський капітал 
робить значний внесок в економічне зростання. 
Ендогенні моделі описують у тому чи іншому 
вигляді реально складену схему організації інно-
ваційного процесу, тому вони можуть бути значимі 
для апробації різних підходів до регулювання інно-
ваційної сфери.

Світова практика передбачає широкий спектр 
економічних інструментів науково-технічної, інно-
ваційної та промислової політики, за допомогою 
якої можливе управління інноваційними проце-
сами на макрорівнях, при чому їх використання 
в повному обсязі вимагає значних фінансових 
ресурсів, які не завжди під силу навіть найбагат-
шим країнам. Звідси основна проблема, з ураху-
ванням світового досвіду, полягає у виборі най-
більш ефективних інструментів управління та 
зосередженні на них наявних у розпорядженні 
суспільства ресурсів.

Людський капітал у сучасних посткризових 
умовах господарювання набуває особливого зна-
чення як детермінанта економічного зростання та 

інноваційного розвитку. Його використання в цих 
процесах створює умови для інвестиційно-іннова-
ційного зростання підприємств через гармонійне 
поєднання складових людського та інтелектуаль-
ного капіталів.

Постіндустріальна економіка формує нові 
вимоги перед українськими підприємствами, але 
стабільних конкурентних позицій у сучасному 
глобалізованому світі досягнуть ті виробники, що 
отримають успіх у реалізації ефективних програми 
по управлінню своїм людським капіталом.

Теоретичні моделі економічного зростання, що 
розглядались, відіграють значну роль у розвитку 
людського фактору та технологічного прогресу. 
Впровадження цих моделей у реальну економіку 
буде сприяти підвищенню продуктивності праці та 
економії всіх видів ресурсів.

У розробках сучасних західних учених люд-
ський капітал часто піддається оцінці на мікро-
рівні – на рівні підприємств, організацій. Це 
досить обґрунтований підхід, оскільки звужує 
поле дослідження, дозволяє точніше описати 
складові людського капіталу. Людський або ж 
інтелектуальний капітал розглядається в таких 
дослідженнях з точки зору ефективності його 
використання в організації.
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Постановка проблеми. Для досягнення ефек-
тивного функціонування та розвитку ринку сіль-
ськогосподарської продукції необхідний механізм 
регулювання цін, який забезпечив би стабільні 
умови господарювання для всіх учасників ринку. 
Досвід країн з ринковою економікою свідчить про 
досить тісну взаємодію держави і ринкової сис-
теми взагалі та в регулюванні і подальшому про-
гнозуванні цін зокрема. У результаті такої взаємо-
дії на державу покладені обов’язки забезпечення 
ринку і процесу ціноутворення на ньому законо-
давчою базою, що дає змогу відпрацювати і вста-
новити єдині правила для всіх суб’єктів економіч-
ного процесу.

Держава своїми діями, а саме: прийняттям 
відповідних законопроектів, повинна сформу-
вати сильний фундамент для можливості ефек-
тивного ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію в країні. Нормативно-правове забез-
печення ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію включає в себе сукупність законодав-
чих нормативних актів, які забезпечують функці-
онування ринку сільськогосподарської продукції 
та визначають основні напрями ціноутворення, 
а також встановлюють загальний порядок роз-
робки, затвердження й виконання нормативних 
документів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням нормативно-правового забезпе-
чення ціноутворення в галузі сільського господар-
ства присвячені праці таких вчених: Н.В. Барах-
тян, С.Й. Кравчук, С.А. Стасіневич, Л.О. Шкварчук, 
О.М. Шпичак, В.С. Щербина.
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cial and commodity interventions under the law 
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Постановка завдання. Мета цієї статті поля-
гає у проведенні аналізу правових аспектів дер-
жавного регулювання цін на сільськогосподарську 
продукцію в Україні та внесенні пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У цілому законодавство про ціни і ціноутворення 
ґрунтується на Конституції України та складається 
з Цивільного кодексу України, Господарського 
кодексу України, Податкового кодексу України, 
законів України «Про ціни і ціноутворення», «Про 
природні монополії», «Про захист економічної 
конкуренції» та інших нормативно-правових актів 
[9, с. 24].

Згідно зі статтею 189 Господарського кодексу 
України, ціна є вираженим у грошовій формі екві-
валентом одиниці товару (продукції, робіт, послуг, 
матеріально-технічних ресурсів, майнових та 
немайнових прав), що підлягає продажу (реаліза-
ції), який повинен застосовуватися як тариф, роз-
мір плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, 
що використовуються в системі оподаткування [2].

На особливу увагу заслуговує основний норма-
тивно-правовий акт у сфері ціноутворення – Закон 
України «Про ціни і ціноутворення». Цей Закон 
визначає основні засади цінової політики і регу-
лює відносини, що виникають у процесі форму-
вання, встановлення та застосування цін, а також 
здійснення державного контролю (нагляду) та спо-
стереження у сфері ціноутворення [7].

Закон України «Про ціни і ціноутворення» у 
першій редакції було прийнято у 1990 році і він 
залишався майже незмінним до середини 2012 р. 
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Таким чином, прописані в законі механізми реа-
лізації цінової політики держави було сформо-
вано понад 20 років тому – на початковому етапі 
реформування вітчизняної економіки України як 
самостійної держави та започаткування переходу 
від адміністративно-централізованих до ринкових 
методів господарювання, а тому вони не відпові-
дають сучасним вимогам соціально-економічного 
розвитку держави [8, с. 299].

Варто зауважити, що обидва нормативні акти 
містять норми, які визначають основні напрями 
державної політики в галузі ціноутворення. Однак, 
на жаль, основні підходи цінової політики дер-
жави суттєво не змінилися. Так Закон 2012 року 
містить лише одну норму, яка відрізняється від 
попереднього: у ст. 4 цього Закону зазначено, що 
державна цінова політика спрямована на забезпе-
чення розвитку національної економіки та підпри-
ємницької діяльності [1, с.  5].

Згідно із Законом України "Про ціни і ціноутво-
рення" (Стаття 13. Способи державного регулю-
вання цін) державне регулювання цін здійснюється 
Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування від-
повідно до їх повноважень шляхом встановлення 
обов’язкових для застосування суб’єктами госпо-
дарювання фіксованих, граничних цін, граничних 
рівнів торгівельної надбавки (націнки) та поста-
чальницько-збутової надбавки (постачальницької 
винагороди), граничних нормативів рентабель-
ності, розміру постачальницької винагороди, роз-
міру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів), 
а також запровадження процедури декларування 
зміни ціни та/або реєстрації ціни [7]. Дані законо-
давчі положення реалізуються через такий нор-
мативний акт, як Постанова Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про вста-
новлення повноважень органів виконавчої влади 
та виконавчих органів міських рад щодо врегулю-
вання цін (тарифів)".

У Постанові Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та вико-
навчих органів міських рад щодо врегулювання цін 
(тарифів)" зазначено, що Рада міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласні, Київська та Севас-
топольська міські державні адміністрації регулю-
ють (встановлюють): 

• граничні торговельні (постачальницько-збу-
тові) надбавки до оптової ціни виробника (митної 
вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, 
крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ков-
басні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло 
вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 
15 відсотків без урахування витрат з їх транспор-
тування у міжміському сполученні;

• граничний рівень цін на зерно сільськогос-
подарських культур;

• граничні рівні рентабельності виробництва 
борошна пшеничного вищого, першого і дру-
гого сорту, борошна житнього обдирного, хліба 
вагою більш, як 500 грамів з борошна пшенич-
ного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, 
борошна житнього та суміші борошна пшеничного 
та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, 
сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших напо-
внювачів, а також хліб і хлібобулочні вироби для 
діабетиків;

• оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне 
вищого, першого і другого сорту, борошно житнє 
обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо 
птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров'яче 
питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир, 
сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію 
соняшникову шляхом декларування їх зміни [5].

Також, увагу слід звернути увагу на Закон Укра-
їни «Про державну підтримку сільського господар-
ства України» від 24 червня 2004 року № 1877-IV 
(Розд.II, ст. 3), згідно з яким держава здійснює 
регулювання гуртових цін окремих видів сільсько-
господарської продукції, встановлюючи мінімальні 
та максимальні інтервенційні ціни, а також зміст 
державного цінового регулювання полягає у здій-
сненні Аграрним фондом державних інтервенцій 
в обсягах, що дозволяють встановити ціну рівно-
ваги (фіксінг) на рівні, не нижчому за мінімальну 
інтервенційну ціну та не вищому за максимальну 
інтервенційну ціну. Держава не здійснює цінове 
регулювання за межами організованого аграрного 
ринку України [6].

Відповідно до статті 4 Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства Укра-
їни» мінімальна інтервенційна ціна метричної оди-
ниці окремого об'єкта державного цінового регу-
лювання є ціновим індикатором, який є підставою 
для прийняття рішення про здійснення фінансової 
інтервенції. Стаття 5 цього закону дає наступне 
визначення максимальній інтервенційній ціні 
метричної одиниці окремого об'єкта державного 
цінового регулювання – ціновий індикатор, який є 
підставою для прийняття рішення про здійснення 
товарної інтервенції [6].

Отже, аналізуючи рисунок 1 можна дійти висно-
вку, що товарні інтервенції здійснюються Аграр-
ним фондом шляхом продажу сільськогосподар-
ської продукції при зростанні цін на ринку понад 
максимальний рівень. Фінансова інтервенція здій-
снюється Аграрним фондом шляхом купівлі сіль-
ськогосподарської продукції при падінні цін нижче 
мінімального рівня. 

Аграрний фонд здійснює фінансову інтервен-
цію, якщо рівень ціни пропозиції на визначений 
об’єкт державного цінового регулювання стає мен-
шим від встановленого рівня мінімальної інтервен-
ційної ціни від 5 до 20% її значення. Відповідно, 
товарну інтервенцію здійснюють, якщо рівень ціни 
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пропозиції на визначений об’єкт державного ціно-
вого регулювання перевищує встановлений рівень 
максимальної інтервенційної ціни від 5 до 20% її 
значення (рис. 2).

 Згідно Закону України «Про державну під-
тримку сільського господарства України» 
(п.3.3.1) об'єктами державного цінового регулю-
вання є такі види сільськогосподарської продук-
ції (товарів): пшениця тверда; пшениця м'яка; 
зерно суміші пшениці та жита (меслин); куку-
рудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; горох; 
гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; 
насіння ріпаку; насіння льону; шишки хмелю; 
цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; 

борошно житнє; м'ясо та субпродукти забійних 
тварин та птиці; молоко сухе; масло вершкове; 
олія соняшникова [6].

У зв’язку із сезонним коливанням цін зазначе-
них видів сільськогосподарської продукції та про-
довольства виникає необхідність встановлення 
періоду державного цінового регулювання. Такий 
підхід відповідає п.3.3.3 Закону України «Про дер-
жавну підтримку сільського господарства України» 
щодо того, що цей період не може бути меншим 
за один календарний місяць та не може бути біль-
шим за один маркетинговий період.

Так у проекті Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження переліку об’єктів 

рис. 1. цінове регулювання ринку сільськогосподарської продукції в україні  
згідно із Законом україни «Про державну підтримку сільського господарства україни»

Джерело: сформовано автором

рис. 2. модель механізму цінового регулювання ринку зерна  
на прикладі пшениці м’якої групи "а" 3 класу у 2016/2017 маркетинговому році  

згідно із Законом україни №1877-IV від 24 червня 2004 р.

Джерело: сформовано автором
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державного цінового регулювання з визначенням 
періодів такого регулювання у 2016-2017 роках», 
яка оприлюднена на сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, передбачений 
наступний перелік – табл. 1.

Таблиця 1
Перелік об’єктів державного цінового 
регулювання з визначенням періодів  

такого регулювання у 2016–2017 роках
об’єкт державного 

цінового регулювання
Період державного 

цінового регулювання

Пшениця м’яка з 1 листопада 2016 р.  
до 30 червня 2017 р.

Жито озиме - " -
Гречка - " -
Кукурудза - " -

Цукор-пісок (буряковий) з 1 листопада 2016 р.  
до 31 серпня 2017 р.

Джерело: сформовано автором на основі літературного 
джерела [3]

Проект постанови Кабінету Міністрів України 
"Про затвердження переліку об’єктів державного 
цінового регулювання з визначенням періодів 
такого регулювання у 2016 – 2017 роках" роз-
роблено на виконання підпункту 3.3.2 пункту 3.3 
статті 3 Закону. Проектом постанови пропону-
ється визначити об’єктами державного цінового 
регулювання на 2016/2017 маркетинговий період: 
пшеницю м’яку, жито озиме, гречку, кукурудзу та 
цукор-пісок (буряковий). 

Відповідно до балансів попиту та пропози-
ції на гречку у 2016/2017 маркетинговому році 
дефіцит гречки складатиме 30 тис. тонн. З метою 
недопущення обвалу ринку цукру під час початку 
цукроваріння необхідно закупити надлишок цукру-
піску (бурякового) до державного інтервенційного 
фонду. Жито – це сільськогосподарська культура, 
які необхідна для виготовлення соціальних сор-
тів хліба. Що стосується пшениці та кукурудзи, то 
за інформацією Аграрного фонду в державному 
інтервенційному фонді зберігаються залишки 
пшениці та кукурудзи в обсязі 1,5 та 0,7 тис. тонн 
відповідно, які потребують реалізації. 

Проблема, яку пропонується врегулювати в 
результаті прийняття акта, буде розв’язана за 
допомогою ринкових механізмів. Державне цінове 
регулювання на ринках зазначених видів сільсько-
господарської продукції здійснюватиметься шля-
хом проведення Аграрним фондом фінансових та 
товарних інтервенцій [3].

Таким чином, відповідно до підпункту 4.1.2 
пункту 4.1 статті 4 та підпункту 5.1.2 пункту 5.1 
статті 5 Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства України», Методики 
визначення мінімальної та максимальної інтер-
венційної ціни об'єкта державного цінового регу-

лювання, затвердженої постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11 лютого 2010 року № 159 на 
2016/2017 маркетинговий період наказом Міністра 
аграрної політики та продовольства України від 
14 вересня 2016 р. № 305 затверджені наступні 
рівні інтервенційних цін – табл. 2.

Таблиця 2
мінімальні та максимальні інтервенційні ціни 
на об’єкти державного цінового регулювання 

у 2016/2017 маркетинговому періоді

об'єкт 
державного 

цінового 
регулювання

мінімальна 
інтервенційна 

ціна  
(з урахуванням 

податку 
на додану 

вартість) (грн/т)

максимальна 
інтервенційна 

ціна  
(з урахуванням 

податку 
на додану 

вартість) (грн/т)
Пшениця м'яка 
групи "А":
1 класу 3 730 4200
2 класу 3 650 4110
3 класу 3 570 4020
Пшениця м'яка 
групи "Б":
4 класу 3 490 3930
5 класу 3 410 3840
Пшениця м'яка  
6 класу 3 330 3750

Жито:
1 класу 3 500 3940
2 класу 3 420 3850
3 класу 3 340 3760
Гречка:
1 класу 15 100 17000
2 класу 15 020 16900
3 класу 14 940 16810
Кукурудза  
3 класу (для кор-
мових потреб)

3 300 3900

Цукор-пісок 
(буряковий) 11 550 13200

Джерело: сформовано автором на основі літературного 
джерела [4]

В Мінагрополітики 2 червня 2016 року відбу-
лося засідання робочої групи з питань держав-
ного регулювання аграрного ринку, утвореної 
наказом Мінагрополітики від 11 квітня 2016 року 
№ 142, на якому було рекомендовано Мінагро-
політики визначити обсяги формування держав-
ного інтервенційного фонду у 2016/2017 марке-
тинговому періоді для гречки, жита та цукру-піску 
(бурякового) виходячи із наявних фінансових 
ресурсів.

Відповідно до балансів попиту та пропозиції на 
жито, гречку та цукор їх річне споживання відпо-
відно складає 387,0 тис. тонн, 158,0 тис. тонн та 
1550,0 тис. тонн. Тобто обсяг формування держав-
ного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетин-
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говому році повинен складати відповідно 77,4 тис. 
тонн, 31,6 тис. тонн та 310,0 тис. тонн. Враховуючи 
наявні фінансові ресурси, проектом постанови 
"Про затвердження обсягів формування держав-
ного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетин-
говому періоді" пропонується затвердити обсяги 
формування державного інтервенційного фонду у 
2016/2017 маркетинговому періоді на рівні: жито – 
77,4 тис. тонн, гречка – 31,6 тис. тонн, цукор-пісок 
(буряковий) – 57,4 тис. тонн.

Формування державного інтервенційного 
фонду об’єктами державного цінового регулю-
вання буде здійснюватись шляхом здійснення 
Аграрним фондом державних інтервенцій [3].

висновки. Законодавство про ціноутворення 
в галузі сільського господарства є складним нор-
мативним утворенням, елементи якого тісно 
переплетені та взаємопов’язані один з одним. 
Необхідно відмітити, що хоча в цілому новий 
Закон України «Про ціни і ціноутворення» має 
низку суттєвих переваг перед його попередником, 
однак, стверджувати, що процес удосконалення 
правового регулювання ціноутворення в Україні 
є завершеним, передчасно. Потрібні подальші 
наукові дослідження у цій галузі, а також правове 
регулювання найбільш цінних науково-практичних 
рекомендацій. Також одним з важливих інстру-
ментів регулювання сільськогосподарського ринку 
зі сторони держави є вдосконалення податкової 
системи; підтримка з боку держави за допомогою 
різних субсидій, дотацій і пільг; залучення інозем-
них інвестицій і підтримка вітчизняного виробника. 
Аналіз законодавчого забезпечення регулювання 
ціноутворення в Україні продемонстрував необ-
хідність продовження дослідження в напрямі осу-
часнення та напрацювання пропозицій удоско-
налення впливу держави на цінотворчий процес 
з метою більш повного врахування умов транс-
формації ринкового середовища в цілому, що осо-

бливо важливо для ринку сільськогосподарської 
продукції.
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У статті досліджено нормативно-пра-
вову базу щодо проведення оцінки стану 
соціально-економічного розвитку регіонів. 
Розглянуто Методику проведення моніто-
рингу та оцінки результативності реалі-
зації державної регіональної політики, за 
якою Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України проводить рейтин-
гову оцінку регіонів. Проаналізовано резуль-
тати моніторингу соціально-економічного 
розвитку регіонів за 2015 рік за 27 та 64 
показниками, проведеного Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Укра-
їни. Визначено недоліки методики прове-
дення моніторингу соціально-економічного 
розвитку регіонів. Надані пропозиції щодо її 
вдосконалення. 
ключові слова: регіональний розвиток, 
моніторинг, методика, державна підтримка, 
рейтингова оцінка, показники соціально-еко-
номічного розвитку.

В статье исследовано нормативно-право-
вую базу по проведению оценки состояния 
социально-экономического развития реги-
онов. Рассмотрена Методика проведения 
мониторинга и оценки результативности 
реализации государственной региональ-
ной политики, по которой Министерство 
регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины проводит рейтинговую оценку 
регионов. Проанализированы результаты 

мониторинга социально-экономического 
развития регионов за 2015 год по 27 и 64 
показателям, проведённого Министер-
ством регионального развития, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Украины. Определены недостатки 
методики проведения мониторинга соци-
ально-экономического развития регионов. 
Представлены предложения по её совер-
шенствованию.
ключевые слова: региональное развитие, 
мониторинг, методика, государственная 
поддержка, рейтинговая оценка, показа-
тели социально-экономического развития. 

In the article, the legal framework for conducting 
assessment of social and economic develop-
ment of regions has been studied. The Method 
of monitoring and evaluation of implementation 
of the state regional policy has been reviewed, 
under which the Ministry of Regional Develop-
ment, Construction and Housing and Communal 
Services of Ukraine carries out rating assess-
ment of regions. The results of monitoring of 
social and economic development for 2015 by 
27 and 64 indicators conducted by the Minis-
try of Regional Development, Construction and 
Housing and Communal Services of Ukraine 
have been analysed. Shortcomings of method of 
monitoring of social and economic development 
of regions are detected. Proposals for improve-
ments are given.
Key words: regional development, monitoring, 
method, state support, rating assessment, 
indicators of social and economic development.

Постановка проблеми. Державна підтримка 
регіонального розвитку повинна здійснюватись 
на основі об’єктивної та обґрунтованої оцінки 
стану розвитку регіонів. Ефективність такої під-
тримки безпосередньо залежить від достовірної, 
належним чином систематизованої та своєчасної 
інформації про стан того чи іншого регіону в його 
динаміці, об'єктивного аналізу такої інформації та 
прогнозування на його основі подальшого розви-
тку регіону. Недостатнє забезпечення органів дер-
жавної влади і управління інформацією про тен-
денції розвитку регіонів сприяє суб'єктивізму при 
прийнятті відповідних управлінських рішень, що в 
кінцевому рахунку може привести до загострення 
міжрегіональних диспропорцій чи конфліктів регі-
онів з центром. 

Таким чином для забезпечення ефективної 
державної підтримки регіонального розвитку 
необхідний діючий і ефективний моніторинг стану 
розвитку регіонів. Організація такого моніторингу є 
однією з головних задач, вирішення якої дозволяє 
встановити взаємозв’язки між показниками соці-
ально-економічного розвитку регіону і оперативно 
реагувати на негативні тенденції в цих показниках. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми регіонального розвитку, зокрема, дер-
жавної підтримки регіонального розвитку та про-
ведення моніторингу соціально-економічного 
розвитку регіонів розглядаються у працях таких 
вітчизняних науковців, як: Варналій З.С., Данили-
шин Б.М., Жук В.І., Романюк С.А., Ромашко С.М., 
Саврас І.З., Селівестров Р.Г., Юринець Р.В. та ін. 
Але, незважаючи на значну кількість досліджень 
та методичних розробок за цим напрямом, наразі 
методика проведення моніторингу соціально- 
економічного розвитку регіонів все ще має ряд 
недоліків, які необхідно вирішити. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вдосконалення методики проведення моніторингу 
соціально-економічного розвитку регіонів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні вже неодноразово робились спроби 
запровадити систему оцінювання стану розви-
тку регіонів. Так визначення проблемних регіонів 
на нормативно-правовому рівні було закладено 
ще у постанові Кабінету Міністрів України від 
4 лютого 2004 р. № 113 «Про затвердження Мето-
дики визначення комплексної оцінки результатів 
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соціально-економічного розвитку регіонів»[1]. Для 
здійснення комплексної оцінки використовувалось 
35 показників соціально-економічного розвитку 
регіонів, а сама оцінка здійснювалась у 2 етапи. 
На першому етапі оцінка визначалась на основі 
підсумків відносних відхилень показників розвитку 
регіону від їх найкращих значень в інших регіонах 
за певною формулою, а на другому – визначалось 
середнє арифметичне суми рейтингів конкретного 
регіону за кожним з показників. За результатами 
розрахунку визначалось місце кожного регіону у 
загальному рейтингу. Зазначена постанова втра-
тила чинність на підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 6 квітня 2005 р. № 263 «Про 
запровадження моніторингу результатів діяль-
ності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
і Севастопольської міських державних адміністра-
цій»[2]. Зазначений моніторинг проводився щомі-
сяця за основними показниками соціально-еконо-
мічного розвитку України в цілому (40 показників) 
та щокварталу – за основними показниками у роз-
різі галузей національної економіки та сфер діяль-
ності, а також регіонів (78 показників за 16 напря-
мами). Крім того, згідно цієї постанови Державний 
комітет статистики України повинен був щомісяця 
готувати бюлетень соціально-економічного розви-
тку регіонів (44 показники за 7 напрямами). Ранжу-
вання регіонів не проводилось. Зазначена поста-
нова втратила чинність на підставі постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. 
№ 833 «Про запровадження комплексної оцінки 
соціально-економічного розвитку Автономної 
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севас-
тополя»[3]. Зазначеною постановою було затвер-
джено Порядок проведення комплексної оцінки 
соціально-економічного розвитку регіонів та вдо-
сконалену (яка була затверджена ще постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. 
№ 113) Методику рейтингової оцінки соціально-
економічного розвитку регіонів. Для проведення 
комплексної оцінки використовувалось 39 показ-
ників соціально-економічного розвитку за 5 напря-
мами. У Методиці було змінено 2 етап, на якому 
визначалось середнє арифметичне значення суми 
рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма 
показниками, що характеризують окрему сферу 
його соціально-економічного розвитку, та додано  
3 етап, на якому визначалось середнє арифме-
тичне значення суми рейтингових оцінок конкрет-
ного регіону за усіма сферами його соціально-еко-
номічного розвитку. Зазначена постанова втратила 
чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 червня 2011 р. № 650 «Про запро-
вадження проведення оцінки результатів діяль-
ності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій»[4]. Зазначеною поста-

новою було затверджено Порядок та Методику 
проведення оцінки результатів діяльності Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій. Оцінка проводилась у 2 етапи: на 
першому проводився аналіз динаміки показників 
оцінки за відповідними напрямами в кожному регі-
оні без застосування міжрегіонального порівняння; 
на другому здійснювалось проведення рейтинго-
вої оцінки (ранжування) регіонів за кожним напря-
мом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в 
цілому за всіма напрямами. Рейтингова оцінка про-
водилась на основі підрахунку відносних відхилень 
показників кожного регіону від максимальних та 
мінімальних значень таких показників інших регіо-
нів, також визначалось середнє арифметичне зна-
чення суми рейтингових оцінок конкретного регіону 
за всіма показниками, що характеризують окремий 
напрям діяльності. За результатами розрахунків 
визначалась інтегральна рейтингова оцінка, як 
середнє арифметичне значення суми рейтингових 
оцінок конкретного регіону за усіма напрямами. 
Оцінка проводилась з використанням 81 показника 
за 10 напрямами. Зазначена постанова втратила 
чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 листопада 2014 р. № 654 «Про 
визнання такими, що втратили чинність, постанов 
Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. 
№ 650 і від 9 квітня 2012 р. № 335» [5]. 

Крім того, у 2005 р. було прийнято Закон України 
«Про стимулювання розвитку регіонів» [6], у якому 
визначено правові, економічні та організаційні 
засади реалізації державної регіональної політики 
щодо стимулювання розвитку регіонів та подо-
лання депресивності територій. Відповідно до ст. 
10 зазначеного Закону моніторинг показників роз-
витку регіонів, районів та міст обласного, республі-
канського в Автономній Республіці Крим значення 
здійснюють центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної регіональ-
ної політики, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації на підставі даних державної 
статистичної звітності та інших даних центральних 
органів виконавчої влади в порядку, що встановлю-
ється Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок було затверджено у 2006 р. 
постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку здійснення моніторингу 
показників розвитку регіонів, районів, міст рес-
публіканського в Автономній Республіці Крим 
і обласного значення для визнання територій 
депресивними» [7], в якому було визначено пере-
лік з 10 показників моніторингу. Зазначена поста-
нова втратила чинність у 2010 р. на підставі при-
йняття нової постанови [8] та затвердження нового 
Порядку здійснення моніторингу соціально-еко-
номічних показників розвитку регіонів, районів та 
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міст обласного, республіканського в Автономній 
Республіці Крим значення для визнання територій 
депресивними.

За результатами моніторингу Кабінет Міністрів 
України визначає: території, яким надається статус 
депресивних, встановлює їх межі; строк, на який 
території надається статус депресивної; заходи 
державного стимулювання розвитку території з 
метою подолання депресивного стану та форми 
й умови їх застосування; співвідношення держав-
них, регіональних та інших фінансових ресурсів, 
що спрямовуються на виконання програми подо-
лання стану депресивності території; строк вне-
сення проекту програми подолання стану депре-
сивності території. Моніторинг здійснюється за 
11 показниками соціально-економічного розвитку. 

Зазначимо, що з прийняттям постанови Кабі-
нету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 476 
«Про запровадження оцінки міжрегіональної та 
внутрішньорегіональної диференціації соціально-
економічного розвитку регіонів» [9] було запро-
ваджено відповідну оцінку та Методику її прове-
дення. Для проведення оцінки міжрегіональної 
диференціації використовується 16 показників 
соціально-економічного розвитку регіонів, а для 
внутрішньорегіональної – 12. 

Відповідно до статті 12 та частини п’ятої статті 
23 Закону України «Про засади державної регіо-
нальної політики» [10], який визначає основні пра-
вові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні 
та організаційні засади державної регіональної 
політики як складової частини внутрішньої полі-
тики України, Кабінетом Міністрів України напри-
кінці 2015 р. затверджено [11] Порядок проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики та Методику про-
ведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації державної регіональної політики.

Порядок визначає процедуру проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики, яка передбачає 
періодичне відстеження відповідних індикаторів 
на підставі наявних даних офіційної статистики, 
інформації центральних органів виконавчої влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облас-
них, Київської і Севастопольської міських держад-
міністрацій, органів місцевого самоврядування та 
проведення на підставі даних моніторингу оцінки 
результативності виконання індикаторів шляхом 
порівняння отриманих результатів з їх цільовими 
значеннями.

Моніторинг реалізації державної регіональної 
політики проводиться шляхом визначення пере-
ліку відповідних індикаторів (показників), відсте-
ження їх динаміки, підготовки та оприлюднення 
результатів такого моніторингу та включає:

- моніторинг виконання індикаторів (показників) 
цілей документів, які визначають державну регі-

ональну політику (Державна стратегія регіональ-
ного розвитку України; План заходів з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку Укра-
їни; регіональні стратегії розвитку; плани заходів з 
реалізації регіональних стратегій розвитку; інвес-
тиційні програми (проекти), спрямовані на розви-
ток регіонів);

- моніторинг соціально-економічного розвитку 
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва 
та Севастополя.

Порядок проведення моніторингу документів, 
які визначають державну регіональну політику, 
встановлюється відповідно до статей 8 і 23 Закону 
України «Про засади державної регіональної полі-
тики».

Моніторинг соціально-економічного розвитку 
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва 
та Севастополя (далі – моніторинг соціально-еко-
номічного розвитку регіонів) проводиться Мініс-
терством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 
(далі – Мінрегіон) на підставі наявних даних офі-
ційної статистики, інформації центральних органів 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, Київської і Севастополь-
ської міських держадміністрацій.

Моніторинг соціально-економічного розвитку 
регіонів проводиться шляхом здійснення розра-
хунків рейтингової оцінки (ранжування) регіонів 
за кожним напрямом та розрахунку загальної рей-
тингової оцінки в цілому за всіма напрямами:

- щокварталу – за переліком показників оцінки 
(27 показників за 6 напрямами) (далі – щоквар-
тальна оцінка);

- щороку – за переліком показників оцінки 
(64 показники за 12 напрямами) (далі – щорічна 
оцінка).

Для проведення щоквартальної оцінки відпові-
дальні за подання даних за переліком показників 
до 15 числа другого місяця, що настає за звітним 
періодом, подають Мінрегіону інформацію за від-
повідною формою.

Міністерства, інші центральні органи виконав-
чої влади, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські 
держадміністрації до 1 числа другого місяця, що 
настає за звітним періодом, подають Мінрегіону 
аналітичну записку про соціально-економічний 
розвиток регіонів і нагальні проблеми разом з про-
позиціями щодо їх розв’язання за встановленою 
Мінрегіоном формою.

Мінрегіон:
1) на підставі інформації, отриманої від відпові-

дальних за подання даних, здійснює за Методикою 
проведення моніторингу та оцінки результатив-
ності реалізації державної регіональної політики 
розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) регі-
онів з урахуванням показників за визначеними 



Причорноморські економічні студії

42 Випуск 13-2. 2017

напрямами та загальної рейтингової оцінки за 
всіма напрямами;

2) узагальнює інформацію про результати прове-
дення щоквартальної оцінки та подає її за відповід-
ною формою до 15 числа третього місяця, що настає 
за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України;

3) оприлюднює результати щоквартальної 
оцінки на своєму офіційному веб-сайті.

Для проведення щорічної оцінки відповідальні 
за подання даних за переліком показників оцінки 
подають Мінрегіону щороку до 1 квітня інформа-
цію за відповідною формою.

Міністерства, інші центральні органи виконав-
чої влади, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські 
держадміністрації подають Мінрегіону щороку до  
1 квітня аналітичну записку про соціально-еко-
номічний розвиток регіонів і нагальні проблеми 
разом з пропозиціями щодо їх розв’язання за вста-
новленою Мінрегіоном формою.

Мінрегіон:
1) на підставі інформації, отриманої від відпові-

дальних за подання даних, здійснює за Методикою 
проведення моніторингу та оцінки результатив-
ності реалізації державної регіональної політики 
розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) регі-
онів з урахуванням показників за визначеними 
напрямами та загальної рейтингової оцінки за 
всіма напрямами;

2) узагальнює інформацію про результати про-
ведення щорічної оцінки та подає її за відповідною 
формою щороку до 15 травня Кабінетові Міністрів 
України;

3) оприлюднює результати щорічної оцінки на 
своєму офіційному веб-сайті.

Таким чином, маємо декілька нормативно 
визначених наборів показників для визначення 
стану розвитку регіонів (для визнання територій 
депресивними, для оцінки міжрегіональної та вну-
трішньорегіональної диференціації соціально-еко-
номічного розвитку регіонів, для моніторингу реа-
лізації державної регіональної політики, а також 
деякі показники використовуються для розподілу 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
для розподілу субвенцій на виконання інвестицій-
них проектів).

Найбільш ґрунтовним є аналіз стану розвитку 
регіонів, який здійснюється при проведені моні-
торингу соціально-економічного розвитку регіонів 
для моніторингу реалізації державної регіональної 
політики. Такий моніторинг запроваджено лише у 
2015 році. У березні 2016 р. на сайті Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України спочатку було 
наведено моніторинг соціально-економічного роз-
витку регіонів за 2015 рік у скороченому вигляді 
за 6-ма напрямами та 27 показниками. Також 
була наведена рейтингова оцінка регіонів за всіма 

напрямами, за окремими напрямами та окремими 
показниками напрямів [12]. У травні 2016 р. Мінре-
гіоном відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 2015 р. № 856 було пред-
ставлено результати моніторингу, який здійснено 
за 12 напрямами та 64 показниками [13]. На рис. 
1 наведено результати моніторингу соціально-
економічного розвитку регіонів за 2015 рік за 6 та  
12 напрямами.

рис. 1. Порівняння результатів моніторингу 
соціально-економічного розвитку регіонів за 

2015 рік за 6 та 12 напрямами

Порівнюючи рейтингову оцінку за 2015 р., про-
ведену Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господар-
ства України за 27 та за 64 показниками, маємо 
за деякими регіонами значне відхилення. Так за 
27 показниками Миколаївська область займає  
6 місце, Чернігівська область – 11, а за 64 показ-
никами – 22 та 23 відповідно. Та навпаки Черні-
вецька за 27 показниками займає 14 місце, Івано-
Франківська – 15, Черкаська область – 21, а за  
64 показниками – 3, 4 та 10 відповідно.

Крім того, ранжування за окремими напря-
мами «Економічна ефективність», «Інвестицій-
ний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця», 
«Фінансова самодостатність», «Ефективність 
ринку праці», «Розвиток інфраструктури», «Від-
новлювальна енергетика та енергоефективність», 
до кожного з яких входять майже одні й ті ж самі 
показники регіонального розвитку, значно від-
різняються в обох рейтингах [12, 13]. Відповідно 
виникає питання для чого проводити обидва 
рейтинги, якщо річні рейтинги за одними і тими 
ж самими напрямами так значно відрізняються і, 
який з них брати за основний? Крім того, значне 
відхилення у рейтингах, у залежності від кількості 
показників, потребує визначення, з якою метою 
використовується той чи інший рейтинги. Рейтинг 
за скороченою кількістю показників має еконо-
мічну спрямованість, а за розширеною, де додано 
такі напрями, як: «Доступність та якість послуг у 
сфері освіти», «Доступність та якість послуг у 
сфері охорони здоров’я», «Соціальний захист та 
безпека», «Раціональне природокористування та 
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якість довкілля», має соціально-економічну спря-
мованість. 

Знизити значні відхилення рейтингової оцінки 
за певними регіонами при застосуванні різної 
кількості показників оцінки можливо шляхом вве-
дення вагового коефіцієнта за кожним показником 
оцінки. Одним з прикладів застосування вагового 
розподілу показників при здійсненні оцінки стану 
соціально-економічного розвитку наведено у праці 
[14] таких науковців, як: Ромашко С.М., Саврас І.З., 
Селіверстов Р.Г., Юринець Р.В. 

Зазначимо, що для більш ґрунтовного аналізу 
регіонального розвитку необхідно оцінювати ста-
тистику у динаміці, принаймні за останні три роки. 
При здійсненні рейтингової оцінки доцільніше 
використовувати усереднені за останні три роки 
значення показників. При здійсненні рейтингової 
оцінки Мінрегіоном використовувались значення 
показників за останній рік.

Так Методику проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації державної регіональ-

ної політики, затверджену постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856, 
можна вдосконалити наступним чином. Необ-
хідно внести наступні зміни до пункту 5 Методики 
(табл. 1). 

Для щоквартальної оцінки усереднення здій-
снюється за показниками відповідних щокварталь-
них даних за останні 3 роки, а саме: для першого 
кварталу за даними перших кварталів за останні 
три роки, для другого, третього, четвертого – за 
даними других, третіх, четвертих кварталів відпо-
відно.

До таблиць додатків 1 та 2 до Порядку прове-
дення моніторингу та оцінки результативності реа-
лізації державної регіональної політики додати ще 
1 колонку «Ваговий коефіцієнт» (рис. 2).

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином методика, за якою Мінрегіон прово-
дить моніторинг соціально-економічного розвитку 
регіонів, має ряд недоліків та потребує вдоскона-
лення.

Таблиця 1
вдосконалення методики проведення моніторингу  

та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики
текст з постанови кабінету міністрів 
україни від 21 жовтня 2015 р. № 856 Зміни, які пропонується внести до методики

5. Рейтингова оцінка проводиться шляхом 
порівняння відхилення значень показників за 
кожним конкретним регіоном від їх найкращих 
значень за регіонами за відповідний (звітний) 
період та відповідне ранжування регіонів від 
1-го до 27-го місця.
Рейтингова оцінка проводиться на основі під-
рахунку відносних відхилень показників кож-
ного регіону від максимальних та мінімальних 
значень таких показників інших регіонів за 
формулою:

,

де Rj – сума рейтингових оцінок конкретного 
регіону за кожним з показників, що характери-
зують окремий напрям діяльності;
xij – значення i-го показника j-го регіону;
xmaxi – максимальне значення i-го показника;
xmini – мінімальне значення i-го показника.
Перша частина формули використовується 
для оцінки показників, підвищення яких має 
позитивне значення (наприклад, обсяг реалі-
зованої промислової продукції у розрахунку на 
одну особу населення), друга частина – для 
оцінки показників, підвищення яких має нега-
тивне значення (наприклад, сума заборгова-
ності з виплати заробітної плати).

5. Рейтингова оцінка проводиться шляхом порівняння відхи-
лення значень усереднених за останні 3 роки показників за кож-
ним конкретним регіоном від їх найкращих значень за регіонами 
за відповідний (звітний) період та відповідне ранжування регіонів 
від 1-го до 27-го місця.
Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних 
відхилень показників кожного регіону від максимальних та міні-
мальних значень таких показників інших регіонів за формулою:

,

,

де Rj – сума рейтингових оцінок конкретного регіону за кожним з 
показників, що характеризують окремий напрям діяльності;
Xij – усереднене за останні 3 роки значення i-го показника j-го 
регіону;
Xmaxi – усереднене за останні 3 роки максимальне значення i-го 
показника;
Xmini – усереднене за останні 3 роки мінімальне значення i-го 
показника;
ωi – ваговий коефіцієнт.
Перша частина формули використовується для оцінки показни-
ків, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, обсяг 
реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу 
населення), друга частина – для оцінки показників, підвищення 
яких має негативне значення (наприклад, сума заборгованості з 
виплати заробітної плати).

Джерело: складено автором

Найменування показника Ваговий коефіцієнт (ωi) Відповідальні за подання даних

рис. 2. вдосконалений заголовок таблиці додатків 1 та 2 до Порядку проведення моніторингу  
та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики
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Серед недоліків необхідно зазначити: про наяв-
ність двох рейтингових оцінок з різною кількістю 
показників та напрямів без узгодження, з якою 
метою проводиться оцінка; про те, що рейтингова 
оцінка за певними напрямами, у яких використо-
вуються майже одні й ті ж самі показники, повинна 
співпадати за обома рейтингами або мати відхи-
лення 1-2 позиції, а не більше 10; про відсутність 
ранжування за вагою показників регіонального 
розвитку за кожним напрямом; про залежність 
результату від значення показників за останній 
період, що викривлює реальне положення стану 
розвитку регіону у динаміці. 

Для вирішення зазначених недоліків потрібно:
По-перше, нормативно визначити, з якою 

метою використовується рейтингова оцінка за  
27 показниками, а з якою за 64 показниками. 

По-друге, потребує у кожному напрямі за кожним 
показником ввести вагові коефіцієнти. Для більш 
значущих показників більшу вагу, для менш значу-
щих меншу, тобто здійснити ранжування за вагою 
показників за напрямом. Це дасть змогу зменшити 
вплив не основних показників на результати ранжу-
вання за кожним напрямом та зменшити значні від-
хилення у показниках оцінки обох рейтингів. 

По-третє, ввести усереднення за показниками 
кожного напряму за останні 3 роки та здійснити 
ранжування за усередненими показниками за кож-
ним напрямом з урахуванням вагових коефіцієнтів 
за кожним показником. Рейтинг, побудований на 
таких підходах, буде показувати більш реалістич-
ний розподіл регіонів за їх соціально-економічним 
станом, позбавлений різких змін позицій у рей-
тингу, як це можливо при застосуванні річного під-
ходу з використанням даних за останній період. 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток 
економіки України нерозривно пов'язаний з інвес-
тиційними процесами, які є рушійною силою інте-
грації економіки у світове господарство за рахунок 
оновлення основних фондів, переведення капі-
талів з одних сфер в інші, передачі технологій, 
інновацій та управлінського досвіду. Створення 
об’єднання підприємств є одним з найважливіших 
напрямів реструктуризації підприємств усіх форм 
власності. Таке об’єднання повинно в межах чин-
ного законодавства забезпечувати захист вітчиз-
няних товаровиробників та прибутковість їх діяль-
ності завдяки наявності конкурентних переваг [9].

З метою визначення перспектив інвестицій-
ної діяльності в сучасних ринкових умовах гос-
подарювання необхідно проаналізувати можливу 
структуру господарських об’єднань та їх роль у 
інвестиційному процесі.

аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 
інвестиційної діяльності підприємств та госпо-
дарських об’єднань досліджувалися і ґрунтовно 
описані у працях таких науковців, як: О. Вінник 
[1], О. Кузьмін [7], Т. Майорова[8], А. Пересада 
[9], Пирог О.В. [11] та інших. У роботах цих авто-
рів розкрито сутність та різновиди інвестицій, 
значення інвестиційної діяльності для розвитку 
підприємств зокрема і держави загалом, поняття 
інвестиційного процесу тощо.

Не дивлячись на значну кількість наукових 
здобутків, на сьогодні не вивченою є оптимальна 
структура господарського об‘єднання і недостат-

Блокова структура ГосПодарськиХ оБ’Єднань  
та їХ роль у інвестиційному Процесі
BLOCK STRUCTURE OF BUSINESS ASSOCIATIONS  
AND THEIR ROLE IN THE INVESTMENT PROCESS

УДК 330.332
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У статті розглянуто господарські 
об’єднання як учасники інвестиційного про-
цесу. З метою визначення перспектив інвес-
тиційної діяльності в сучасних ринкових 
умовах господарювання проаналізовані як 
можливі позитивні, так і негативні сторони 
діяльності господарських об’єднань. Дослі-
джено склад (фінансовий, виробничий, тор-
говельний, науково-дослідний, моніторинго-
вий блок) і визначено роль учасників кожного 
із виділених блоків у забезпеченні інвестицій-
ної діяльності господарського об’єднання.
ключові слова: господарське об’єднання, 
інвестиційна діяльність, інвестиційний 
процес, інституційні блоки, національна 
економіка. 

В статье рассмотрены хозяйственные объ-
единения как участники инвестиционного 
процесса. С целью определения перспектив 
инвестиционной деятельности в совре-
менных рыночных условиях хозяйствования 
проанализированы как возможные положи-
тельные, так и отрицательные стороны 
деятельности хозяйственных объедине-
ний. Исследована структура (финансовый, 

производственный, торговый, научно-
исследовательский, мониторинговый блок) 
и определена роль участников каждого из 
выделенных блоков в обеспечении инвести-
ционной деятельности хозяйственного 
объединения.
ключевые слова: хозяйственные объ-
единения, инвестиционная деятельность, 
инвестиционный процесс, институциональ-
ные блоки, национальная экономика.

The article the business associations as partici-
pants of the investment process. The problems 
of functioning and investment activities are 
researched. In order to determine the prospects 
of investment in the current market conditions 
are analyzed as a possible positive and negative 
aspects of the business associations. Studied 
composition (financial, industrial, commercial, 
research, monitoring unit) and defined roles of 
each of the selected blocks to provide investment 
activities of the association.
Key words: business association, investment 
activity, investment process, institutional units, 
national economy.

ньо розкритим є питання визначення ролі учасни-
ків такого об‘єднання у інвестиційному процесі. 

Формування цілей. Метою дослідження є 
обґрунтування складу учасників господарських 
об’єднань (на прикладі концерну як найбільш роз-
повсюдженої і розвинутої у світі форми інтегра-
ції компаній) та визначення ролі кожного з таких 
учасників (торгових, промислових підприємств, 
науково-дослідних установ, банків тощо) в інвес-
тиційному процесі.

виклад основного матеріалу. У інвестицій-
ному процесі беруть участь як окремі підприємства, 
так і їх об’єднання. До останніх можуть бути відне-
сені організаційно оформлені групи підприємств, 
інших господарських організацій низової ланки 
економіки різних форм власності, які створюються 
з метою координації діяльності своїх учасників, 
об’єднання їхніх зусиль для вирішення соціальних 
та економічних завдань [1]. До них відносять асо-
ціації, корпорації, концерни, консорціуми та інші 
об’єднання (холдингові компанії, агропромислові 
об'єднання). Кожне із цих господарських об‘єднань 
можна відрізняти за рівнем централізації, широ-
тою сфер діяльності підприємств і організацій, що 
входять до його складу [14]. Також певні господар-
ські об’єднання носять характер тимчасових утво-
рень та можуть консолідувати підприємницький і 
банківський капітал (консорціум). 

На сьогоднішній день поняття господарського 
об'єднання, його види та організаційно-правові 
форми, засади діяльності визначаються статтею 12 
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розділу II Господарського кодексу України [2]. Зва-
жаючи на те, що Господарський кодекс України 
регулює широкий спектр господарських відносин, 
існують певні прогалини у правовому регулюванні 
відносин за досліджуваним напрямом. Для подо-
лання такого недоліку створена концепція проекту 
Закону України «Про господарські об'єднання», 
що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2008 р. N 1124-р. Проте Про-
ект Закону України «Про господарські об'єднання» 
(реєстраційний N 7057), що був поданий Кабі-
нетом Міністрів України постановою Верховної 
Ради України 16 червня 2011 р. повернутий на 
доопрацювання. Таким чином, основу правового 
регулювання діяльності (зокрема, інвестування) 
господарських об’єднань, окрім Господарського 
кодексу, здійснюють: Закон України «Про банки та 
банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-
III зі змінами і доповненнями від 25.12.2015 р. 
№ 928-VIII, Закон України «Про страхування» від 
07.03.1996 р. № 85/96-ВР зі змінами і доповне-
ннями від 23.12.2015р., № 901- VIII , Закон Укра-
їни "Про інститути спільного інвестування" від 
05.07.2012 № 5080-VI зі змінами і доповненнями 
№ 766-VIII від 10.11.2015, Податковий кодекс 
України від 2.12.2010р. N 2755-VI зі змінами і допо-
вненнями № 909-VIII від 24.12.2015 р., Цивільний 
кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р., із змі-
нами і доповненнями № 901-VIII від 23.12.2015 р., 
Закон України «Про холдингові компанії в Укра-
їні» від 15.03.2006 №3528-IV зі змінами і допо-
вненнями від 26.11.2015 р., № 835-19 тощо [3-6,  
10, 13].

Противники створення господарських об’єднань 
різних форм оперують категоріями національної 
безпеки, монополізації економіки та зменшення 
доходної частини державного бюджету. Прибіч-
ники господарських об’єднань наголошують, що 
тільки за умов їх створення і повноцінного функці-
онування можна сподіватись на структурну пере-
будову економіки, пожвавлення інвестиційного 
процесу на стратегічно важливих напрямках, тех-
нологічного прориву в наукомістких галузях, а зре-
штою, не тільки на швидкий та успішний вихід з 
кризи, але й економічне зростання. 

До входження у господарські об’єднання під-
приємства спонукає низка чинників, головним із 
яких є бажання здійснювати посилений контроль 
над усіма його учасниками у процесі їх діяльності 
та при управлінні фінансово-кредитними ресур-
сами. Це відбувається із метою використання 
усього потенціалу технологічних і господарських 
зв’язків для отримання найбільшого прибутку. 
Також при цьому виникає можливість забезпечити 
реалізацію пріоритетних загальнонаціональних 
програм, отримати належний рівень державної 
підтримки, що супроводжує їх здійснення, вико-
ристати отримані кошти задля підвищення влас-

ного технологічного і технічного рівня чи на попо-
внення оборотних коштів тощо. 

Дослідивши переваги від розвитку господар-
ських об’єднань різних типів та правових форм 
(корпорація, консорціум, концерн), можна ствер-
джувати наступне. Створення та успішне функці-
онування господарських об’єднань у межах націо-
нальної економіки України спрямоване на успішну 
реалізацію трансформаційних процесів, що дося-
гається шляхом:

- збільшення можливостей для інвестиційної 
та інноваційної діяльності завдяки нарощенню 
ресурсної компоненти учасників господарських 
об’єднань у порівнянні з їх відокремленим функ-
ціонуванням;

- формування ефективного механізму само-
фінансування учасників господарських об’єднань, 
оскільки в результаті інтеграції різних за видом 
діяльності підприємств виникає можливість отри-
мання необхідних фінансових ресурсів без участі 
зовнішнього інвестора, а за рахунок взаємодії ком-
понентів внутрішнього середовища діяльності гос-
подарських об’єднань;

- збільшення можливості інноваційного розви-
тку у процесі діяльності господарських об’єднань 
за рахунок доступу до дешевших джерел фінан-
сових ресурсів їх учасників, високої концентрації 
капіталу для реалізації різноманітних проектів.

Склад господарських об’єднань (на прикладі 
концерну як найбільш розповсюдженої і розвину-
тої в світі форми інтеграції компаній) можна пред-
ставити такими інституційними блоками: фінансо-
вим; виробничим; моніторинговим; торговельним; 
науково-дослідним (фінансовий і моніторинговий 
блоки іноді можна об’єднати в один) (рис. 1). 

Фінансовий блок включає в себе: банки, страхові, 
лізингові компанії, корпоративні інвестиційні фонди, 
пенсійні фонди тощо. Завдяки входженню до складу 
господарських об’єднань банківських структур, 
інститутів спільного інвестування, корпоративних 
інвестиційних фондів підприємства-учасники госпо-
дарських об’єднань отримують необхідні фінансові 
ресурси шляхом внутрішнього інвестування. 

Для банків участь у господарських об’єднаннях 
створює додаткові можливості розширення сфер 
діяльності і, як наслідок, забезпечення додаткової 
фінансової стійкості.

Виробничий блок включає у себе промислові і 
агропромислові підприємства, які здійснюють про-
мислове виробництво (переробку сільськогоспо-
дарської продукції) господарських об’єднань.

Торговельний блок – це мережа торговельних 
підприємств, або одне торговельне підприємство, 
що забезпечує збут виробленої продукції госпо-
дарських об’єднань.

Головним завданням торговельного блоку гос-
подарських об’єднань є зберігання, реалізація 
продукції виробничого блоку, забезпечення умов 
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для безперебійного функціонування виробничого 
процесу з урахуванням проведення аргументова-
ної цінової політики, надання послуг (приймання 
замовлень на товари, інформування про розта-
шування комплексів і відділів, демонстрація тех-
нічно складних товарів у дії, упакування товарів і 
їх доставка додому покупцеві).

Моніторинговий блок включає консульта-
ційні, консалтингові, аудиторські підприємства, 
які повинні приймати на основі якісного аналізу 
із залученням кількісної інформації поточного 
фінансового і організаційного стану рішення про 
внесення змін в економічну політику та страте-
гію об‘єднання.

Науково-дослідний блок представлений нау-
ково-дослідними проектними установами, кон-
структорськими бюро, що забезпечують розробку 
науково-технічної документації, а також новітніх 
технологій, які дають змогу організувати виробни-
цтво нових видів продукції [12].

Зважаючи на те, що до виробничого блоку 
можуть входити підприємства різних видів еко-
номічної діяльності (зокрема агропромислового 
виробництва), то рекомендовані блоки господар-
ських об’єднань частково відповідають секторній 
моделі національного господарства країни, яка 
містить 5 елементів: первинний (сільське госпо-
дарство), вторинний (промисловість, будівництво), 
третинний (послуги), четвертинний (надання 
індивідуальних послуг, фінансова діяльність), 
п’ятериковий сектори (освіта, наука, дослідницька 
діяльність тощо) [11].

У відповідності із концепцією розвитку націо-
нального господарства та його секторною моделлю 
в умовах переходу від індустріального до постінду-

стріального суспільства, пріоритетне значення має 
зростання окремих секторів (рис. 2) [7].

Оскільки нами у структурі господарських 
об’єднань за блоками виділено єдиний виробничий 
блок, то уважатимемо, що первинний сектор (сіль-
ське господарство), вторинний (промисловість, 
будівництво) як єдине ціле. Таким чином, виходячи 
із трансформацій у структурі національної еконо-
міки та завдань економічного розвитку країни, при 
управлінні інвестиційною діяльності господарських 
об’єднань слід забезпечити переважний розвиток 
інвестиційної діяльності у Бв і Бнд. Також незначне 
зростання повинно відбуватись у Бт, Бфк, Бм.

Для модернізації виробничого процесу, принци-
пового оновлення його технологічної бази потрібні 
великі інвестиції. На сьогоднішній день більшість 
вітчизняних підприємств, які повністю забезпечені 
виробничими потужностями, не володіють достат-
нім рівнем фінансових ресурсів, що забезпечили 
б реалізацію великих інвестиційно-інноваційних 
проектів та програм. За можливостями концен-
трації капіталу найбільші українські компанії зна-
чно поступаються провідним зарубіжним дивер-
сифікованим господарським об’єднанням. Таким 
чином, слід шукати шляхи підвищення ефектив-
ності використання та віддачі від наявних вироб-
ничих фондів, що пов’язане із розвитком економіч-
ного потенціалу підприємства. 

Отже, визначимо роль учасників господарських 
об’єднань (торгових, промислових підприємств, 
науково-дослідних установ, банків тощо) в інвес-
тиційному процесі (табл. 1). 

Результати зусиль господарських об’єднань 
щодо концентрації капіталу для розв’язання про-
блем стабілізації виробництва та його техноло-

гічного оновлення здебільшого 
залежать від того, якою мірою 
вдасться залучити до цього 
ресурси незалежних з фінан-
сового погляду галузей націо-
нальної економіки.

висновки. Аналіз діяль-
ності основних учасників інвес-
тиційного процесу показує, що 
для вирішення завдань стабіль-
ного інвестиційного розвитку в 
Україні необхідно забезпечити 
їх інтеграцію у формі госпо-
дарських об’єднань, створити 
належну інфраструктуру інвес-
тиційного процесу, доступність 
інвестиційних ресурсів тощо. 

Створення господарських 
об’єднань – це один із шляхів не 
тільки виживання підприємств, 
але і їх розвитку в результаті 
того, що об’єднання організо-
вують ініціативні підприємці, які 

рис. 2. розвиток господарських об’єднань за блоками  
відповідно секторній моделі національної економіки  

при переході від індустріального до постіндустріального суспільства

Джерело: складено за [7]
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вміють об’єднувати ділових партнерів для досяг-
нення спільних цілей. Господарські об’єднання, 
які об’єднують промислові і моніторингові підпри-
ємства, дослідні організації, торговельні компанії, 
банківські установи та інші структури стали ґрун-
товною основою економічного розвитку багатьох 
країн.

Господарські об’єднання як учасники інвести-
ційного процесу, розглянуті у дослідженні у складі 
п’яти інституційних блоків: фінансового, виробни-
чого, торговельного, науково-дослідного, моні-
торингового. Як організаційно оформлені групи 
підприємств, вони створюються з метою коорди-
нації діяльності своїх учасників, об’єднання їхніх 
зусиль для вирішення соціальних та економічних 
завдань, підвищення результативності власної 
діяльності, ширшого залучення інвестиційних 
ресурсів тощо.
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- банки
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реалізацію схем кредитування;
 Співробітництво з міжнародними організаціями, урядовими та неурядо-
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об’єднання і як наслідок більші можливості кредитування та виконання 
депозитних операцій

- інші організації фінансового блоку 
(інститути спільного інвестування, 
профучасники фондового ринку та інші 
фінансові установи)

Акумулювання фінансових ресурсів, а також розробка інвестиційної 
політики і здійснення капіталовкладень
Професійні учасники фондового ринку забезпечують акумулювання та 
рух фінансових ресурсів на ринку капіталів, відповідно до діючого зако-
нодавства України.

- консалтингові, інжинірингові 
підприємства, підприємства з 
управління активами тощо
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цесу інвестування, реалізації інвестиційних проектів, їх документального 
супроводження, надання франчайзингових послуг тощо
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модиФікаціЯ товарно-структурної сПеціаліЗації  
вироБництва країни Як Фактор стимулЮваннЯ  
ЗалученнЯ іноЗемниХ інвестицій
THE MODIFICATION OF COMMODITY STRUCTURAL COUNTRY'S 
SPECIALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION  
AS A STIMULATING FACTOR OF FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION

Ідентифіковано особливості розвитку 
агропромислового сектору економіки 
України. Визначено напрями спеціалізації 
агровиробництва України в цілому та її 
регіонів зокрема на основі застосування 
авторської методики, особливість якої 
полягає у комбінованому використанні 
трьох методів: середньогалузевого відсо-
тка, середньозваженого рангу та індексу 
комбінування (індексу Уївера). Отримані 
результати були використані для оцінки 
основних деструктивних факторів розви-
тку вітчизняного сільського господарства 
і обґрунтування перспективних напрямів 
його становлення. Реалізація отриманого 
наукового доробку сприятиме оптимізації 
та активізації господарської діяльності 
виробників агропродовольчої продукції. 
Виокремлено найпривабливіші регіони 
України для прямих іноземних інвестицій в 
аграрний сектор.
ключові слова: сільське господарство, спе-
ціалізація, метод середньогалузевого відсо-
тка, метод середньозваженого рангу, індекс 
комбінування (індекс Уївера), інвестиції.

Идентифицировано особенности развития 
агропромышленного сектора экономики 
Украины. Определены направления специа-
лизации агропроизводства Украины в целом 
и ее регионов в частности на основе при-
менения авторской методики, особенность 
которой заключается в комбинированном 
использовании трех методов: среднеотрас-
левого процента, средневзвешенного ранга 
и индекса комбинирования (индекса Уивера). 

Полученные результаты были использо-
ваны для оценки основных деструктивных 
факторов развития отечественного сель-
ского хозяйства и обоснование перспектив-
ных направлений его становления. Реализа-
ция полученного научного наследия будет 
способствовать оптимизации и активиза-
ции хозяйственной деятельности произво-
дителей агропродовольственной продук-
ции. Выделены наиболее привлекательные 
регионы Украины для прямых иностранных 
инвестиций в аграрный сектор.
ключевые слова: сельское хозяйство, спе-
циализация, метод среднеотраслевого про-
цента, метод средневзвешенного ранга, 
индекс комбинирования (индекс Уивера), 
инвестиции.

The article identifies the features of the agricul-
tural sector of Ukraine. It also defines directions 
of the specialization of agricultural production 
in Ukraine and its regions that are based on 
the author's methodological approaches. The 
authors use the combination of three methods: 
method of the average weighted rate, method of 
the average industry and Weaver's combination 
index. The commodity structural specialization of 
agricultural production is as follows: grains and 
leguminous, maize, sunflower seeds and wheat. 
The article also determines the most attractive 
regions in Ukraine for foreign direct investment in 
agricultural sector.
Key words: agriculture, specialization, method 
of the average weighted rate, method of the 
average industry, Weaver's combination index, 
investments.

Постановка проблеми. Важливою сферою 
матеріального виробництва є сільське госпо-
дарство, пріоритетність і перспективність якого 
не викликає сумніву. Нині сільське господарство 

залишається єдиною галуззю економіки України, 
яка має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. 
Незважаючи на внутрішньо економічні проблеми 
країни зумовлені анексією Автономної Республіки 
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Крим та воєнними діями на Сході, це єдина галузь, 
яка в період кризи збільшила своє виробництво. 
У сучасних умовах аграрний сектор набуває 
нового значення для експортоорієнтованого век-
тора розвитку України через різке падіння промис-
лового виробництва та згортання металургійного 
експорту, що зумовило прискорену реструктуриза-
цію вітчизняної економіки.

Забезпечення інвестиційної привабливості 
аграрного сектора можливе за умови визначення 
чіткої системи цінностей та орієнтирів в умовах 
національного суспільно-економічного стану, 
динамічного розвитку і стратегічної визначеності. 
У контексті світогосподарських тенденцій для сіль-
ського господарства доцільно розробити не лише 
ієрархію цілей, а й чітку інститутційно закріплену 
загальну й секторальні стратегії розвитку з вра-
хуванням регіональних особливостей і товарно-
структурної спеціалізації. З теоретико-методоло-
гічної і науково-практичної точки зору важливим 
є недопущення підміни методів, засобів і цілей. 
У зв’язку з цим набуває особливої актуальності 
розгляд останніх тенденцій, проблем та перспек-
тив сільського господарства України.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічним дослідженням спеціа-
лізації сільського господарства присвячені роботи 
таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Х. Мар-
шал, М. Шварц та Дж. Зеляк [15], С. Маккорістон та 
М. Шелдон [16], Н. Мезенцева та К. Мезенцев [10]. 
Результати досліджень з визначення сільськогос-
подарської товарної спеціалізації окремих адміні-
стративних районів викладені у роботах М. Бара-
новського [1], Н. Добровольської, Ю. Кандиби та 
В. Ліхвана [9], Ш. Ібатуліна, О. Шаніна та О. Сте-
панка [7], О. Топчієва [14] та інших. 

невирішені питання. Сільськогосподарську 
товарну спеціалізацію України було визначено ще 
за радянських часів і майже не було модифіко-
вано методичні підходи, недостатньо враховано 
сучасне районування. Наприклад, льонарство 
дотепер вважається галуззю спеціалізації сіль-
ськогосподарських підприємств північних райо-
нів Чернігівської, Житомирської, Рівненської чи 
Волинської областей і це за умови, що в Україні 
вирощування льону-довгунцю за даними офіцій-
ної статистики упродовж 1990–2013 рр. скороти-
лися із 108,1 до 1,1 тис. т (у понад 100 разів) [1]. 
Отже, системне дослідження проблем, сучасного 
стану сільського господарства та товарно-струк-
турної спеціалізації агровиробництва з метою 
залучення іноземних інвестицій є важливим у тео-
ретичному і практичному аспекті, що й зумовило 
вибір теми дослідження, її мету, логіку, структуру 
та завдання.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження товарно-структурної спеціалізації агрови-
робництва як фактору стимулювання залучення 

іноземних інвестицій. Реалізація визначеної мети 
зумовила розв’язання таких конкретних завдань:

– проаналізувати сучасний методичний інстру-
ментарій визначення спеціалізації сільського гос-
подарства та виявити найефективніші підходи;

– визначити товарно-структурну спеціалізацію 
сільського господарства України в цілому та її регі-
онів зокрема;

– дослідити основні ендогенні й екзогенні 
деструктивні фактори розвитку вітчизняного сіль-
ського господарства та обґрунтувати вибір найпри-
вабливіших регіонів для іноземного інвестування.

Об’єкт дослідження – процес модифікації 
товарно-структурної спеціалізації агровиробни-
цтва.

Предмет дослідження – сукупність теоретич-
них, методичних та практичних аспектів товарно-
структурної спеціалізації агровиробництва та 
залучення інвестицій в сільське господарство 
України.

методи дослідження. Теоретичною основою 
дослідження слугували фундаментальні поло-
ження економічної теорії, аграрної економіки, 
результати досліджень вітчизняних та зарубіж-
них науковців з проблем визначення спеціалізації 
сільського господарства та оцінки його інвестицій-
ної привабливості. Метод аналізу та синтезу вико-
ристано під час визначення особливостей розви-
тку агропромислового сектору економіки України; 
метод середньогалузевого відсотка, середньо-
зваженого рангу та індексу комбінування (індекс 
Уївера) при дослідженні товарів спеціалізації сіль-
ського господарства України та її областей; метод 
статистичного аналізу при визначенні інвестицій-
ної привабливості регіонів.

Інформаційна база дослідження: законодавчі 
та нормативно-правові акти, офіційні статистичні 
дані Державної служби статистики України, мате-
ріали Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, офіційні публікації міжнародних 
економічних організацій, наукові праці вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, інформаційні матері-
али всесвітньої комп’ютерної мережі Internet, дані 
міжнародних експертних та рейтингових агентств, 
результати особистих спостережень авторів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах, коли світова економіка все більше 
транснаціоналізується, необхідно зберегти наці-
ональне матеріальне виробництво і посилювати 
історично сформовані, традиційні для національ-
них економік стратегічні галузі, зміцнювати їх екс-
портоорієнтований вектор розвитку. Загальнові-
домо, що аграрний сектор – найбільш уразлива і 
підтримувана галузь будь якої країни, незалежно 
від рівня її соціально-економічного розвитку. Пріо-
ритетність аграрного сектора в економіці обумов-
лена рядом факторів, зокрема, таких, як: 1) зна-
чний вплив і залежність від природних умов, що 
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робить сільськогосподарське виробництво пев-
ною мірою неконтрольованим, непередбачуваним 
і високоризикованим; 2) сезонність виробництва, 
що зумовлює нерівномірне використання упро-
довж року трудових ресурсів, основних і обо-
ротних засобів; 3) визначений біологічний цикл 
(ритм) виробництва у рослинництві і тваринництві; 
4) цінова нееластичність попиту на сільськогоспо-
дарську продукцію; 5) географічна обумовленість, 
і мобільність і обмеженість земельних ресурсів, які 
одночасно є предметом праці і головним засобом 
праці; 6) особливості організаційно-виробничої 
структури; 7) матеріальна основа продовольчої 
безпеки будь-якої держави; 8) висока капітало-
місткість та порівняно низька фондовіддача; 
9) міжгалузева залежність, що зумовлює певну 
інертність галузі. Щодо України можна відмітити 
також фактор надмірного адміністративного регу-
лювання галузі, жорсткого контролювання цін на 
агропродовольчу продукцію, диспаритету цін між 
промисловою і сільськогосподарською групами 
товарів, консервативність методів виробництва 
і управління. Проте, сільське господарство є прі-
оритетною галуззю для економіки України, вра-
ховуючи її експортоорієнтовану спрямованість і 
конкурентоспроможність на глобальному агропро-
довольчому ринку.

Площа сільськогосподарських земель Укра-
їни – найбільша в Європі – 41,5 млн га (70 % тери-
торії країни), з них – 32,5 млн га використовуються 
для вирощування сільськогосподарських культур. 
За рівнем забезпечення сільгоспугіддями Україна 
посідає перше місце в Європі – 0,914 га на особу 
та 0,716 га/особу ріллі [4, 6]. Сектор забезпечує 
близько 12 % валової доданої вартості (2014 р.) і 
тут зайнято понад 3,5 млн населення (17 % зайня-
тих в Україні). Рослинництво займає близько 70 % 
сільськогосподарської продукції. Найбільш важ-
ливе значення відіграють зернові та зернобобові 
культури (30,5 %), кукурудза на зерно (15,1 %), 
насіння соняшнику (12,1 %), пшениця (11,4 %) 
та соя (4,7 %) у 2014 р. Тваринництво займає 
близько 30 % випуску сільськогосподарської про-
дукції та представлене вирощуванням худоби та 
птиці (14,1 %), виробництвом молока (11,5 %) та 
яєць (3,6 %) [5].

Україна є одним з найбільших світових вироб-
ників та експортерів сільськогосподарської продук-
ції. Зокрема, Україна займає перше місце у світі 
за виробництвом соняшника, соняшникової олії 
та її експорту. У 2014 р. Україна виробила 4,2 млн 
т соняшникової олії, що становить 28 % світо-
вого виробництва, та перевищує світовий показ-
ник виробництва оливкової олії (у 2014 р. було 
вироблено лише 3,2 млн т оливкової олії у всьому 
світі). Друге місце за експортом зернових та горіхів. 
У 2014 р. було вироблено 64 млн т зернових, що на 
2,4 % більше, ніж у 2013 р. Україна має конкурентну 

перевагу у виробництві зерна завдяки високій родю-
чості ґрунтів, низькому рівню виробничих видатків і 
стратегічній географічній позиції, потенціал країни 
оцінюється на рівні 100 млн т. За експортом куку-
рудзи та ріпаку, а також за виробництвом ячменю 
Україна посіла третє місце. Так Україні належить 
14 % світового експорту ріпаку після Канади (62 %) 
та Австралії (17 %). Що стосується кукурудзи, то 
Україна виробляє 27,6 млн т та експортує 18,4 млн 
т (у 2014 р.), проте, вітчизняні можливості вироб-
ництва цієї культури набагато вищі. Врожайність 
кукурудзи в Україні – 6 т/га, при тому, що в США 
цей показник становить 11 т/га, у Канаді та Швейца-
рії – 9 т/га, а в Аргентині – 8 т/га, отже, урожайність 
кукурудзи в Україні нижча на 45 %, ніж в провідних 
країнах виробництва цієї культури. Якщо підвищити 
урожайність до рівня США, то у 2014 р. виробни-
цтво становило б не 27,6 млн т, а 50,6 млн т. За 
виробництвом горіхів та експортом ячменю Україна 
займає четверте місце і п’яте – за виробництвом 
меду та кукурудзи [12, 17].

Таким чином, основними вітчизняними това-
рами спеціалізації можна назвати ті товари, за 
виробництвом яких Україна займає провідні місця 
у світі, проте, якщо розглянути кожен з регіонів 
України, то товарна спеціалізація дещо відрізня-
ється. Так для визначення спеціалізації сільського 
господарського України та її регіонів використано 
три методи: метод середньогалузевого відсотка, 
середньозваженого рангу та індекс комбінування 
(індекс Уївера) ([1, 7, 9, 14]. Аналіз показників 
включає 25 товарів по Україні та кожній області 
відповідно. Метод середньогалузевого відсотка 
полягає у визначенні галузі або товару спеціалі-
зуючим, якщо частка цього товару (di) перевищує 
середньогалузеву (pi):

di > pi,                                 (1)
де di – частка і-го товару за обсягами реалізо-

ваної продукції у структурі сільськогосподарського 
виробництва регіону; 

pi – середньогалузева частка товару (100/25 = 
4%).

Цей метод є одним з найбільш легких та поши-
рених і включає у вибірку широкий перелік товарів. 
За ним Україна спеціалізується на 7-ми товарах, а 
її регіони спеціалізуються на 6-8 товарах (табл. 1).

Метод середньозваженого рангу враховує різні 
частки товару в господарстві та обчислюється за 
формулою:

,   (2)

де di – частка і-го товару за обсягами реалізо-
ваної продукції у структурі сільськогосподарського 
виробництва регіону;

Ri – ранг і-го товару в залежності від її частки за 
обсягами реалізованої продукції;

n – кількість товарів спеціалізації у районі.
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Таблиця 1
спеціалізація сільського господарського україни  

та її регіонів за методом середньогалузевого відсотка
Регіон Товари спеціалізації

Україна Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця, соя, 
молоко, свині на м'ясо

Вінницька Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, пшениця, насіння соняшнику, соя, 
ріпак, молоко

Волинська Зернові та зернобобові культури, пшениця, ріпак, молоко, свині на м'ясо, соя, ВРХ на м'ясо, 
кукурудза на зерно

Дніпропетровська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, свині на м'ясо, кукурудза на 
зерно, яйця курячі

Донецька Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, свині на м'ясо, яйця курячі, 
молоко, ячмінь

Житомирська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, насіння соняшнику, пшениця

Закарпатська Зернові та зернобобові культури, свині на м'ясо, пшениця, соя, плоди, кукурудза на зерно, 
овочі, насіння соняшнику

Запорізька Зернові та зернобобові культури, пшениця, насіння соняшнику, свині на м'ясо, ячмінь

Івано–Франківська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, свині на м'ясо, ріпак, яйця курячі, 
пшениця

Київська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, свині на м'ясо, яйця курячі, молоко, 
пшениця, насіння соняшнику, соя

Кіровоградська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, кукурудза на зерно, пшениця, ячмінь, соя
Луганська Насіння соняшнику, зернові та зернобобові культури, пшениця, кукурудза на зерно, молоко

Львівська Зернові та зернобобові культури, плоди, ріпак, пшениця, кукурудза на зерно, свині на м'ясо, 
цукрові буряки, птиця на м'ясо

Миколаївська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, кукурудза на зерно, ячмінь

Одеська Зернові та зернобобові культури, пшениця, насіння соняшнику, ячмінь, ріпак, кукурудза на 
зерно

Полтавська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, молоко, пшениця, соя
Рівненська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, пшениця, молоко
Сумська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця, молоко, соя

Тернопільська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, пшениця, цукрові буряки (фабричні), 
ріпак, картопля, свині на м'ясо

Харківська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, кукурудза на зерно, молоко, 
свині на м'ясо

Херсонська Зернові та зернобобові культури, пшениця, яйця курячі, соя, насіння соняшнику, овочі

Хмельницька Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, пшениця, ріпак, яйця курячі, 
молоко

Черкаська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця, молоко, 
свині на м'ясо, соя

Чернівецька Зернові та зернобобові культури, соя, свині на м'ясо, пшениця, кукурудза на зерно, яйця 
курячі, птиця на м'ясо, молоко, 

Чернігівська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця, молоко

м. Київ Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, насіння соняшнику, пшениця, 
птиця на м'ясо

Джерело: власна розробка авторів

Таблиця 2
спеціалізація сільського господарського україни  

та її регіонів за методом середньозваженого рангу
регіон товари спеціалізації

Україна Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця
Вінницька Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, пшениця, насіння соняшнику
Волинська Зернові та зернобобові культури, пшениця, ріпак, молоко
Дніпропетровська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, свині на м'ясо
Донецька Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця
Житомирська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, насіння соняшнику
Закарпатська Зернові та зернобобові культури, свині на м'ясо, пшениця, соя
Запорізька Зернові та зернобобові культури, пшениця, насіння соняшнику
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Таблиця 3
спеціалізація сільського господарського україни  

та її регіонів за методом комбінування (індекс уївера)
регіон товари спеціалізації

Україна Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця 
Вінницька Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, пшениця, насіння соняшнику, соя, ріпак

Волинська Зернові та зернобобові культури, пшениця, ріпак, молоко, свині на м'ясо, соя, ВРХ на м'ясо, 
кукурудза на зерно

Дніпропетровська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, свині на м'ясо, кукурудза на 
зерно

Донецька Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця
Житомирська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, насіння соняшнику, пшениця

Закарпатська Зернові та зернобобові культури, свині на м'ясо, пшениця, соя, плоди, кукурудза на зерно, 
овочі, насіння соняшнику

Запорізька Зернові та зернобобові культури, пшениця, насіння соняшнику
Івано-Франківська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, свині на м'ясо, ріпак, яйця курячі, пшениця

Київська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно,свині на м'ясо, яйця курячі, молоко, 
пшениця, насіння соняшнику, соя

Кіровоградська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, кукурудза на зерно, пшениця, ячмінь, соя
Луганська Насіння соняшнику, зернові та зернобобові культури, пшениця
Львівська Зернові та зернобобові культури, плоди, ріпак, пшениця, кукурудза на зерно, свині на м'ясо
Миколаївська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, кукурудза на зерно, ячмінь
Одеська Зернові та зернобобові культури, пшениця, насіння соняшнику, ячмінь, ріпак
Полтавська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, молоко, пшениця
Рівненська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, пшениця
Сумська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця

Тернопільська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, пшениця, цукрові буряки (фабричні), 
ріпак, картопля, свині на м'ясо

Харківська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, кукурудза на зерно, молоко
Херсонська Зернові та зернобобові культури, пшениця, яйця курячі, соя, насіння соняшнику, овочі
Хмельницька Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, пшениця, ріпак, яйця курячі
Черкаська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця, молоко

Чернівецька Зернові та зернобобові культури, соя, свині на м'ясо, пшениця, кукурудза на зерно, яйця 
курячі

Чернігівська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно
м.Київ Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя

Джерело: власна розробка авторів 

Івано-Франківська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, свині на м'ясо, ріпак
Київська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно,свині на м'ясо, яйця курячі
Кіровоградська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, кукурудза на зерно
Луганська Насіння соняшнику, зернові та зернобобові культури, пшениця
Львівська Зернові та зернобобові культури, плоди, ріпак, пшениця
Миколаївська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця
Одеська Зернові та зернобобові культури, пшениця, насіння соняшнику
Полтавська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику
Рівненська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя
Сумська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику
Тернопільська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, пшениця, цукрові буряки (фабричні)
Харківська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, кукурудза на зерно
Херсонська Зернові та зернобобові культури, пшениця, яйця курячі, соя, насіння соняшнику
Хмельницька Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, пшениця
Черкаська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця
Чернівецька Зернові та зернобобові культури, соя, свині на м'ясо, пшениця
Чернігівська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику
м. Київ Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя

Джерело: власна розробка авторів 

Закінчення таблиці 2
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Методом середньозваженого рангу є найбільш 
«жорстким», а його вибірка найбільш точною та 
вузькою, адже до уваги беруться тільки ті товари, 
які займають основну частку товарної продукції за 
обсягом реалізації. За проведеними розрахунками 
виявлено, що у сільському господарстві кожного 
регіону України можна виділити від 3 до 5 това-
рів спеціалізації. Україну в цілому характеризують  
4 товари спеціалізації сільськогосподарської про-
дукції такі, як: зернові та зернобобові культури, 
кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця, 
усі інші регіони характеризуються 3-4 товарами 
спеціалізації, які часто одинакові з товарами спе-
ціалізації України і тільки Херсонська область спе-
ціалізується на 5-ти товарах: зернові та зернобо-
бові культури, пшениця, яйця курячі, соя, насіння 
соняшнику (табл. 2).

Індекс комбінування (індекс Уївера) є найбільш 
громіздким у порівнянні з усіма методами визна-
чення спеціалізації регіону, проте саме він є най-
більш гнучким та еластичним:

,                        (3)

де Δi
2 – сума квадратів відхилень.

За допомогою індексу комбінування виявляють 
головну частину дійсного розподілу часток това-
рів, а саме: кількість та перелік товарів, які є осно-
вними товарами спеціалізації. Так відповідно до 
розрахунків, Україна спеціалізується на 4 товарах, 
а її області спеціалізується від 2-х до 9-ти товарів 
(табл. 3).

З розрахунків видно, що три методи аналізу 
по різному характеризують товарно-структурну 
спеціалізацію регіонів України. У зв’язку з цим 
доцільно поєднати результати одержані методом 
середньогалузевого відсотка, середньозваженого 
рангу та за індексом комбінування (індекс Уївера) 
та визначити товарну спеціалізації сільського гос-
подарства України та її областей. В узагальне-
ному вигляді товари спеціалізації представлені у 
табл. 4.

Отже, узагальнена таблиця дозволяє ствер-
джувати, що найбільш точним є метод середньо-
зваженого рангу, результати якого майже повністю 
одинакові з узагальненими результатами, за 
винятком Чернігівської області, де товарна спеці-
алізація представлена в основному тільки зерно-
вими та зернобобовими культурами та кукурудзою 
на зерно. Таким чином, в основному Україна спе-

Таблиця 4
спеціалізація сільського господарського україни  

та її регіонів за методом середньозваженого рангу
регіон товари спеціалізації

Україна Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця
Вінницька Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, пшениця, насіння соняшнику
Волинська Зернові та зернобобові культури, пшениця, ріпак, молоко
Дніпропетровська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, свині на м'ясо
Донецька Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця
Житомирська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, насіння соняшнику
Закарпатська Зернові та зернобобові культури, свині на м'ясо, пшениця, соя
Запорізька Зернові та зернобобові культури, пшениця, насіння соняшнику
Івано-Франківська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, свині на м'ясо, ріпак
Київська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно,свині на м'ясо, яйця курячі
Кіровоградська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, кукурудза на зерно
Луганська Насіння соняшнику, зернові та зернобобові культури, пшениця
Львівська Зернові та зернобобові культури, плоди, ріпак, пшениця
Миколаївська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця
Одеська Зернові та зернобобові культури, пшениця, насіння соняшнику
Полтавська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику
Рівненська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя
Сумська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику
Тернопільська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, пшениця, цукрові буряки фабричні
Харківська Зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, пшениця, кукурудза на зерно
Херсонська Зернові та зернобобові культури, пшениця, яйця курячі, соя, насіння соняшнику
Хмельницька Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, пшениця
Черкаська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику, пшениця
Чернівецька Зернові та зернобобові культури, соя, свині на м'ясо, пшениця
Чернігівська Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно
м. Київ Зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя

Джерело: власна розробка авторів 
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ціалізується на зернових та зернобобових куль-
турах, кукурудзі на зерно, насінні соняшнику та 
пшениці. Крім цих товарів основу товарної спеці-
алізації по областях становлять молоко, свині на 
м'ясо, ріпак, ячмінь, яйця курячі, ВРХ на м'ясо та 
цукрові буряки (фабричні).

Загальна структура посівів в Україні відріз-
няється від спеціалізації, так 22 % посівів відво-
дяться під пшеницю, 19 % під соняшник, 17 % під 
кукурудзу, 13 % – плоди та ягоди, 11 % – ячмінь, 
7 % – соя, 5 % – картопля, 3 % – ріпак, 2 % – овочі 
та 1 % – цукровий буряк. Незважаючи на те, що 
тільки 1 % посівів займає цукровий буряк, його 
урожайність за останні 20 років збільшилася вдвічі 
при тому, що за цей період посівні площі буряка 
зменшилися у 5 разів. У 2014 р. урожайність усіх 
зернових, за винятком кукурудзи та рису, збільши-
лася (у порівнянні з 2013 р.). Урожайність зерно-
вих та олійних культур коливається, проте зберігає 
багаторічну позитивну тенденцію [4].

Основним деструктивними факторами, що 
негативно впливають на розвиток вітчизняного 
сільського господарства, є відсутність чіткої аграр-
ної політики уряду та інвестицій в інноваційну 
сферу. Зважаючи на важливість агропромисло-
вого сектору для України в сучасних умовах, почи-
наючи уже з 2015 р. уряд почав реформування 
вітчизняного сільського господарства. Так у таких 
документах, як: Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна–2020», Програма діяльності Кабінету міністрів 
України та Коаліційна угода визначено основний 
вектор розвитку сільського господарства та сіль-
ських територій. На основі цих документів Міністер-
ством аграрної політики та продовольства України 
розроблено проект «Єдина комплексна стратегія 
та план дій розвитку сільського господарства та 
сільських територій в Україні на 2015–2020 роки» 
[13]. До написання Стратегії було залучено більше 
170 українських та міжнародних експертів.

Основною метою Стратегії є підвищення кон-
курентоспроможності сільського господарства 
відповідно до стандартів ЄС та міжнародних 
стандартів, а також стимулювання сталого роз-
витку сільської місцевості. Стратегія передбачає 
досягнення таких конкретних цілей: гармонізація із 
законодавством ЄС, зокрема у сфері продоволь-
чої безпеки; дерегуляція із скасуванням необґрун-
тованого регулювання та адміністративних наста-
нов, реформа державних підприємств; вирішення 
основних проблем із факторами виробництва, 
включно із земельною реформою, доступом до 
фінансування, модернізацією і оновленням вироб-
ничих і переробних потужностей, а також проблем 
інфраструктури і логістики; стимулювання інно-
вацій у сільському господарстві; підвищення про-
зорості й ефективності виробництва та заходів 
управління ринками; підвищення ефективності 
державної підтримки сільського господарства; 

розроблення програми розвитку сільських тери-
торій, включно із заходами підтримки малих гос-
подарств та підвищенням якості життя у сільській 
місцевості; а також розроблення нормативної бази 
на підтримку сільського господарства [17].

Особлива увага у реформуванні сільського 
господарства приділена іноземним інвестиціям, 
причиною цього є зменшення надходжень інвес-
тицій в агровиробництво. Прямі іноземні інвестиції 
у сільське господарство завжди були незначними 
(біля 2 % від загальних ПІІ), проте вони стабільно 
зростали з 2005 до 2008 рр., а після фінансової 
кризи їх кількість почала зменшуватися і у 2014 р. 
прирівнювалася до показників 2007 р. (рис. 1).

рис. 1. обсяг прямих іноземних інвестицій,  
2005-2014 рр.

Джерело: [5]

Нерівномірність розподілу іноземних інвестицій 
між регіонами України також займає вагоме місце. 
У 2014 р. найбільша сума іноземних інвестицій 
була спрямована у м. Київ (17,8 %) та Київську 
область (16,52 %), значна сума надійшла також і до 
Івано-Франківської (13,23 %) та Львівської (6,87 %) 
областей. Найменш привабливими регіонами для 
іноземного інвестування виступили Миколаїв-
ська (0,62 %), Луганська (0,51 %) та Закарпатська 
(0,34 %) області (табл. 5). Причинами такої значної 
неоднорідності інвестиційної привабливості регіо-
нів виступають декілька факторів. Насамперед це 
географічна різноманітність, а саме: географічне 
розташування, структура земель, водні ресурси 
та кліматичні умови. Іншим фактором виступає 
соціально-економічна різноманітність, що для 
України інколи має і важливіше значення, адже 
географічна умови майже для всієї України схожі. 
До соціально-економічної різноманітності можна 
віднести рівень розвитку регіону, наближеність 
до центрів економічного розвитку, інфраструктура 
регіону, трудові ресурси та потенціал самого регі-
ону [8].

Отже, агропромисловий сектор є важливою 
складовою економіки України. Зважаючи на зна-
чний потенціал держави у цій сфері, можна припус-
тити, що саме стимулювання її розвитку принесе 
високі результати, адже наразі в Україні нарахову-
ється 52543 діючих сільськогосподарських підпри-
ємств за різними організаційно-правовими фор-
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мами господарювання (господарські товариства 
різних видів, приватні (приватно-орендні) підпри-
ємства, виробничі кооперативи, фермерські госпо-
дарства, державні підприємства та ін.) у 2014 р., з 
них 44968 підприємства або 85,6 % мають у госпо-
дарському обігу сільськогосподарські угіддя.

Також необхідно враховувати, що станом на 
01.01.2014 р. в Україні налічувалося понад 25 млн 
господарств населення. Значна їх частина орі-
єнтується на виробництво товарної продукції, 
поставляє її на внутрішній ринок у великих обся-
гах і тим самим суттєво впливає на формування 
цін на окремі харчові продукти. Крім того, у бага-
тьох населених пунктах, навіть регіонах, особис-
тий сектор стає важливою сферою самозайнятості 
для населення, джерелом доходів сільських домо-
господарств.

Понад 1,2 млн особистих селянських госпо-
дарств за рахунок земельних паїв збільшили роз-
міри землекористувань до 4 га і більше. Зазначимо, 
що це середній розмір фермерського господарства 
у багатьох європейських країнах (Греція, Іспанія, 
Португалія). Вони обробляють 6,4 млн га сільсько-
господарських угідь, утримують 66 % загального 

поголів’я великої рогатої худоби, 50 % свиней, 85 % 
овець та кіз і 43 % птиці. Виробляють майже поло-
вину сільськогосподарської продукції, у т. ч. 97 % 
картоплі, 86 – овочів, 38 – м’яса (живою вагою), 76 – 
молока, 36 – яєць, 85 – вовни і 98 % меду.

Характерною особливістю розвитку цього сег-
мента аграрного ринку є те, що нарощування 
обсягів виробництва сільськогосподарської про-
дукції відбувається без залучення значних інвес-
тицій, кредитних ресурсів і бюджетної підтримки. 
Однак, розвиток особистих селянських госпо-
дарств зазнає певних труднощів. По-перше, ці 
господарства надто малі за розміром, по-друге, 
використовують переважно фізичну працю. Лише 
незначна їх частина трансформується у товарні 
сімейні господарства. Через невеликі розмірі зем-
лекористувань практично унеможливлюється 
застосування сучасних прогресивних технологій і 
техніки, особливо в рослинництві.

Аналізуючи результати проведеного дослі-
дження, можна стверджувати, щонайбільший 
обсяг іноземних інвестицій у межах агропромис-
лового сектору України спрямований переважно 
у сировинні напрями виробництва. Нині суттєвою 

Таблиця 5
обсяг інвестицій в сільське господарство, мисливство  

та надання пов'язаних із ними послуг, 2014 р.

регіони іноземні інвестиції капітальні інвестиції
тис. дол. сШа % тис. грн %

Україна 590212,1 100 17012815 100
Вінницька 31225,1 5,29 152802 0,90
Волинська 14612,6 2,48 285099 1,68
Дніпропетровська 28365,7 4,81 1323624 7,78
Донецька 11550,2 1,96 321349 1,89
Житомирська 16548,9 2,80 503479 2,96
Закарпатська 2032,6 0,34 41196 0,24
Запорізька 7123,4 1,21 603509 3,55
Івано-Франківська 78080,3 13,23 374530 2,20
Київська 97477,9 16,52 1593666 9,37
Кіровоградська 9174,4 1,55 1259610 7,40
Луганська 3029,9 0,51 199023 1,17
Львівська 40522,9 6,87 447934 2,63
Миколаївська 3659,1 0,62 709594 4,17
Одеська 5732,9 0,97 852161 5,01
Полтавська 7698,9 1,30 1568230 9,22
Рівненська 21270,4 3,60 284596 1,67
Сумська 8416,2 1,43 814875 4,79
Тернопільська 7635,5 1,29 586936 3,45
Харківська 21241,1 3,60 918938 5,40
Херсонська 15973 2,71 661025 3,89
Хмельницька 17527,3 2,97 814944 4,79
Черкаська 20726 3,51 1148333 6,75
Чернівецька 10108,4 1,71 271108 1,59
Чернігівська 5432,4 0,92 820852 4,82
м.Київ 105047 17,80 455402 2,68

Джерело: розроблено на основі [4]
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інвестиційною привабливістю користуються такі 
групи товарів, як: зернові, зернобобові культури, 
кукурудза на зерно тощо. Вкладення фінансових 
ресурсів у зазначені напрями є досить привабли-
вим для інвесторів за рахунок швидкої окупності 
інвестицій та можливості отримання значних 
дивідендів. Крім того, інвестиційна діяльність у 
межах агропромислової сфери України актуалі-
зується наявністю сприятливих умов розвитку 
інноваційних напрямів господарювання екологіч-
ного спрямування. Однак, не зважаючи на високу 
економічну привабливість такої діяльності, наразі 
відслідковується сповільнення темпів розви-
тку інвестиційних процесів у межах вітчизняного 
агровиробництва. Зазначені тенденції зумовлені 
переважно такими деструктивними факторами, 
як недосконалість нормативно-правового поля, 
надмірний податковий тиск, політична нестабіль-
ність тощо. Покращення інвестиційного клімату та 
підвищення інвестиційної привабливості агропро-
мислового виробництва є нагальною необхідністю 
та потребує здійснення заходів на державному та 
регіональному рівнях щодо створення сприятли-
вих умов для діяльності інвесторів.

висновки з проведеного дослідження. Здій-
снена наукова робота була спрямована на визна-
чення особливостей товарно-структурної спе-
ціалізації агровиробництва України. Результати 
проведеного дослідження дозволяють зробити 
такі висновки: 

1. Зважаючи на важливість агропромислового 
комплексу, розрізняють різні методи визначення 
товарної спеціалізації сільського господарського, 
застосування яких варіює у залежності від цілей 
проведення дослідження. Так метод середньо-
галузевого відсотка використовують при необ-
хідності швидкого визначення широкого переліку 
товарів спеціалізації, метод середньозваженого 
рангу – для виокремлення найбільш точної та 
вузької вибірки товарів спеціалізації, індекс комбі-
нування (індекс Уївера) – як один з найбільш гнуч-
ких та еластичних методів.

2. Основними товарами спеціалізації сільського 
господарства України є зернові та зернобобові 
культури, кукурудза на зерно, насіння соняшнику 
та пшениця. У регіональному розрізі переважно 
зернові та зернобобові культури є провідними 
товарами спеціалізації усіх областей, а кукурудза 
на зерно, насіння соняшнику та пшениця форму-
ють п’ятірку найбільш поширеної продукції, виро-
бленої для реалізації. В Україні не обліковуються, 
проте опосередковано впливають на товарно-
структурну спеціалізацію господарства населення, 
які виробляють товарну продукцію у значних обся-
гах і тим самим суттєво впливають на формування 
цін на окремі продовольчі товари.

3. Наявні сприятливі умови та передові позиції 
на міжнародних аграрних ринках у розрізі окремих 

товарних груп формують необхідний базис для роз-
витку аграрного сектору України. Однак, подальша 
модернізація виробничих процесів у його межах 
потребує формування відповідного фінансового 
забезпечення. З метою стимулювання припливу 
іноземних вкладень нагальним є створення спри-
ятливого інституційного середовища, спрощення 
системи оподаткування, забезпечення захисту 
іноземного інвестора тощо. Реалізація зазначених 
заходів слугуватиме каталізатором оптимізації 
структурних трансформацій національного госпо-
дарства та зміцнення конкурентних позицій вітчиз-
няних товаровиробників на міжнародних ринках.

Наукова новизна одержаних результатів поля-
гає в подальшому розвитку методологічного 
інструментарію визначення спеціалізації агрови-
робництва країни та її регіонів на базі середньо-
галузевого відсотка, середньозваженого рангу та 
індексу комбінування (індексу Уївера) з обґрунту-
ванням інвестиційно привабливих експортоорієн-
тованих товарних позицій.

Практичне значення одержаних результатів 
полягає у дефініції й ідентифікації методичного 
інструментарію визначення товарно-структурної 
спеціалізації агровиробництва України в цілому 
та її регіонів зокрема з виявленням деструктивних 
факторів розвитку вітчизняного сільського госпо-
дарства та обґрунтуванням інвестиційно прива-
бливих регіонів. Отриманий науковий доробок має 
практичну цінність для виробників агропродоволь-
чої продукції та може бути прийнятий до впрова-
дження в органах державної та місцевої влади.

Перспективи подальших наукових досліджень 
полягають у визначенні пріоритетних напрямів 
подальшої структурно-товарної та галузевої пере-
будови національної економіки з метою зміцнення 
позицій вітчизняних товаровиробників на глобаль-
ному агропродовольчому ринку.
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Постановка проблеми. На даному етапі роз-
витку економіки в умовах постійно зростаючої 
конкуренції перевагу перед іншими суб’єктами 
бізнесу мають ті підприємства, які здатні своє-
часно вдосконалювати свої показники та адапту-
вати всі свої внутрішні ресурси до умов ринкової 
економіки. Вирішення вищезазначеної проблеми 
зумовило створення ряду методів, форм і прин-
ципів управління підприємством. Однією з най-
ефективніших форм управління підприємством, 
яка дасть змогу підвищувати результати своєї 
діяльності та конкурувати з конкурентами – ліде-
рами у всіх сегментах економіки, є технологія 
бенчмаркінгу. По суті бенчмаркінг є аналогіч-
ним методу стратегічного планування, в якому 
завдання для підприємств на наступний період 
визначаються не від досягненого, а на підставі 
ретельного вивчення показників діяльності конку-
руючих фірм. У нашій країні до поняття бенчмар-
кінгу відносяться з певною засторогою, вважаючи, 
що це поняття є аналогом економічному терміну 
«промислова розвідка». Насправді ж бенчмаркінг 
є методом вивчення досвіду конкуруючих фірм, 
що не є комерційною таємницею. Також хотілось 
би зазначити, що використання бенчмаркінгу, яке 
набуло визнання міжнародними компаніями про-

відних країн світу, в Україні досить обмежене. 
Тому досить актуальним питанням на сьогодні 
постає дослідження перспектив розвитку бенч-
маркінгу як ефективної форми управління підпри-
ємством.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведені дослідження показали, що вивченню 
бенчмаркінгу в останній час приділялась зна-
чна увага. Так питанню вивчення бенчмаркінгу 
присвятили свої роботи такі вчені, як: Б. Андер-
сен, Г. Армстронг, В. Вонг, П. Друкер, К. Л. Кел-
лер, Ф. Котлер, Д. Коу, Д. Мінцберг, М. Портер, 
Дж. Сондерс, М. Спендоліні, А. Ашуєв, М. І. Дід-
ківський, О. В. Коваленко, Н. Козак, О.В. Кова-
ленко, С. Ковальчук, А. А. Мазаракі, Ю. В. Мако-
гон, Л. Місюра, В. В. Рокоча, А. П. Румянцев, 
Л. Савицька, В. Сліпенький, Н. Хананова, 
О. Ареф’єва, О. Я. Ціпа. Аналіз робіт видатних 
вчених довів, що проблема розвитку бенчмаркінгу 
як ефективної форми управління підприємством 
вивчена не на достатньому рівні через ряд при-
чин, а саме: відсутність єдиного поняття визна-
чення бенчмаркінгу, його видів, етапів проведення 
та методів впровадження в нашій державі. Тому 
дослідження даного питання є актуальним для 
економіки нашої країни.
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Ефективна форма управління будь-яким 
суб’єктом бізнесу є дуже актуальним питан-
ням на сьогоднішній день. Саме тому дослі-
дженню бенчмаркінгу як елементу стратегії 
підвищення конкурентоздатності національ-
них виробників на вітчизняному і на між-
народному ринку в умовах фінансової кризи 
приділяється особлива увага. У статті роз-
глянуто теоретичні аспекти щодо визна-
чення поняття «бенчмаркінг», впроваджено 
авторське визначення даного терміна та 
визначено особливості використання осно-
вних видів бенчмаркінгу як продуктивної 
форми управління підприємством.
ключові слова: бенчмаркінг, управління під-
приємством, економіка, види бенчмаркінгу, 
форми управління.

Эффективная форма управления любым 
субъектом бизнеса является очень акту-
альным вопросом на сегодняшний день. 
Именно поэтому исследованию бенчмар-
кинга как элемента стратегии повыше-
ния конкурентоспособности националь-
ных производителей на отечественном и 
международном рынке в условиях финансо-
вого кризиса уделяется особое внимание. 

В статье рассмотрены теоретические 
аспекты относительно определения поня-
тия «бенчмаркинг», внедрены авторское 
определение данного термина и опреде-
лены особенности использования основных 
видов бенчмаркинга как производительной 
формы управления предприятием.
ключевые слова: бенчмаркинг, управление 
предприятием, экономика, виды бенчмар-
кинга, формы управления.

The effective form of government any subject 
of business is very topical issue today. For this 
reason as element of strategy of increase in 
competitiveness of national producers in the 
domestic and international market in the condi-
tions of financial crisis special attention is paid 
to a benchmarking research. In article theoreti-
cal aspects concerning definition of the concept 
"benchmarking" are considered, introduced 
author's definition of this term and features of 
use of main types of a benchmarking as pro-
ductive form of government are defined by the 
enterprise.
Key words: benchmark, business management, 
economy, types of a benchmark, form of 
government.
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Постановка завдання. Метою дослідження є 
проведення категоріально-етимологічного дослі-
дження поняття «бенчмаркінг» і визначення 
основних аспектів формування бенчмаркінгу як 
ефективної форми управління вітчизняним під-
приємством.

виклад основного матеріалу. Однією з най-
ефективніших форм управління суб’єктом будь-
якого бізнесу на даному етапі розвитку конкурент-
ної економіки вважають бенчмаркінг. Бенчмаркінг 
використовується провідними країнами світу і за 
останні десятиріччя став займати лідерські позиції 
в управлінні підприємством. Але в нашій країні до 
даного методу відносяться з певною засторогою, 
так як під цим поняттям розуміють аналог еконо-
мічному терміну «промислова розвідка».

Перше трактування поняття «бенчмаркінг», 
яке відомо нам на сьогоднішній день, було запро-
поновано в 1972 році в Інституті стратегічного 
планування в Кембриджі під час дослідження в 
конкурентній сфері підприємств консалтинговою 
групою PIMS. Під час даної дослідницької роботи 
представниками групи було встановлено, що для 
знаходження ефективного рішення підприємством 
у конкурентному ринковому середовищі необхідно 
переймати кращий досвід підприємств, які змогли 
досягти успіху в схожих умовах.

Але, як відомо, концепції бенчмаркінгу були 
відомими набагато раніше. Так вивченню наукових 
методів організації приділяв увагу у своїх працях 
такий видатний науковець, як Фредерік Телор ще в 
кінці дев’ятнадцятого сторіччя. Саме вони і можуть 
вважатися підґрунтям концепції бенчмаркінгу.

Деякі науковці спростовують, що бенчмаркінг 
зародився в США і вважають, що батьківщиною 
бенчмаркінгу є Японія, де концепція бенчмаркінгу 
бере свій початок у п’ятдесятих роках двадцятого 
сторіччя, коли японські економісти-дослідники 
переймали досвід у провідних компаній США та 
Західної Європи.

На практиці використання бенчмаркінгу як 
методу управління підприємством було вико-
ристано в 1979 році американською компанією 
«Xerox». У той нелегкий для компанії період япон-
ські підприємства здійснювали величезний кон-
курентний тиск на американські компанії, у тому 
числі і на компанію «Xerox», через що компанія 
стала втрачати свою частку ринку з продажу копі-
ювальних апаратів.

Тому менеджери компанії з метою дослідження 
досвіду японської компанії «Fuji» переїхали до 
Японії, щоб дослідити не лише технічні досягнення 
конкуруючої фірми, а й ноу-хау в області менедж-
менту в різних сферах бізнесу. За рахунок даного 
дослідження компанія підвищила продуктивність 
праці, знизила витрати і знову зайняла свої лідер-
ські позиції в даній сфері економіки. З того часу 
бенчмаркінг як ефективна форма управління під-

приємством став невід’ємною частиною бізнес – 
стратегії компанії «Хегох».

Термін «бенчмаркінг» має англійське похо-
дження, а саме англійське слово benchmark, що 
в перекладі означає початок відліку, карб. Взагалі 
benchmark – це дещо, що включає в себе певну 
кількість, якість та здатність використання як зразку 
в порівнянні з іншими предметами. Бенчмаркінг – 
це метод порівняльного аналізу для суб’єктів, що 
працюють в умовах постійного систематичного 
пошуку та запровадження найкращої практики для 
поліпшення продуктивності роботи підприємств [1]. 
Слід зазначити, що бенчмаркінг є процесом еталон-
ного зіставлення. На даний момент існує ряд визна-
чень даного поняття, тому ми спробуємо зіставити 
їх і дати єдине визначення поняттю «бенчмаркінг».

Професор Норвезького університету науки і 
технології Б.Андерсен дає наступне визначення 
поняттю «бенчмаркінг»: «це постійне вимірювання 
і порівняння окремо взятого бізнес-процесу з ета-
лонним процесом провідної організації для збору 
інформації, яка допоможе даному підприємству 
визначити мету свого вдосконалення і провести 
заходи щодо поліпшення роботи [2]». Д. Аакер, 
професор Каліфорнійського університету визна-
чає дане поняття, як контрольне порівняння, яке 
передбачає зіставлення результативності скла-
дових бізнесу компанії з іншими фірмами [3, 11]. 
Ф. Котлер визначає бенчмаркінг, як процес зістав-
лення товарів і бізнес-процесів підприємства з 
аналогічними товарами і процесами провідних 
фірм з метою підвищення якості товарів і під-
вищення ефективності роботи суб’єктів бізнесу 
[6]. С.Пашутін розглядає поняття «бенчмаркінг», 
як «систематичну діяльність, спрямовану на 
вивчення кращих технологій, виробничих проце-
сів і методів організації виробництва та збуту про-
дукції [5].» В.А. Ліпкан визначає це поняття так: 
«Бенчмаркінг пов'язаний, передусім, з пошуком 
і вивченням найкращих методів і способів досяг-
нення успіху у будь-якій сфері життєдіяльності, 
зокрема і безпеки, для якнайкращої організації і 
формування власного бізнесу» [7].» Керівник Гло-
бальної мережі бенчмаркінгу (Global Benchmarking 
Network) Роберт Кемп визначає бенчмаркінг, як 
«пошук кращих методів, які ведуть до поліпшення 
діяльності [4]». Грегорі Р. Райтер, визначний спе-
ціаліст в області практики стратегічного управ-
ління дає визначення бенчмаркінгу, як діяльності, 
завдяки якій фірма вивчає найкращу продукцію та 
маркетинговий процес, які використовуються кон-
куруючими фірмами, що працюють в інших галу-
зях економіки з метою виявлення можливих спосо-
бів покращення її власних методів [8]. Р. Венетучі 
(R.Venetucci) ж вважає, що бенчмаркінг – це спосіб 
оцінки стратегій та цілей роботи у порівнянні з кра-
щими суб’єктами економіки з можливістю гарантії 
довгострокового положення на ринку [8].
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Дослідивши та вивчивши всі вищезазначені під-
ходи досліджень бенчмаркінгу, можна дати єдине 
визначення бенчмаркінгу, а саме: бенчмаркінг – це 
інструмент менеджменту, що використовує порів-
няння даних власного і конкуруючих з ним підпри-
ємств, які займають передові позиції в певному 
сегменті економіки і виокремлення та запрова-
дження найкращих практик для розвитку власного 
підприємства [авт.].

Використання бенчмаркінгу як ефективної 
форми управління підприємством можливе тільки 
в умовах ринкової конкуренції. Це перш за все 
виділяється тим, що основною метою викорис-
тання бенчмаркінгу будь-яким суб’єктом бізнесу є 
прагнення досягнення лідируючих позицій у пев-
ному сегменті ринку. В умовах ринкової еконо-
міки бенчмаркінг є основною формою управління 
підприємством, суть якої полягає у визначенні 
ключових показників успішності за допомогою 
дослідження конкуруючих і не конкуруючих фірм 
з метою подальшого використання даних показни-
ків на своєму підприємстві для досягнення певних 
позитивних результатів. У відповідності до вище-
зазначеного, створюється вибір певної стратегії 
діяльності для підприємства, але дана стратегія 
має бути чіткою і зрозумілою не лише для мене-
джерів, а й для працівників. 

Бенчмаркінг як інструмент управління підпри-
ємством постійно змінюється, і ці зміни ініціює сам 
ринок. Це призводить і до зміни основних видів 
бенчмаркінгової діяльності, які відрізняються між 
собою і за складністю завдань, поставлених перед 
організацією, і за рівнем проведення, і за напря-
мом діяльності. Тому необхідно виділити основні 
види бенчмаркінгу, які на даний момент зустріча-
ються як в Європі,так і у світі.

Найбільшого поширення набув бенчмаркінг під-
приємств. Цей вид бенчмаркінгу включає в себе 
перейняття досвіді у інших підприємств за допо-
могою порівняння індексів та обміну інформацією 
між об’єктами дослідження. Бенчмаркінг секторів 
порівнює показники різних секторів економіки. Мета 
даного виду бенчмаркінгу полягає в перейнятті кра-
щого досвіду, який, на підставі певних досліджень 
дасть позитивний результат. На тлі Європейського 
Союзу, порівняльний аналіз навколишнього серед-
овища набуває все більшого значення. У майбут-
ньому країни зможуть порівнювати політичне, соці-
альне або економічне середовища. Це дозволить 
країнам переймати досвід одна у одної [9]. 

З метою більш детального вивчення бенчмар-
кінгу підприємств, який є найбільш популярним на 
даному етапі розвитку економіки виокремимо такі 
його види: внутрішній і зовнішній бенчмаркінг.

рис. 1. види бенчмаркінгу [на підставі досліджень 1-15]
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Внутрішній бенчмаркінг дає змогу менедже-
рам вивчити роботу власної фірми за допомогою 
аналізу результатів діяльності роботи її струк-
турних підрозділів. Об’єктами дослідження при 
даному виді бенчмаркінгу виступають відділи і 
філії власного підприємства. Перевагами вну-
трішнього бенчмаркінгу є простота в отримані 
і обробці даних та швидке втілення виявлених 
досліджень в дію з метою отримання позитивного 
результату. Недоліками використання внутріш-
нього бенчмаркінгу є недосягнення достатнього 
рівня конкурентоспроможності власною фір-
мою лідерам у певному сегменті ринку завдяки 
даному виду бенчмаркінгу.

Зовнішній бенчмаркінг розподіляється на парт-
нерський бенчмаркінг, індивідуальний, конкурент-
ний і бенчмаркінг самооцінки. Партнерський бенч-
маркінг – це вид бенчмаркінгу, суть якого полягає в 
заключенні договору про проведення досліджень 
між декількома фірмами з можливістю надання 
допомоги всім учасникам договору для успішного 
розвитку підприємств. Даний тип бенчмаркінгу є 
одним із способів зниження конкуренції між під-
приємствами з метою співробітництва. 

Індивідуальний конкурентний бенчмаркінг – 
це той тип бенчмаркінгу, за якого власна фірма 
співставляє показники своєї діяльності з конку-
руючим підприємством, яке є лідером у певній 
сфері. Даний тип бенчмаркінгу є не досить ефек-
тивним у використанні, тому що виникає головне 
питання для менеджерів власної компанії, а саме: 
отримання необхідної інформації для порівняння. 
В умовах скритності інформації підприємств 
законно отримати необхідні дані неможливо, тому 
даний вид бенчмаркінгу не набув широкого розпо-
всюдження у використанні. 

Бенчмаркінг на основі самооцінки є одним із 
видів бенчмаркінгу і полягає в тому, що фахівці 
власного підприємства досліджують готову про-
дукцію власного виробництва чи надання послуг 
власною фірмою як кінцевий споживач. Для даного 
виду бенчмаркінгу на сьогоднішній день викорис-
товують програму як «Mystery Shopping», суть якої 
полягає у зборі інформації щодо якості продукції 
або якості обслуговування фірмою чи підприєм-
ством [17].

Конкурентний бенчмаркінг дає змогу провести 
аналіз роботи власного підприємства з роботою 
конкурентів та завдяки цьому виділити сильні та 
слабкі сторони власної стратегії. Об’єктами конку-
рентного бенчмаркінгу є системи і процедури кон-
куруючих підприємств, а метою – постійний розви-
ток і вдосконалення роботи власного підприємства 
на базі умінь і навичок конкурента. Таким чином, 
застосовуючи досвід конкурента, власна фірма 
повинна не лише досягнути подібного успіху, а 
й перевищити його, завдяки пошуку та впрова-
дженню нових ефективних і діючих інновацій [17].

Дослідивши всі види бенчмаркінгу і давши корот-
кий опис кожного з них, хотілось би більш детально 
зупинитись на даному питанні, щоб виокремити ті 
види бенчмаркінгу, які є необхідними для підпри-
ємства і ті, використання яких не приносить того 
результату, який у ході проведення бенчмаркінгу 
ставить перед собою підприємство. Тому запропо-
нуємо такі види бенчмаркінгу підприємств.

Розподіл видів бенчмаркінгу підприємств на 
внутрішній та зовнішній залишиться, але для про-
стоти проведення бенчмаркінгу кількість і назву 
підвидів бенчмаркінгу було змінено для можли-
вості проведення бенчмаркінгу не тільки великими 
підприємствами, а й невеликими фірмами.

рис. 2. види бенчмаркінгу [авт.]
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Перш за все внутрішній бенчмаркінг можна 
поділити на такі види бенчмаркінгу: 

1. Бенчмаркінг структурних підрозділів, дочір-
ніх підприємств і т.д., тому що всі підвиди внутріш-
нього бенчмаркінгу, які були запропоновані видат-
ними вченими-економістами і показані на рисунку 
№1 можна об’єднати в один вид. Його поняття і 
функції проведення не будуть відрізнятися від 
загального поняття внутрішнього бенчмаркінгу і 
суть його буде полягати у вивченні роботи, відді-
лів, служб (дочірніх підприємств) власного підпри-
ємства і оптимізації роботи всього підприємства 
шляхом стимулювання і розвитку «відстаючих» 
структурних підрозділів на базі проведених дослі-
джень і введення в дію кращого досвіду лідирую-
чих підрозділів.

2. Самооцінку за офіційними нормами та вимо-
гами для зручності необхідно віднести до внутріш-
нього виду бенчмаркінгу. Даний вид бенчмаркінгу 
по своїй суті є видом дослідження товарів і нада-
ваних послуг власною організацією і доведення їх 
згідно керівних документів і встановлених стан-
дартів та норм до стандартів тієї країни чи країн,у 
якій вони продаються і надаються. Тому даний вид 
бенчмаркінгу необхідно використовувати не після 
етапу надходження товару чи послуги до клієнта, 
а у момент завершальної стадії виготовлення 
товару. Після виготовлення необхідно проводити 
співставлення товару зі встановленими стандар-
тами, а по наданню послуг задля покращення 
позиції власного підприємства в певному сегменті 
ринку необхідно проводити роботи щодо покра-
щення якості надання послуг не тільки протягом 
запровадження і використання даного виду бенч-
маркінгу, а протягом всього часу діяльності фірми.

Зовнішній бенчмаркінг підприємств також необ-
хідно систематизувати і виділити лише ті його 
підвиди, завдяки яким можна буде ефективно 
управляти підприємством. Провівши дослідження 
підвидів зовнішнього бенчмаркінгу підприємства, 
можна виділити такі його види:

1. Партнерський бенчмаркінг. Суть даного 
виду бенчмаркінгу полягає в укладанні догово-
рів між підприємствами не тільки конкуруючими, 
а й підприємствами з інших галузей економіки з 
метою взаємного проведення досліджень окре-
мих показників та параметрів для успішного роз-
витку підприємств. У загальному розумінні метою 
даного виду бенчмаркінгу як ефективної форми 
управління буде співставлення власних показни-
ків діяльності з показниками фірм в одній галузі, а 
також виокремлення і запровадження позитивних 
методів управління на різних етапах управління 
підприємством.

2. Конкурентний бенчмаркінг – це вид бенч-
маркінгу, який дає змогу провести аналіз діяль-
ності власного підприємства з діяльністю конкуру-
ючих підприємств на різних етапах виробництва. 

Об’єктами дослідження конкурентного бенчмар-
кінгу є системи, процедури, показники діяльності 
конкуруючих фірм. Використання даного виду 
бенчмаркінгу суб’єктом будь-якого бізнесу полягає 
у виборі еталонного підприємства і вдосконалення 
власного на базі його умінь і навичок, а метою є 
зайняття підприємством завдяки використанню 
бенчмаркінгу як форми управління лідируючих 
позицій у власному сегменті ринку.

На даному етапі розвитку економіки найбільш 
актуальною формою управління для всіх підпри-
ємств нашої держави може бути конкурентний 
бенчмаркінг. Але, на превеликий жаль, у нашій 
країні використання ні одного з видів бенчмаркінгу 
як форм управління підприємством не набуло 
достатнього поширення через ряд причин, а 
саме: неготовність менеджменту до нововведень, 
невідпрацьовані інструменти реалізації, відсут-
ність даних партнерів для порівнянь, обмеженість 
ресурсів, невелика кількість успішного викорис-
тання бенчмаркінгу, використання даного інстру-
ментарію разово. 

Для того, щоб українські підприємці зрозуміли, 
що перспектива реалізації бенчмаркінгу як ефек-
тивної форми управління підприємством є про-
писною істиною, і, що використання бенчмаркінгу 
в повсякденній діяльності управління підприєм-
ством є ефективною, дієвою і головне стимулюю-
чою до розвитку як підприємств, так і цілих сек-
торів економіки загалом, необхідно скористатися 
досвідом передових країн світу і забезпечити роз-
виток програми запровадження бенчмаркінгу на 
державному рівні. Взагалі використання і дослі-
дження бенчмаркінгу для України не є новиною, 
тому що ще ув далекому 2003 році було створено 
програму «Український індекс бенчмаркінгу» за 
фінансової підтримки міністерства у справах між-
народного розвитку Великобританії у розмірі трьох 
мільйонів фунтів стерлінгів. Створення даної про-
грами полягало у створенні єдиної бази даних для 
всіх суб’єктів бізнесу за секторами економіки за 
рахунок опитування менеджерів компаній по різ-
них напрямках діяльності. Програма мала вільний 
доступ, тому керівники компаній з метою розви-
тку та вдосконалення власних підприємств могли 
вільно зайти на сайт даної програми, вибрати 
сектор економіки, в якому вони здійснювали свою 
діяльність та реально оцінити його стан, спів-
ставляти та порівнювати показники діяльності 
власного підприємства з конкуруючими. Але вже 
у 2007 році програма була закрита через зупинку 
фінансування [4].

Тому для практичної реалізації розвитку бенч-
маркінгу як ефективної форми управління підпри-
ємством необхідно на державному рівні скориста-
тися досвідом таких передових країн світу, як США 
і Японія та забезпечити виконання ряду вимог: 
по-перше, забезпечити фінансування програми 
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бенчмаркінгу державою, тому що від цього виграє 
не тільки підприємство, а й економіка країни зага-
лом; по-друге, забезпечити відновлення відкритої 
для загального доступу програми бенчмаркінгу. 
Для виконання цієї умови кожне підприємство 
нашої держави має публікувати у вищезазначеній 
програмі достовірні дані, що зумовило б викорі-
нення тіньової економіки. Ну а для виконання цих 
вимог кожен власник підприємства має дійти до 
того, що використання бенчмаркінгу на підприєм-
стві в нинішніх ринкових умовах поведе за собою 
зниження собівартості, покращення якості товарів 
і послуг та збільшення збуту власних товарів, що 
позитивно відобразиться на показниках як влас-
ної діяльності, так і розвитку економіки країни в 
цілому. 

Давши загальне поняття бенчмаркінгу і 
визначивши всі його види, відобразимо як здій-
снюється використання бенчмаркінгу як форми 
управління підприємством. Основними етапами 
бенчмаркінгу є: вибір продукту чи процесу для 
порівняння; вибір критеріїв для порівняння та 
ключових факторів успіху і показників ефектив-
ності процесів; визначення взірця для прове-
дення дослідження – це може бути і підрозділ 
власного підприємства, і служба підприємства із 
свого холдингу, і лідер в даній галузі економіки; 
наступним етапом є збір даних для проведення 
дослідження; і на ключовому етапі здійснюється 
аналіз фахівцями з подальшим розробленням 
програми посилення і вдосконалення власного 
підприємства [4]. 

На рівні підприємств, для розвитку бенчмар-
кінгу як ефективної форми управління керівникам 
всіх суб’єктів бізнесу необхідно чітко розуміти, що 
являє собою бенчмаркінг, які є його види і як здій-
снюється процес його реалізації. А практична реа-
лізація використання бенчмаркінгу суб’єктами всіх 
виробництв сприятиме підвищенню ефективності 
діяльності підприємств і дасть змогу використову-
вати його як інструмент антикризового управління, 
що дозволить вийти і підприємствам, і економіці 
нашої держави на новий рівень, що у довгостро-
ковій перспективі дасть можливість конкурувати 
вітчизняним підприємствам на міжнародній арені.

висновки. На даний момент передовими 
країнами світу бенчмаркінг використовується як 
головний інструмент підвищення ефективності 
діяльності підприємств. В Україні бенчмаркінг 
як ефективна форма управління підприємством 
використовується лише деякими підприємствами, 
і то лише разово. 

Це обумовлено рядом причин, а саме:
- не розуміння самого визначення поняття 

бенчмаркінгу і відсутність уявлення керівниками 
підприємств можливості його використання;

- незнання основних методів бенчмаркінгу;
- відсутність єдиної бази для оприлюднення 

даних про загальні показники діяльності підпри-
ємств по всім сегментам ринку нашої держави;

- відсутність кваліфікованих фахівців у даній 
сфері розвитку управління підприємством;

- відсутність організацій бенчмаркінгу;
- не використання досвіду розвинених країн 

світу щодо забезпечення фінансування програм 
бенчмаркінгу державою.

Тому для використання бенчмаркінгу, як ефектив-
ного методу вводу інноваційних практик для досяг-
нення результату, вітчизняними підприємствами 
необхідно створювати методичні підходи для прак-
тичної реалізації даної форми управління підприєм-
ством у всіх секторах економіки. Реалізація запро-
понованих у даній статті процесів використання та 
вдосконалення методів бенчмаркінгу дасть можли-
вість вдосконалити роботу підприємств і підвищити 
їх конкурентоздатність на транснаціональному рівні.
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клЮчові властивості ділової активності ПідПриЄмства 
KEY PROPERTIES OF BUSINESS ACTIVITY THE ENTERPRISE

Проведено аналіз існуючих поглядів до трак-
тування терміну активність. Визначено 
особливі риси ділової активності: діяль-
ність, дієвість, динаміка, здатність до 
зміни. Досліджено сутність ділової актив-
ності підприємства. Встановлено багато-
аспектність поняття ділової активності 
та його неузгодженість серед сучасної нау-
кової думки. Виділено п’ять основних влас-
тивостей ділової активності підприємств. 
ключові слова: підприємство, ділова 
активність, потенціал, конкурентоз-
датність, фінансовий стан, управлінське 
рішення.

Проведен анализ существующих взгля-
дов относительно трактования термина 
активность. Определены особые черты 
деловой активности: деятельность, дей-
ственность, динамика, способность к 
изменению. Исследована сущность дело-
вой активности предприятия. Установ-

лена многоаспектность понятия деловой 
активности, и его несогласованность 
среди современной научной мысли. Выде-
лены пять основных свойств деловой 
активности предприятий.
ключевые слова: предприятие, деловая 
активность, потенциал, конкурентоспо-
собность, финансовое состояние, управ-
ленческое решение.

It has been analyzed the existing views for the 
interpretation of the term activity. Defined the 
specific features of business activity: activity, 
efficiency, dynamics and ability to change. Inves-
tigated the essence of business activity. Estab-
lished multidimensional concept in business 
activity and its inconsistency of modern scientific 
thought. Singled out five key features business 
activity.
Key words: enterprise, business activity, poten-
tial, competitiveness, financial performance, 
management solution.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
років економіка України знаходиться в нестій-
кому кризовому стані, обумовленому нестабіль-
ністю світової господарської системи в цілому та 
політичної, соціально-демографічної, фінансової, 
екологічної систем країни зокрема. Тому діяль-
ність підприємств потрібно постійно адаптувати 
до таких складних умов існування, знаходити 
оптимальні шляхи розвитку бізнесу, обирати мак-
симально правильні рішення при розв’язанні про-
блем і розробляти такі механізми управління під-
приємством, щоб зрештою воно не тільки не було 
поглинуте кризою, а й мало стійкі позиції на ринку, 
було прибутковим та конкурентоздатним, виправ-
довувало стратегічні цілі та завдання, що були 
поставлені при його заснуванні. 

Проте, слід розуміти, що криза для підпри-
ємства може стати не тільки шоковим станом, 
ускладненнями, хиткістю фінансово-економічного 
стану, але й істотним стимулом до здійснення від-
повідних змін та перетворень, що в свою відповідь 
веде до підвищення ділової активності організації. 
Зрозуміло, що ділова активність потребує управ-

ління, тобто в умовах агресивного конкурентного 
середовища, мінливості попиту та обмеженості в 
різного виду ресурсах, треба ретельно обирати ту 
зону або аспект діяльності підприємства, де актив-
ність доцільно підвищити, або навпаки – знизити. 
А перш ніж керувати діловою активністю, потрібно 
ретельно обслідувати її ключові властивості.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Активність – досить об’ємне поняття, і сучасна 
наукова думка не дає єдиного змістовного визна-
чення даного терміну. Проблеми тлумачення сут-
ності та складових ділової активності розгляда-
ються у працях вітчизняних та зарубіжних учених, 
а саме: О. А. Гарасюк, Г. І. Кіндрацька, О. І. Мар-
ченко, В. О. Мец, Н. В. нестеренко, В. В. Ковальов, 
Б. А. Райзберг та ін. У той же час досі не знайдено 
єдиного концептуального підходу до її визначення 
та встановлення ключових аспектів, що формують 
даний показник. Це відбувається переважно через 
те, що кожен автор пропонує власне бачення, від-
мінне від інших, які переважно характеризують 
тільки окремі аспекти ділової активності суб’єктів 
господарювання.
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Постановка завдання. Основним завданням 
статті є дослідження сутності категорії «ділова 
активність підприємства», визначення основних її 
властивостей. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи активність із точки зору функціону-
вання підприємства як виробничо-господарського 
механізму, сучасні науковці та вчені ототожнюють 
дане поняття з комерційною активністю та ринко-
вою активністю. Визначення різних авторів пока-
зують, що ринкова активність підприємства харак-
теризує підприємство на ринку та його імідж для 
споживачів та конкурентів. 

Так В. В. Ковальов характеризує ринкову актив-
ність різними інтерпретаціями. З позиції компанії, 
що котирує свої цінні папери на біржі, вона озна-
чає сукупність заходів, які сприяють стабільному 
її положенню на ринку капіталу. З позиції інших 
компаній ринкова активність означає контроль 
за динамікою ринку капіталу, головна мета якої – 
виявлення загальноекономічних та галузевих тен-
денцій, оцінку положення головних конкурентів і 
(або) компаній, які визначають «погоду» в конкрет-
ному секторі виробництва товарів і послуг, фор-
мування ефективності інвестиційного портфеля 
[9, с. 357-358].

Такі вчені, як Р. Брейлі та С. Майєрс у своїх 
працях акцентують увагу на тому, що ринкова 
активність підприємства формує імідж про нього у 
споживачів і конкурентів, визначає становище під-
приємства на ринку цінних паперів та супроводжу-
ється зростанням суми дивідендів [4, с. 965]. Такої 
ж думки дотримується і М. М. Якуба, відзначаючи 
саме вплив ринкової активності на імідж суб’єкта 
господарювання [19, с. 43].

Деякі науковці у своїх працях визначають рин-
кову активність, як думку про підприємство на 
ринку та ринкове сприйняття ступеня його розви-
тку [10, с. 205]. Отже, виходячи із вищенаведених 
визначень, ринкова активність показує рівень та 
вагомість підприємства на ринку та його імідж для 
контрагентів. 

Сутність і практичне значення комерційної 
активності у сучасному ринковому середовищі 
досі не набули єдиного комплексного обґрун-
тування. Результати економічних досліджень 
показують, що комерційну активність можна 
визначити, як сукупні заходи, спрямовані на 
ефективне здійснення виробничих процесів, 
актів купівлі-продажу учасниками комерційного 
обороту, сервісного обслуговування з метою най-
більш повного задоволення ринкового попиту 
[17, с. 199]. 

Велика кількість авторів наголошують справед-
ливо на важливості виявлення потреби в закупівлі 
товарів. Проте, деякі науковці помилково включа-
ють до змісту комерційної активності невластиві 
елементи, наприклад, операції зі зберігання това-

рів. Вважаємо, що комерційна активність не охо-
плює технологічної функції процесів виробництва, 
торгівлі, збуту. Не можна погодитись також із тим, 
що активність, спрямована на отримання при-
бутку, є комерційною, оскільки її об’єктом виступа-
ють не всі матеріально-технічні ресурси, а лише їх 
частина – товари.

Однак, незважаючи на виявлені розбіжності, 
дослідники єдині в думці, що предметом комер-
ційної активності виступають ті процеси діяльності 
підприємств, що виникають у сфері товарообігу з 
обов’язковим врахуванням задоволення потреб 
споживачів. Аналіз наведених визначень свід-
чить про те, що різні автори трактують достат-
ньо неоднозначно терміни «ринкова активність» і 
«комерційна активність», оскільки використовують 
для характеристики такі ознаки і показники, що 
відображають безпосередньо позицію підприєм-
ства на ринку, його товарообмінні операції тощо. 
Таке змішування понять за їх сутністю і показни-
ками суттєво ускладнює об’єктивність економіч-
ної оцінки підприємств, не дозволяє робити чіткі 
акценти з досліджуваних категорій, а отже, робити 
правильні управлінські рішення.

У той час, коли вищезазначені категорії харак-
теризують підприємство виходячи із його позиції 
на рику, ділова активність підприємства, на наш 
погляд, більш пов’язана з внутрішніми аспектами 
економічної діяльності підприємства. Тому вважа-
ємо, що потрібно дати чітке розмежування кате-
горій «ділова активність», «ринкова активність» і 
«комерційна активність» підприємства.

Поняття ділової активності достатньо широке 
та охоплює практично всі аспекти роботи підпри-
ємства. Дослідження розробок науковців щодо 
трактування терміну свідчить про їхнє розмаїття 
й неузгодженість. Можна окреслювати це поняття 
в широкому та вузькому значенні. У широкому 
розумінні воно спрямоване на просування на рин-
ках продукції, праці, капіталу, а у вузькому озна-
чає виробничу та комерційну діяльність, успіш-
ність вкладених зусиль, ресурсів, ефективність 
менеджменту. Інакше кажучи, можна розглядати 
ділову активність стосовно акумуляції та управ-
ління внутрішніми ресурсами економічного зрос-
тання та активність у зовнішньому економічному 
середовищі. 

Внутрішня активність полягає у накопиченні 
економічного потенціалу підприємства та налаго-
дженні механізму задля підвищення ефективності 
його використання. У зовнішній сфері активність 
трактується як сукупність кількісних та якісних 
параметрів, таких, як імідж підприємства, соці-
альна активність, позиція підприємства на ринку, 
динаміка фондової активності. Проводити аналіз 
теоретичних основ ділової активності доцільно 
із урахуванням наявних підходів до визначення 
цього поняття (табл. 1).
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Дослідження більшості науковців зводяться до 
визначення ділової активності підприємства лише 
з точки зору декількох аспектів. По-перше, акцен-
тується увага на належності даного показника до 
ринково-орієнтованих категорій, про що свідчать 
ті його ознаки, які характеризують саме ринкову 
позицію підприємства, а саме: рівень товарооб-
міну, імідж підприємства, конкурентоспромож-
ність, тощо. Такого висновку дотримуються І. К. 
Біляєвський [2, с. 63], О. А. Гринькевич [7, с. 215], 
В. О. Мец [13, с. 118] та ін. Проте, вважаємо, що 
ділову активність підприємств не слід обмежувати 
лише макроекономічними параметрами, оскільки 
вона більшою мірою характеризує внутрішні 
аспекти господарської діяльності підприємств. 

Окремі автори відокремлюють лише фінан-
сові характеристики даного показника. Такими є 
забезпеченість підприємства оборотними засо-
бами та швидкість їх обігу, величина авансо-
ваного капіталу тощо. Результати таких дослі-
джень відображені у працях Н. В. Нестеренко 
[14, с. 411], О. І. Марченко [6, с. 137], Б. Річард 
[3, с. 128] та ін. Проте, сучасний стан розвитку 
економіки вимагає від підприємств принципово 
нових підходів до встановлення показників, які 
характеризують різні напрями їх діяльності. 
Саме тому використання тільки фінансової скла-
дової для визначення сутності ділової актив-
ності не є достатньо виправданим. Потребують 
уваги також управлінські фактори, інформаційна 
забезпеченість, потенціал підприємства за сфе-
рами його діяльності, організаційні фактори та 
ін., урахування яких дає більш повне уявлення 
про характер ділової активності підприємства. 

Таким чином, проведений аналіз існуючих 
поглядів до трактування ділової активності пока-
зує, що різні автори неоднозначно визначають 
даний термін. Деякі з них зосереджуються на 
ринковій його спрямованості, характеризуючи в 
такому разі «ринкову активність». У той же час 
дослідження інших науковців спрямоване на 
вивчення внутрішніх фінансових факторів, що 
впливають на рівень ділової активності.

Таке міксування поглядів та думок щодо визна-
чення ділової активності значно ускладнює здій-
снення об’єктивної оцінки підприємств, не дозво-
ляє правильно розмежовувати категорії «ринкова 
активність», «комерційна активність» та «ділова 
активність», тим самим унеможливлюючи роз-
робку та прийняття якісних управлінських рішень 
у сфері ділової активності. 

Узагальнення теоретичних характеристик щодо 
сутності ділової активності підприємств дозволяє 
здійснити ідентифікацію та визначити роль показ-
ника серед інших категорій активності, виокре-
мити її ключові характерні риси, напрями і сфери 
застосування (рис. 1). 

Дослідження дозволяє виділити п’ять основних 
властивостей ділової активності підприємств. 
Серед них можна відокремити ті, що впливають 
на потенціал господарюючих суб’єктів, допома-
гають проаналізувати їх фінансовий стан, визна-
чити ринкову позицію, проаналізувати сильні та 
слабкі сторони та, на підставі вищезазначеного, 
приймати ефективні управлінські рішення.

висновки з проведеного дослідження. Вихо-
дячи із проведеного аналізу, можна виділити п’ять 
основних властивостей ділової активності підпри-

Таблиця 1
Характеристика визначень сутності ділової активності підприємства

автор Позитивні сторони недоліки

І. К. Біляєвський
Показник оцінюється комплексом складових еле-
ментів, що є вагомим значенням при здійсненні 
економічного аналізу діяльності підприємства.

Ототожнюється із ринковою активністю, 
оскільки до уваги приймаються лише рин-
кові показники підприємства.

Н. В. Нестеренко 

Автор характеризує ділову активність як управ-
лінський процес, без якого неможливе досяг-
нення підприємством його головної мети та стра-
тегії. При цьому враховуються часові параметри 
та деякі мотиваційні фактори.

Основним параметром для аналізу ділової 
активності виступає її фінансова скла-
дова. Приймаються до уваги ті оціночні 
показники, що впливають лише на фінан-
совий аспект ділової активності; не врахо-
вано інші аспекти даного показника.

В. О. Мец

Характеризує стан виробничо-комерційної діяль-
ності підприємства, інформація за якою є важли-
вою як для самого господарюючого суб’єкта, так і 
для потенційних кредиторів та інвесторів. 

Ділова активність прирівнюється до 
ринкової та комерційної активності, а 
тому враховуються лише ринкові оціночні 
характеристики, без управлінської або 
організаційної складових, використання 
яких допомагають здійснити більш якісний 
аналіз. А недостатність ключових зна-
чень та параметрів впливають на якість 
прийнятих управлінських рішень, а відтак 
– на позицію підприємства на ринку, його 
конкурентоздатність.

О. А. Гринькевич
При визначенні даного показника використову-
ються не лише фінансові його характеристики, а 
й виробничі, людські.

О. О. Заікіна, 
В. В. Ковальов

Показник вивчається як з точки зору внутрішніх 
чинників (фінансово-виробнича діяльність підпри-
ємства), так і з ринково-орієнтованої направле-
ності. Такий аналіз дає більш змістовне уявлення 
про стан ділової активності. 

*Проаналізовано автором на основі джерел [2; 7; 9; 11; 13]
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ємств. По-перше, за допомогою коефіцієнтного 
аналізу, вона дозволяє здійснити оцінку фінансо-
вого стану підприємства. 

По-друге, характеризує рівень використання 
потенціалу підприємства шляхом визначення його 
реальних можливостей у певній сфері, наявності 
виробничих ресурсів та резервів, якості викорис-
тання трудових ресурсів, організаційної структури 
тощо. 

По-третє, ділова активність суттєво впливає 
на займану позицію підприємства на ринку, його 
конкурентоздатність. Це виявляється через показ-
ники товарообігу, наявність ринків збуту, імідж під-
приємства тощо.

Четверта ознака ділової активності передба-
чає безперервний її моніторинг для здійснення 
відповідних управлінських заходів. Тобто, відбу-
вається систематичний процес спостереження та 
аналізу динамічних господарських процесів, які 
впливають на рівень ділової активності з метою 
прийняття якісних управлінських рішень. За допо-
могою останньої властивості ділової активності 
забезпечується визначення сильних та слабких 
сторін в діяльності підприємства, які необхідно 
враховувати при формуванні різних стратегій 
розвитку. 
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система уПравліннЯ ПідПриЄмством: іноЗемний досвід
THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE: FOREIGN EXPERIENCE

Система управління конкурентоспромож-
ністю підприємства, її механізми та складові 
є унікальними для кожної країни. Вони форму-
ються під впливом історичних, політичних, 
економічних та соціокультурних чинників, 
реагують на національні трансформації та 
адаптуються до умов глобального ринку. 
У статті обґрунтовано необхідність фор-
мулювання теоретичних та методичних 
підходів до визначення критеріїв, принци-
пів, завдань системи управління аграрними 
підприємствами, що відповідає цільовим 
завданням та стратегічним пріоритетам 
розвитку, забезпечує пролонгацію позитив-
ного економічного ефекту господарювання. 
Проаналізовано можливості впровадження 
іноземного досвіду інноваційного управління 
підприємствами з метою удосконалення 
існуючої системи управління конкуренто-
спроможністю.
ключові слова: інноваційне управління, кон-
курентоспроможність, менеджмент підпри-
ємств, світовий досвід управління, система 
управління, управління 

Система управления конкурентоспособно-
стью предприятия, ее механизмы и состав-
ляющие являются уникальными для каждой 
страны. Они формируются под влиянием 
исторических, политических, экономиче-
ских и социокультурных факторов, реаги-
руют на национальные трансформации 
и адаптируются к условиям глобального 
рынка. В статье обоснована необходи-
мость формулирования теоретических и 
методических подходов к определению кри-
териев, принципов, задач системы управ-

ления аграрными предприятиями, что 
соответствует целевым задачам и стра-
тегическим приоритетам развития, обе-
спечивает пролонгацию положительного 
экономического эффекта хозяйствования. 
Проанализированы возможности внедрения 
зарубежного опыта инновационного управ-
ления предприятиями с целью совершен-
ствования существующей системы управ-
ления конкурентоспособностью.
ключевые слова: инновационное управле-
ние, конкурентоспособность, менеджмент 
предприятий, мировой опыт управления, 
система управления, управление

System of competitiveness management of 
the enterprise, its mechanisms and compo-
nents are unique to each country. They are 
influenced by historical, political, economic 
and socio-cultural factors that respond to 
national transformation and adapt to the global 
market. The paper substantiates the necessity 
of formulating theoretical and methodological 
approaches to define the criteria, principles 
and objectives of the system of agricultural 
enterprise management, which corresponds 
to the targeted objectives and strategic priori-
ties of the development, provides the exten-
sion of a positive economic effect of manage-
ment. Analyzed the possibility of introducing 
foreign experience of innovation management 
of enterprises to improve the existing system 
of management of competitiveness.
Key words: innovation management, 
competitiveness, organizational management, 
global management experience, management 
system, management

Постановка проблеми. Підприємства Укра-
їни функціонують в умовах швидких і широко-
масштабних змін конкурентного середовища, 
постійного коливання споживчого попиту, зміни 
його детермінантів та інфраструктурних змін. Це 
обумовлює необхідність проведення дослідження 
особливостей формування системи управління 
підприємствами, як складової забезпечення їх 
конкурентоспроможності в умовах інтегрованого 
ринкового середовища, а також узагальнення 

теоретичних і методичних підходів до визначення 
основних складових та розробки основних крите-
ріїв її формування з урахуванням досвіду провід-
них країн світу. 

Конкурентоспроможність як об’єкт управління 
є сукупністю взаємопов’язаних елементів, спря-
мованою на забезпечення сильних конкурентних 
позицій, підтримання існуючих і створення нових 
конкурентних переваг. Нестача в Україні теоретич-
них і практичних методів діяльності в умовах силь-
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ної конкуренції, методик досягнення і підтримання 
рівня конкурентоспроможності стримує розвиток 
вітчизняних підприємств і економіки в цілому, що і 
зумовлює актуальність вивчення цієї проблеми [4].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед сучасних праць із управління конкуренто-
спроможністю підприємств варто виділити роботи 
Антонюк Л. Л. [1], Горбаль Н. І. [5], Должанського І. З. 
[6], Піддубного І. О. [10], у яких висвітлено сут-
ність, методики управління конкурентоспромож-
ністю різних об’єктів. Доцільним є вивчення праць 
А. Файоля [12], А. Кульмана [9] Г. Емерсона [13], 
Ф. Тейлора [13], М. Вебера, Л. Урвіка та інших. 
Проте, актуальним є дослідження, узагальнення 
та обґрунтування специфіки функціонування сис-
теми управління конкурентоспроможністю підпри-
ємств різних галузей економіки. 

Постановка завдання. Аналіз можливості 
адаптації іноземного досвіду формування системи 
управління національних підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічною метою управління аграрними під-
приємствами, зокрема, є досягнення високого 
рівня конкурентоспроможності. Для цього необ-
хідна консолідація всіх підрозділів і ланок системи 
управління підприємства. Проте, управління кон-
курентоспроможністю не має ототожнюватися із 
системою управління підприємством та досягнен-
ням його цілей, воно включає лише ті складові, що 
пов’язані з розробкою і реалізацією стратегії кон-
куренції, стимулюванням до конкурентного зрос-
тання та зміцнення ринкових позицій, цільовою 
орієнтацією на диверсифікацію діяльності. Кон-

курентоспроможність підприємства є тим функці-
ональним об’єктом управління, що вимагає роз-
робки спеціального механізму управління ними.

Головною метою управління є забезпечення 
динамічної рівноваги між використанням ресурсів 
та їх збереженням, що виражається у формуванні 
підприємствами науково-обґрунтованого підходу 
до їх розподілу на стадії виробництва. У цьому 
контексті пізнавальні цінності науки управління 
засвідчують, що у вона набирає статусу продук-
тивної сили, спроможної вносити значний вклад 
у розвиток виробництва ринкового типу, забез-
печити високу еколого-економічну ефективність 
суб’єктів господарювання на землі консолідувати, 
інтегрувати та організувати в управлінському про-
сторі суспільну поведінку учасників економічних 
відносин. Національним підприємствам необхідно 
вдосконалювати та постійно адаптувати раніше 
створені механізми функціонування, формувати 
нові підходи до системи управління [3]. Система 
управління підприємством – це принципи та меха-
нізми прийняття рішень, проходження інформації, 
планування, а також системи мотивації та матері-
ального стимулювання [8, с. 17].

Виходячи із сучасних підходів до управління, 
діяльність підприємства моделюється, як сукуп-
ність процесів, кожний з яких знаходиться під 
контролем та управлінням відповідальної особи. 
Певний набір цих процесів складає основу стан-
дартної системи управління, кожна з яких направ-
лена на реалізацію політики, що сформульована у 
даній області у свою чергу формується із підсис-
тем (рис. 1).

рис. 1. рівні та складові системи управління аграрним підприємством
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Для того, щоб процес управління самокерова-
ними системами міг здійснюватись, потрібно, щоб 
забезпечувались такі основні умови: наявність 
причинно-наслідкових залежностей між елемен-
тами і принципу зворотного зв'язку; наявність у 
системі параметрів, вплив на які дозволить змі-
нювати їх стан; цілісність і сталість самокерованої 
системи; здатність системи реагувати на суб'єкти 
управління. У процесі управління особливе місце 
належить причинно-наслідковій залежності, здат-
ній переходити з одного стану в інший, оскільки 
впорядкування систем може здійснюватись тільки 
там, де існує мережа причинно-наслідкових 
зв’язків.

Цей процес є прямою протилежністю процесу 
дезорганізації і власне уможливлює стабіліза-
цію системи, забезпечує її розвиток і досягнення 
поставленої мети. Процес управління можна 
забезпечити тільки за умови зворотного зв'язку 
за формулою "суб'єкт управління – об’єкт управ-
ління". Іншими словами, суб'єкт управління пови-
нен отримати інформацію про досягнення (чи 
не досягнення) ефекту від об'єкта управління, 
належно оцінити її і скоригувати своє рішення 
із тим, щоб система функціонувала її заданому 
режимі [11].

Дослідження парадигми управління підпри-
ємствами, їх системи та механізмів свідчить про 

важливість аналізу можливості впровадження іно-
земного досвіду інноваційного управління ними. 
На рис. 2 узагальнено світові концепції управління 
підприємством та їх застосування в управлінні 
виробництвом.

Організаційно-економічний механізм управ-
ління конкурентоспроможністю підприємств різ-
них країн має свої унікальні особливості, сильні та 
слабкі сторони. У багатьох країнах конкурентоспро-
можність підприємства є результатом поєднання 
факторів, які породжені об`єктивним розвитком 
продуктивних сил і відображенням результатів 
політики уряду щодо боротьби за якість, ринки 
збуту, отримання прибутку тощо. Отже, викорис-
тання передового закордонного досвіду дозволить 
розробити систему ефективного організаційно-
економічного механізму управління конкуренто-
спроможністю підприємств (рис 3).

Важливим для підприємств України є досвід 
США в управлінні суб’єктами лібералізованої еко-
номіки. Утримувати позиції лідера на ринку Сполу-
ченим Штатам дозволяє впровадження таких меха-
нізмів: функціонування значної кількості «мозкових 
центрів» (дослідницьких установ) на національ-
ному рівні або при окремих галузевих асоціаціях; 
підвищення якості вищої освіти, зокрема, шляхом 
запрошення іноземних викладачів та студентів; 
проведення адекватної імміграційної політики 

рис. 2 світові концепції управління підприємством [2]
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щодо кваліфікованої робочої сили; захист прав 
власності, зокрема, інтелектуальної; підвищення 
гнучкості ринку праці; поліпшення функціонування 
ринку капіталу; лібералізація продуктового ринку; 
застосування системи моніторингу досягнення якіс-
них і кількісних показників [7].

Управління конкурентоспроможністю підпри-
ємств США характеризується розробкою ряду 
спеціалізованих стратегічних програм, на меті 
яких є мотивування працівників до реалізації 
програми підвищення конкурентоспроможності 
продукції, що виробляється, активізацію вне-
сення пропозицій на місцях по удосконаленню 
системи управління витратами, заходи та техно-
логії їх мінімізації, визначення рівня додаткових 
витрат на конкурентного рівня продукції; розро-
блення методів і заходів удосконалення системи 
управління ресурсами підприємства тощо. Також 
американський досвід доводить ефективність 
застосування системи контролю рівня конкурен-
тоспроможності на всіх стадіях життєвого циклу 
продукції. Контроль у даному разі носить аналі-
тичний характер, він загальний та є організацій-

ною формою розподілу прав і обов’язків між під-
розділами підприємства.

Управлінський досвід Японії у питанні забез-
печення конкурентоспроможності підприємств 
характеризується трансформаційними аспектами. 
Конкурентоспроможність підприємств Японії обу-
мовлюється такими особливостями систем їх 
управління: орієнтацією на виробництво продукції 
з вищою якістю, ніж у інших країнах; охопленням 
комплексною системою управління всієї діяльності 
підприємства; активізація інтегрування іноземного 
досвіду управління (США, Великобританії, Німеч-
чини, Італії, Франції). Особливістю системи управ-
ління в Японії є її орієнтація на запобігання дефек-
тів при виробництв, а не їх виявлення та усунення, 
переважання контролю конкурентних технології й 
технологічних процесів над контролем конкурен-
тоспроможності продукції. У системі управління 
конкурентоспроможністю діє принцип «п’яти не»: 
на робочому місці не повинні створюватись умови, 
що сприятимуть виникненню дефектів; дефектна 
продукція не передається на наступну операцію 
й не приймається з попередньої; не можна пору-

рис. 3. особливості забезпечення конкурентоспроможності підприємств країн світу
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шувати чи зменшувати технологічні параметри; не 
можна повторювати допущені помилки. При цьому 
працівники кожної наступної виробничої операції 
або стадії технологічного процесу сприймаються 
як споживачі, а не виконавці.

Основою конкурентного розвитку підприємств 
Швеції є активне впровадження інновацій та поси-
лення інтенсивності наукових досліджень і розро-
бок. Найбільш активний попит на даний продукт 
спостерігається у промисловому секторі, що спо-
живає понад 80 % наукового продукту. Проте актив-
ний розвиток промисловості знаходиться у тісному 
зв’язку і з аграрним сектором, що є кінцевим спо-
живачем машин, механізмів, технологічних ліній, 
програмного забезпечення тощо. Великий вплив в 
управління конкурентоспроможністю підприємств 
Швеції має податкова політика держави. Осно-
вними видами податків на сьогодні у Швеції є при-
бутковий податок з громадян і компаній, податок 
на майно, ПДВ акцизи і збори. Податком на прибу-
ток компаній обкладаються акціонерні товариства, 
кооперативи й іноземні компанії. Сума податку на 
прибуток складає 28%. Податковий механізм як 
частина ринкового відіграє позитивну роль у стиму-
люванні виробництва та інвестиційної діяльності, 
сприяє створенню рівних економічних умов для 
здорової конкуренції підприємств, реалізації соці-
ально-економічних програм, спрямованих на забез-
печення стабільності та економічного зростання.

Економічне зростання Китаю і підвищення кон-
курентоспроможності його підприємств пов’язують 
з багатоукладністю та співіснуванням різних форм 
власності на засоби виробництва. Як правило, 
аграрні підприємства великі та середні за роз-
міром і знаходяться у державній власності, малі 
представлені особистими селянськими госпо-
дарствами. Також економічний розвиток та під-
вищення конкурентоспроможності підприємств 
гарантує ефективна економічна політика дер-
жави, що на сьогодні оптимально поєднує центра-
лізоване планове управління економікою і ринкові 
механізми. Про це переконливо свідчить аграрна 
політика Китаю. Впроваджуючи подвірний підряд 
і пов'язуючи доходи особистого селянського гос-
подарства з обсягом виробленої ним продукції, 
держава зберегла суспільну державну власність 
на землю і забезпечила організаційні та планові 
засади шляхом створення виробничих бригад. За 
умови розширення повноважень у прийнятті гос-
подарських рішень, посилено державний контр-
оль діяльності через систему економічної відпо-
відальності. Цьому підпорядкована передусім 
податкова система. Вона зводить до мінімуму 
можливість ухилення від сплати податків і таким 
чином забезпечує надходження коштів до держав-
ного бюджету.

висновки з проведеного дослідження. Сис-
тема управління конкурентоспроможністю під-

приємства, її механізми та складові є унікаль-
ними для кожної країни. Вони формуються під 
впливом історичних, політичних, економічних 
та соціокультурних чинників, реагують на наці-
ональні трансформації та адаптуються до умов 
глобального ринку. Є результатом історичної 
конкурентної боротьби, що відображає природні 
та набуті конкурентні переваги, стратегічні пріо-
ритети та економічний вектор спрямування кра-
їни. Незважаючи на активну фазу становлення 
ринкових відносин в Україні, управління конку-
рентоспроможністю національних підприємств є 
відносно новою та нерозвиненою сферою. Існу-
юча система управління потребує інколи докорін-
них змін, впровадження іноземного досвіду та не 
може відбуватися тільки шляхом копіювання або 
стовідсоткової інтеграції у виробництво. Ураху-
вання внутрішньої державної політики, чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища є бази-
сом її формування і розвитку.
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Постановка проблеми. Сучасний ринок турис-
тичних послуг сьогодні важко уявити без рекламної 
присутності. Світовий досвід показує, що реклама 
є найдієвішим інструментом доведення до спожи-
вача інформації про цей ринок. Сьогодні процес 
реалізації туристичного продукту значно усклад-
нився, у результаті цього реклама стала важливим 
чинником конкурентної боротьби. 

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Аналізу тенденцій, які мають місце у сучас-
ній рекламі присвячено праці таких вітчизняних і 
зарубіжних вчених, як: Джефкінс Ф., Ромат Є.В., 
Сирцова І., Пономарьова О.М. та інші, а особли-
вості рекламування туристичних послуг досліджу-
вали Кифяк В.Ф., Іванова Л.О., Шикута Н. Проте їх 
дослідження стосуються в основному загальноу-
країнських тенденцій. Водночас поза увагою зали-
шається аналіз шляхів просування туристичного 
продукту саме Тернопілля.

Постановка завдання. Метою даної статті є 
аналіз змін, які відбулися у сучасній рекламі та 
пошук найкращих шляхів рекламування туристич-
ного продукту Тернопільщини.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Варто відзначити, що сьогодні сама реклама 
зазнала істотних змін. Зміни, що відбуваються в 
рекламі починаються зі змін споживача реклами. 

Сьогоднішній споживач реклами значно відріз-
няється від того, яким він був ще десять років 
тому. Перш за все, він став більш поінформова-
ним, освіченим і вимогливим. Проте споживач не 
лише має доступ до інформації, йому сьогодні 
пропонують величезну кількість товарів та послуг, 
серед розмаїття яких дедалі важче зробити вибір. 
Раніше основним джерелом інформації про всі ці 
товари була реклама. З неї він дізнавався, які є 
товари, як їх використовувати, чим вони відрізня-
ються між собою. Сьогодні споживач звертається 
з цією метою до інших джерел інформації: порад 
друзів, знайомих, колег; порад експертів та орга-
нізацій, які контролюють якість товарів; інфор-
мації, розміщеної в незалежних інформаційних 
виданнях.

Із зростанням кількості пропозицій на ринку 
збільшується і кількість реклами, проте її одер-
жувачі все частіше намагаються ухилятися від 
рекламних контактів. Більшість потенційних адре-
сатів прагнуть звести свої контакти з рекламою до 
мінімуму. Телеглядачі перемикають канали телеві-
зорів на період трансляції рекламних блоків; пере-
гортають рекламні матеріали в газетах і журналах; 
викидають, навіть не переглядаючи, рекламну 
поліграфічну продукцію; видаляють, не читаючи, з 
електронних скриньок рекламні повідомлення.
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У статті розглянуто характерні особли-
вості сучасної реклами у сфері туризму. 
Проаналізовано зміни у підходах до реклам-
ного процесу, які сьогодні мають місце на 
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В статье рассмотрены ключевые осо-
бенности современной рекламы в сфере 
туризма. Проанализированы изменения 
в подходах к пониманию рекламного про-
цесса, которые сегодня имеют место на 
рынке. Предложены пути продвижения 

различных видов туризма Тернополь-
щины.
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The article discusses the characteristics of mod-
ern advertising in tourism. It analyzes changes in 
approaches to advertising process that is taking 
place in the market today. It is considered ways 
of promoting different kinds of Ternopil’s tourism.
Key words: tourism product advertising, the 
advertising process, travel opportunities, tour-
ism, advertising agents, consumer advertising, 
advertising media advertisers.
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Однією з тенденцій сучасної реклами є зни-
ження її ефективності [1, с. 15]. Сьогодні для вітчиз-
няного й світового ринку характерне збільшення 
аналогічних продуктів та послуг, що призводить до 
посилення конкуренції між їх виробниками. Вна-
слідок цього збільшується кількість рекламодавців 
та зростає інтенсивність реклами. Отже, нама-
гання бути поміченими серед зростаючої кількості 
конкурентів змушують компанії витрачати дедалі 
більше коштів на рекламу. Одночасно з цим спо-
живач усе наполегливіше намагається ухилитися 
від рекламного тиску; таким чином ефективність 
реклами зменшується. Крім цього, її ефективність 
швидко знижується у процесі «просування» спо-
живача від ознайомлення з товаром чи послугою 
до першої покупки. Це пояснюється тим, що на 
етапі покупки на нього впливає багато додаткових 
джерел інформації: продавець, оформлення місць 
продажу, упаковка й етикетка, додаткова інформа-
ція у пресі, відгуки знайомих тощо. Через велику 
кількість нової інформації помітність реклами в 
загальному інформаційному потоці стає дедалі 
меншою. Рекламу можна вважати ефективною, 
якщо її помітили і позитивно сприйняли. Тому нині, 
на нашу думку, роль реклами трансформується 
від нав’язування товару до його пропонування, від 
переконування у необхідності товару до інформу-
вання про його переваги (рис. 1).

Одним із недоліків реклами сьогодні стала її 
масовість. Реклама, що охоплює величезні маси 
населення, неодмінно охоплює і непотрібну рекла-
модавцеві аудиторію. Отже, витрачаючи кошти 
на рекламу, рекламодавець витрачає зайві гроші 
на формування обізнаності та позитивного став-
лення «зайвих» споживачів. Тому сучасну рекламу 
її творці все частіше спрямовують не на масову 
аудиторію, а на конкретного споживача. 

Переорієнтація рекламодавців із масової ауди-
торії на конкретного споживача сприяла впрова-
дженню в рекламу технологій тарджетінгу (target 
(англ.) – ціль, мета) – механізму, що дає змогу 
виділити з усієї сукупності потенційних споживачів 
саме ту аудиторію, яка потрібна (цільову аудито-
рію) і показати рекламу лише їй. 

Якщо традиційна реклама виступає у формі 
монологу, присвяченого певному продукту чи 
послузі, то з розвитком інформаційної економіки 
реклама набуває форми діалогу зі споживачем, де 
предметом діалогу є можливість покупки. У цьому 
діалозі рекламодавцеві нема сенсу переконувати 
споживача звернути увагу на свою пропозицію; 
його основне завдання – якомога швидше відпо-
вісти на запит споживача. У нових умовах спожи-
вач сам замовляє рекламу в такому вигляді, який 
потрібен саме йому. Рекламодавець має спочатку 
ознайомитися зі споживачем, дізнатися про нього 
максимально багато, зрозуміти його, створити пев-
ний «портрет» «свого» клієнта, а вже потім рекла-
мувати (пропонувати) йому той товар, який йому 
справді необхідний. Таку рекламу споживач сприй-
матиме із вдячністю вже не як рекламу, а як допо-
могу, і вона відповідно буде ефективною. Дослі-
джуючи споживача реклами та створюючи його 
«портрет», дедалі частіше використовують не пси-
хологічні тести та соціологічні опитування, а спо-
соби і засоби, які дають змогу фіксувати реальну 
поведінку, реакцію і смаки споживача, що їх часто 
не відстежує навіть він сам. Ефективною стає та 
реклама, яка сконцентрована на споживачах, а не 
на продукції. Сьогодні споживач самостійно звер-
таючись за інформацією до рекламодавця, стає 
активним учасником рекламного процесу, його іні-
ціатором. Тому традиційна схема рекламного про-
цесу зазнає принципових змін (рис. 2).

рис. 1. Зміна ролі реклами у ХХі столітті



77

  Економіка та управління підприємствами

Новим є підхід до реклами, як до частини кому-
нікаційного процесу, що впливає на обсяг продажу 
не прямо, а опосередковано. Серед рекламодав-
ців зростає розуміння, що роль реклами – не в 
швидкому зростанні продажу, а в тому, щоб сфор-
мувати довготривалу лояльність і довіру до певної 
продукції.

У нових умовах зазнає змін і роль засобів масо-
вої інформації як носіїв реклами. Традиційні медіа 
не завжди можуть запропонувати рекламодавцеві 
диференційований підхід до споживача реклами і 
зворотний зв’язок із ним. Вони спрямовані більше 
на масову рекламу, тому сьогодні зростає роль 
нового нетрадиційного медіасередовища. Рекла-
модавці дедалі частіше звертаються до таких 
нетрадиційних рекламних носіїв (Ambient Media), 
як реклама на лавках, проїзних квитках, одязі, 
сірникових коробках [2, с. 40]. Зворотний зв’язок 
із споживачем забезпечує розміщення реклами у 
таких інтерактивних комунікаційних засобах, як 
Інтернет, мобільний зв’язок, комп’ютерні ігри. 

Поділ видів реклами на ефективні й малоефек-
тивні в сучасних умовах подано на рис. 3.

На основі рисунка можна зробити висновок 
про те, що сьогодні ефективнішими для рекламо-
давця є ті види реклами, які, по-перше, спрямо-
вані на вузьку та конкретну аудиторію і, по-друге, 
не нав’язують, а пропонують рекламований товар 
(послугу).

Змінюється і форма рекламного послання – 
воно стає інтеґрованішим в інформаційну струк-
туру, інтерактивним (споживач певним чином 
долучається до участі в процесі), розважальним із 
елементами гумору. 

Характерною рисою сучасної реклами є її інте-
ґрація з іншими маркетинговими інструментами. 
Рекламу дедалі частіше використовують у мар-
кетингових технологіях – брендингу, марчандай-
зингу, позиціонуванні. ЇЇ дедалі рідше використову-
ють, як окремий інструмент впливу на споживача 
і дедалі частіше – разом з іншими засобами мар-
кетингових комунікацій. Даний комплекс має назву 

«інтеґровані маркетингові комунікації» (ІМК). 
Такий системний підхід до використання засобів 
маркетингових комунікацій сприяє досягненню 
синергетичного ефекту.

Якщо говорити про специфіку реклами у сфері 
туризму, то варто відзначити, що на сучасному 
ринку туристичних послуг перемагає у конкурент-
ній боротьбі той, хто повністю враховує особли-
вості рекламування на цьому ринку. Ці особли-
вості визначаються в першу чергу, специфічними 
властивостями самих послуг, а по-друге, особли-
востями туристичної сфери. Щодо першого, то до 
специфічних властивостей послуг можна віднести 
невідчутність, незбереженість, невіддільність від 
джерела надання, непостійність якості. Невідчут-
ність туристичної послуги передбачає те, що її 
реклама повинна бути інформативною, предмет-
ною і переконливою. Оскільки споживач не може 
оцінити якість послуги до моменту її отримання, 
він змушений вірити рекламі цієї послуги. Така 
реклама повинна надати туристу якомога більше 
інформації, а також за можливістю продемонстру-
вати цю послугу: процес її надання, одержаний 

рис. 2. трансформація рекламного процесу в сучасних умовах

види реклами
ефективної малоефективної

нетоварна (корпоративна, 
іміджева) товарна

інформативна переконувальна
порівняльна престижна

нагадувальна підтримуюча
непряма аґресивна

на нетрадиційних носіях превентивна
у спеціалізованій пресі пряма

у спеціалізованих радіо- і 
телепередачах у пресі

реклама в мережі 
інтернет (контекстна)

радіореклама 
(телереклама)

релама в мережі 
інтернет (усі види, крім 

контекстної)

рис. 3. еефективні й малоефективні види реклами 
в сучасних умовах



Причорноморські економічні студії

78 Випуск 13-2. 2017

результат або ж задоволеність від її отримання. 
Саме тому характерною ознакою реклами турис-
тичних послуг є наочність, що передбачає широке 
використання елементів візуалізації [1].

Тернопільська область є одним із важливих 
регіонів України, в якому туристична галузь має всі 
умови для розвитку. Розвиток туризму стає мож-
ливим завдяки поєднанню природних, історичних, 
культурних та соціально-економічних ресурсів 
краю, які доповнюються його вигідним географіч-
ним положенням, самобутньою культурою регіону. 
Важливе значення для розвитку туристичної інду-
стрії має те, що місцевий туризм не вимагає вели-
ких фінансових затрат.

Рекламування туристичного продукту Терно-
пільщини переслідує декілька цілей. Ключовою його 
ціллю є формування та підтримування сприятли-
вого позитивного іміджу області загалом та її окре-
мих туристичних центрів. Тернопільщина – цікавий 
і різноманітний край, один із екологічно найчисті-
ших регіонів України. Тут є можливості для розви-
тку багатьох видів туризму: курортно-лікувального 
(Медобори, Микулинці), замкового (Збараж, Креме-
нець, Вишнівець), спелео (Млинки), водного, екс-
тремального, зеленого та багатьох інших. Проте, 
однією із проблем туристичної Тернопільщини є 
те, що всі вищеперелічені можливості краю вико-
ристовуються недостатньо. Так, наприклад, серед 
поціновувачів замкового туризму традиційно попу-
лярною є сусідня Львівщина, курортно-лікувальний 
туризм більше розвиненим є на морських узбе-
режжях України. Цей недолік може виправити пра-
вильне використання реклами. 

Рекламування туристичних можливостей регі-
ону можливо за кількома напрямами:

Просування замкового туризму
Понад 30 замків і їх руїн збереглися у Терно-

пільській області. В одних проводять екскурсії, а в 
інших можна хіба помилуватися природою. До наці-
онального заповідника Замки Тернопілля належать 
одинадцять замків і замково-палацових комплек-
сів, до Бережанського і Кременецько-Почаївського 
державних історико-архітектурних заповідників – 
по одному. До складу “Замків Тернопілля” входять 
Збаразький, Вишневецький, Скалатський, Теребов-
лянський, Микулинецький, Підзамоцький, Золото-
потоцький, Язловецький, Скала-подільський, Крив-
чанський та Чортківський [2].

Одним із можливих шляхів поширення інфор-
мації про ці туристичні об'єкти може стати роз-
міщення рекламних буклетів, брошур по зам-
ково-палацових комплексах інших регіонів. Таким 
чином, туристи, яких цікавить цей напрям дізна-
ватимуться про можливості замкового туризму 
на Тернопіллі. Наприклад, у замках Кам'янець-
Подільського, Луцька, Дубно тощо можна роз-
міщувати рекламно-інформаційні матеріали про 
замки сусідньої Тернопільщини і навпаки.

Просування релігійно-паломницького туризму 
Тернопільщини

Тернопілля є багатим на великі християнські 
святині. Зокрема тут є такі відомі паломницькі 
центри, як одна з найбільших православних свя-
тинь світу – Свято-Успенська лавра у м. Почаєві, 
греко-католицький Маріїнський духовний комп-
лекс у селі Зарваниці; місце заснування Ордену 
сестер Непорочного Зачаття – мавзолей черниць 
у Язлівці Бучацького району. Релігійно-паломниць-
кий напрям туризму на Тернопіллі можна просу-
вати з допомогою численних православних та 
католицьких організацій таких, як паломницький 
центр ІХТІС, Українська Молодь – Христові (УМХ) 
тощо. Також можна розміщувати інформаційні 
брошури та буклети на об’єктах релігійно-палом-
ницького туризму інших регіонів. Наприклад, у 
Києво-Печерській Лаврі можна розмістити інфор-
мацію про Почаївську лавру і т.д.

Просування спелеотуризму
Тернопільщина багата на спелеоресурси. Сьо-

годні тут є понад сто досліджених печер, гротів і 
навісів. Переважна більшість їх зосереджена в 
Придністров'ї, в межах Борщівського, Чортків-
ського, Заліщицього районів.

Єдиною облаштованою для екскурсійного від-
відування є печера «Кришталева» (Борщівський 
район). На території Тернопілля є найбільші у 
світі гіпсові печери «Оптимістична» та «Озерна». 
Оскільки спелеотуризм є досить спеціалізованим 
видом туризму, то для його просування не підхо-
дять традиційні засоби реклами. Тому рекламу-
вати туристичні можливості Тернопільської області 
у цьому напрямі можна з допомогою спеціальних 
Інтернет-форумів, на яких спілкуються поцінову-
вачі даного туристичного напряму. Така реклама 
є доволі нестандартною і виглядатиме наступ-
ним чином: спеціальна людина після реєстрації 
на форумі у процесі спілкування з відвідувачами 
форуму анонімно і ненав’язливо розповідає про 
особливості печер Тернопільщини. 

Просування курортно-лікувального туризму
Численні бальнеологічні ресурси складають 

основу лікувально-оздоровчого туризму та роз-
витку санаторно-курортного комплексу області. 
На території області діють санаторії: «Медо-
бори», «Барвінок» (Зборівський район), «Червона 
калина» (Теребовлянський район), «Веселка» 
(Тернопільський район) та ін. З метою рекламу-
вання цього напряму туризму можна використати 
можливості медичної галузі, зокрема поширювати 
інформацію про місцеві санаторії через інформа-
ційні стенди поліклінік, лікарень, та інших санато-
ріїв. Також таку інформацію можна розміщувати 
на медичних порталах у мережі Інтернет.

Важливою ознакою сьогодення є те, що при 
плануванні туристичних маршрутів, при виборі 
місць, бажаних для відвідування, туристи най-
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частіше користуються можливостями, які їм 
дає мережа Інтернет. Це можуть бути пошукові 
або соціальні мережі, спеціалізовані туристичні 
форуми тощо. Цей факт обов’язково слід вра-
ховувати, приймаючи рішення про засоби роз-
міщення реклами. Так ефективною (особливо 
серед молоді) при просуванні туристичного про-
дукту Тернопілля може стати вірусна реклама. 
Вірусна реклама це кумедний або шокуючий 
відеоролик, мультфільм, гра, фотографія, на яких 
відображене певним чином посилання на певний 
сайт. З її допомогою можна рекламувати, напри-
клад, сайт «Тернопільщина туристична». Окрім 
вірусної реклами, варто використати можливості 
соціальних мереж. Інформацію про різні турис-
тичні об’єкти, цікаві для туриста події і заходи 
легко можна поширювати з допомогою мереж 
Facebook, Вконтакті, Instagram тощо. 

Іншою ціллю, яку ставить перед собою рекла-
мування Тернопільщини – це вплив на сприйняття 
та ставлення потенційних споживачів до туристич-
ного продукту області, тим самим спонукаючи їх 
до придбання цього продукту. Для досягнення цієї 
мети найкраще виготовити інформаційний відео 
ролик про основні туристичні «родзинки» Тер-
нопілля («Тернопілля запрошує гостей»). Такий 
ролик можна поширювати з допомогою різнома-
нітних засобів реклами – вуличне телебачення 
різних міст, місцеві та всеукраїнські телеканали, 
мережа Інтернет (у тому числі соціальні мережі). 
Основним недоліком такого способу просування 

туристичного Тернопілля є звичайно ж висока вар-
тість. Отже, для виготовлення і розповсюдження 
такого рекламного ролика варто залучати спонсо-
рів. Ними можуть бути туристичні компанії, тран-
спортні компанії, готелі, заклади громадського 
харчування і т.д., тобто всі ті підприємства, які 
зацікавлені у збільшенні числа туристів.

висновки з проведеного дослідження. 
Доведено, що сучасна реклама зазнала відчут-
ної трансформації, а саме: відбувся перехід від 
нав’язування рекламованого продукту до надання 
інформаційних послуг щодо нього. Запропоновано 
методи рекламування туристичного продукту Тер-
нопільщини у розрізі його видів.
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Постановка проблеми. За сучасних умов при-
скорення світового інтеграційного процесу дедалі 
більшої актуальності набувають питання ефектив-
ного розвитку економіки України при її входженні 
до міжнародної економічної системи. Розвиток 
національної економіки ґрунтується на створенні 
її конкурентоспроможності, головною умовою 
забезпечення якої є конкурентоспроможність 
національних підприємств. Саме тому побудова 
механізму створення та підвищення конкуренто-
спроможності підприємства визначає його функ-
ціонування і розвиток в умовах сучасного високо 
конкурентного ринку, і є основною передумовою 
розвитку національної економіки.

Таким чином, дослідження факторів впливу 
на формування конкурентоспроможності підпри-
ємства набуває більшої актуальності на даному 
етапі розвитку національної економіки країни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Кон-
курентоспроможність підприємства досліджувалася 
багатьма вченими такими, як: А. Сміта, Д. Рікардо, 
Дж.С. Мілля, К. Маркса, Дж. Кейнса, Й. Шумпетера 
та їх послідовниками. Сьогодні у багатьох наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених розгляда-
ється це питання, зокрема в дослідженнях І.М. Аки-
мова, С.С. Алєксєєва, І.В. Булах, Я.Б. Базилюк, 
В.Д. Базилевича, В.С. Білошапки, З.С. Варналія, 
О.І. Драган, Г.В. Загорій, Ю.М. Іванова, В.Ф. Оберем-
чук, З.Є. Шершньова, але основами наукових праць 
зазначених вчених є теоретичні та методичні підходи 
до розвитку й функціонування конкуренції в системі 
її внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків й відносин. 
Проте, недостатньо уваги приділяється саме виді-
ленню факторів впливу на конкурентоспроможність 
підприємств.

Постановка завдання. Метою даної статті є 
дослідження та обґрунтування теоретичних аспек-

тів конкурентоспроможності та аналiз факторів 
впливу на конкурентоспроможність підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній економічній літературі існує багато 
визначень поняття «конкурентоспроможність під-
приємства». Першим у науковий обіг це поняття 
ввів М. Портер, визначаючи його як «здатність 
підприємства утримувати конкурентну перевагу 
над конкурентами на ринку». Під конкурентною 
перевагою автор мав на увазі «продуктивність 
використання ресурсів», де критерієм виступає 
рентабельність виробництва. У подальших своїх 
роботах автор розширив визначення поняття кон-
курентоспроможність «це реальна і потенціальна 
можливість фірм за існуючих умов проектувати, 
виготовляти, збувати товари, які за ціновими й 
неціновими характеристиками привабливіші для 
споживачів, ніж товари їх конкурентів».

Сьогодні вчені визначають конкурентоспро-
можність підприємства, як узагальнюючу оцінку 
його конкурентних переваг у питаннях форму-
вання ресурсного потенціалу, якості задоволення 
споживчого попиту та досягнутої за рахунок цього 
ефективності функціонування господарчої сис-
теми на момент чи протягом періоду оцінювання. 
При цьому, як зазначає X. Фасхієв, висока конку-
рентоспроможність підприємства зумовлюється 
наявністю трьох ознак: 

1) задоволеності споживачів та їх бажання зро-
бити повторну покупку;

2) відсутності претензій до підприємства з боку 
суспільства, акціонерів та партнерів; 

3) відчуття гордості працівників фірми за діяль-
ність у ній та бажання сторонніх отримати роботу 
саме в цій компанії.

У ринкових умовах відносин господарювання 
діяльність підприємства залежить від конкурент-
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  Економіка та управління підприємствами

ного середовища і зміни кон'юнктури ринку. Саме 
тому виникає потреба у правильній оцінці підпри-
ємством своїх конкурентів та споживачів, їх інтер-
есів, галузі, у якій воно функціонує, щоб виробити 
найбільш ефективні конкурентні стратегії, які б 
забезпечували його високу конкурентоспромож-
ність [9, с. 14].

Окремі дослідники вважають, що конкуренція 
є рушійною силою розвитку суспільства, голо-
вним інструментом економії ресурсів, підвищення 
якості товарів і рівня життя населення. Конкурен-
тоспроможність визначає вміння витримувати кон-
куренцію в порівнянні з аналогічними об’єктами на 
даному ринку [6, с. 44; 2, с. 84].

Конкуренція (від лат. сoncurentia – стикатися, зма-
гатися) – суперництво між товаровиробниками за най-
більш сприятливі, економічно вигідні умови виробни-
цтва та реалізації продукції [12, с. 114; 7, с. 55].

Іншими словами, конкурентоспроможність під-
приємства – це результат «конкурентних переваг 
за всім спектром проблем управління компанією».

Конкурентоспроможність – це винятково рин-
кова категорія, що визначає зовнішню ефек-
тивність функціонування різних об’єктів. Базо-

вою складовою поняття є «конкуренція», тобто 
«боротьба», «змагання» юридичних або фізичних 
осіб за покупця в умовах дії жорсткого закону кон-
куренції як об’єктивного «вимивання» неякісних 
товарів із ринку [1, с. 103-104].

Встановлено, що конкурентоспроможність під-
приємства як система відносин між суб’єктами з 
приводу формування, утримання і реалізації їх 
економічних переваг може використовуватися не 
тільки для аналізу зовнішнього середовища, а й 
внутрішнього середовища. У цьому полягає один 
із напрямів системного вивчення конкурентоспро-
можності. У такому підході внутрішнє середовище 
підприємства можна розглядати, як сукупність 
суб’єктів, які забезпечують конкурентні переваги і 
їх відносин між собою, як підсистему управління 
конкурентоспроможністю, тобто реальна і потен-
ційна можливості підприємств у існуючих для них 
умовах проектувати, виготовляти і збувати товари, 
які за ціновими і неціновими характеристиками є 
більш привабливими для споживача, ніж товари їх 
конкурентів [2, с. 85].

Основними умовами забезпечення конкуренто-
спроможності є: 

рис. 1. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства
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– забезпечення єдності розвитку техніки, тех-
нології, економіки, управління; 

– застосування сучасних методів дослідження 
й розробок (програмно-цільове планування, тео-
рія прийняття рішень тощо); 

– застосування наукових підходів до страте-
гічного менеджменту;

– розгляд взаємозв’язків функцій управління 
будь-яким процесом на всіх стадіях життєвого 
циклу об’єкта;

– формування системи заходів із забезпе-
чення конкурентоспроможності різних об’єктів 
[3, с. 190-191].

При повному аналізі конкурентоспроможності 
на ринку необхідним є з'ясування факторів, що 
впливають на ставлення клієнтів до роботи під-
приємства та його продукції, і, як результат – зміна 
частки ринку підприємства [5]. 

Під факторами конкурентоспроможності під-
приємства розуміють явища або процеси вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства і 
соціально-економічного життя суспільства, які 
викликають зміни абсолютної та відносної вели-
чини витрат на виробництво і реалізацію продук-
ції, а в результаті – зміну рівня конкурентоспро-
можності самого підприємства. [8].

Усі ці фактори, можна умовно поділити на вну-
трішні та зовнішні (рис. 1) [5].

Під зовнішніми факторами розуміють сукупність 
суб’єктів господарювання, економічних, суспіль-
них і природних умов, національних і міждержав-
них інституціональних структур та інших зовнішніх 
умов і чинників, що діють у глобальному оточенні та 

здійснюють вплив або можуть вплинути на функці-
онування підприємства [10, с. 63]. Основні складові 
зовнішнього середовища з короткою характеристи-
кою наведено у табл. 1 [3, с. 190].

Аналіз факторів впливу зовнішнього серед-
овища на конкурентоспроможність підприємства 
дає час для прогнозування можливостей, розробки 
плану дій на випадок непередбачених обставин, 
розробки заходів, які дадуть змогу перетворити 
загрози на будь-які вигідні можливості. Для ана-
лізу факторів макросередовища частіше вико-
ристовують PEST-аналіз (політичні, економічні, 
соціальні, технологічні фактори), SWOT-аналіз, 
який допомагає визначити погрози й можливості 
з якими зіштовхується підприємство, і встановити 
несприятливі фактори, які можуть знизити рівень 
ефективності потенціалу підприємства.

Внутрішні фактори – це контрольовані чинники 
діяльності підприємства. Основні складові вну-
трішнього середовища наведено у табл. 2.

До внутрішніх факторів слід віднести попит на 
товар галузі, оптимальний рівень уніфікації і стан-
дартизації продукції, експорт наукоємної продук-
ції, наявність конкурентоспроможного персоналу в 
галузі, оптимальний рівень галузевої концентрації, 
наявність конкурентоспроможних постачальників, 
оптимізацію ефективності використання ресурсів, 
наявність радикальних нововведень, великий обсяг 
конкурентоспроможних підприємств у галузі, серти-
фікацію та ексклюзивність продукції [4, с. 94].

Фактори, що впливають на конкурентоспро-
можність підприємства за класифікаційними озна-
ками можна розглянути у табл. 3 [8].

Таблиця 1
складові зовнішнього середовища підприємства, 
які впливають на його конкурентоспроможність

№ п/п складові Характеристика складових

1 Державна політика
Стан і напрям внутрішніх реформ, пріоритети розвитку країни та її стабіль-
ність, участь країни у світових інтеграційних процесах, напрями зовнішньої 
політики

2 Правове середовище Гармонійність законодавчої бази; дієвість нормативно-правових актів

3 Економічні умови

Рівень розвитку господарства загалом та окремих його галузей, інвестиційна 
привабливість країни, стан оподаткування та підтримка стратегічних галузей, 
рівень заробітної плати в країні, в регіоні, в галузі, частка наукоємної продук-
ції у загальному експорті країни тощо

4 Монополізація економіки
Кількість та структура природних монополій в країні, стан конкуренції на 
ринку, ефективність діяльності антимонопольного комітету, легкість вхо-
дження на ринок нових суб’єктів господарювання

5 Ресурсний потенціал Забезпеченість країни власними природними ресурсами, рівень екологічного 
навантаження, стан та захищеність всіх видів природ- них ресурсів

6 Товарні ринки Структура та ємність галузевих ринків, потреби та вибагливість споживачів, 
стандартизація та сертифікація продукції, стійкість позицій лідерів

7 Ринкова інфраструктура
Рівень інформаційних комунікацій, розгалуженість і різноманітність тран-
спорту, стан банківського і страхового обслуговування, ступінь розвитку посе-
редницьких організацій тощо

8 Соціальні умови
Рівень безробіття в країні, структура робочої сили, якість підготовки кваліфі-
каційної робочої сили, співвідношення різних категорій працівників, ціна на 
робочу силу в країні, в регіоні, в галузі, культурний рівень розвитку суспільства
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Таблиця 2
складові внутрішнього середовища підприємства,  

які впливають на його конкурентоспроможність
№ п/п класифікаційна ознака види факторів

1 Ресурсний потенціал
Основні фонди, сировинні ресурси, технології виробництва, люд-
ський капітал. Притаманна можливість до швидких змін у разі ефек-
тивного управління

2 Маркетингові дослідження Дослідження потреб та можливостей споживачів, ступінь задово-
лення їх потреб, ємність ринку

3 Фінансові можливості Наявність нерозподіленого прибутку, співвідношення між власними 
та запозиченими коштами, доступ до фінансових ресурсів

4 Система обліку Облік запасів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, незаверше-
ного виробництва, готової продукції тощо

5 Система постачання Надійність поставок, дотримання строків, можливість швидкої адап-
тації та переорієнтації на інші види сировини

6 Логістика та збутова діяльність Налагоджені канали розподілу, наявність мережі фірмових магази-
нів, рівень витрат на збут

7 Інформаційні ресурси Бази даних та їх постійне оновлення

8 Організаційна структура
Ефективність управління, відповідність організаційної структури 
задачам діяльності підприємства, оперативність передачі управлін-
ського рішення до виконавців, ефективний контроль за виконанням

9 Місцезнаходження підприємства Розвинута інфраструктура, доступ до сировинних ресурсів, набли-
женість до постачальників

Таблиця 3
Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства  

за класифікаційними ознаками
№ п/п класифікаційна ознака види факторів

1 За джерелами виникнення

- внутрішні (виникнення та потужність прояву внутрішніх факто-
рів залежить від функціонування підприємств, системи загаль-
ного менеджменту тощо);
- зовнішні (виникнення та потужність прояву зовнішніх факторів 
не залежить від діяльності підприємств і визначається ситуацією 
у зовнішньому середовищі)

2 Залежно від сфери походження

-наукові,
-техніко-технологічні,
-управлінські,
- економічні,
- соціально-демографічні,
- географічні,
- екологічні,
- політичні

3 За характером спеціалізації

- загальні (впливають на всі компоненти конкурентного серед-
овища);
- специфічні (впливають на компоненти конкурентного серед-
овища, що функціонують в рамках, наприклад, певного регіону, 
галузі);
- індивідуальні (впливають тільки на зміни окремої складової 
конкурентного середовища)

4 За тривалістю дії - постійні
- тимчасові

5 Залежно від ступеню корисності

- стимулюючі (фактори, що сприяють підсиленню конкурентних 
позицій і стимулюють зростання конкурентоспроможності підпри-
ємства),
- дестимулюючі (фактори, що здійснюють негативний вплив на 
конкурентні позиції підприємства і стримують процес зростання 
його конкурентоспроможності)

6 Залежно від рівня взаємообумовле-
ності

- природні (первинні) фактори- це природні ресурси, географічне 
положення,
- похідні (вторинні) – це техніка, технологія, економічне серед-
овище та ін

7
За ступенем можливого 
контролюючого впливу з боку держави 
і підприємства

- неконтрольовані державою;
-контрольовані державою, неконтрольовані підприємством;
- контрольовані підприємством 
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Дані фактори впливу на формування конку-
рентоспроможності підприємств зможуть транс-
формуватися у конкурентну їх перевагу тільки в 
тому випадку, коли будуть здійснювати позитив-
ний, стимулюючий вплив на функціонування під-
приємства [11].

Отже, факторами конкурентоспроможності 
підприємства є безліч факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища, які впливають на кон-
курентоспроможність підприємства, а саме: мате-
ріальні та фінансові активи, технології, репутація, 
клієнти, організаційна структура підприємства, 
оптимізація витрат, якість менеджменту, марке-
тингова складова. 

висновки з проведеного дослідження. Роз-
глядаючи проблему конкурентоспроможності 
будь-якого суб'єкта, слід зазначити, що ця кате-
горія має сенс тільки в умовах ринку. І саме кон-
куренція як форма підприємницької взаємодії 
виступає об'єктивним явищем еволюції економіч-
них відносин у суспільстві. Будучи необхідною та 
визначальною умовою ринкової економіки, вона 
сприяє розширенню найефективніших її ланок, 
регулюючи економічні пропорції як на рівні окре-
мого господарства, галузі, так і країни загалом. 
Кожне підприємство надає великого значення ана-
лізу своїх сильних і слабких сторін для оцінювання 
реальних можливостей у конкурентній боротьбі й 
розробленні заходів і коштів, за рахунок яких мож-
ливо підвищити конкурентоспроможність і забез-
печити свій успіх

Виділяючи головні фактори, що впливають на 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства, можна також сказати, що, незважаючи на 
важливість кожного фактора окремо, необхідною 
умовою є розгляд їх, як комплексної сукупності, 
що різнобічно впливає на забезпечення.

Під час оцінювання, прогнозування та управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства 
необхідно враховувати усю сукупність внутрішніх 
та зовнішніх чинників, що вплинули чи потенційно 
можуть вплинути на її формування.

Отже, конкурентоспроможність підприємства 
повинна забезпечуватися такими показниками, як 
висока виробнича ефективність, яка реалізується 
завдяки сучасному обладнанню, технологіям, ква-
ліфікованими працівниками та здатністю завою-
вати й тривалий час утримувати стійні позиції на 

ринку, що забезпечується завдяки ефективному 
використанню принципів управління.
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У статті запропоновано можливі варіанти 
моделей економічної поведінки підприємств 
в залежності від здатності цих підприємств 
та готовності активно, адаптивно та 
ефективно реагувати на зміни у зовніш-
ньому середовищі, оскільки в сучасному 
складному і динамічному оточенні з двох 
існуючих (традиційна і гнучка) типів моде-
лей економічної поведінки лише адаптивні 
структури забезпечують ефективність 
економічної поведінки, завдяки чому підпри-
ємство отримує суттєво більше шансів 
на виживання і розвиток в турбулентному 
оточенні.
ключові слова: модель поведінки підприєм-
ства, адаптивність, ефективність, типи 
моделей поведінки, зміни.

В статье предложены возможные вари-
анты моделей экономического поведения 
предприятий в зависимости от способ-
ности этих предприятий и готовности 
активно, адаптивно и эффективно реа-
гировать на изменения во внешней среде, 
поскольку в современном сложном и дина-
мичном окружении из двух существующих 

(традиционная и гибкая) типов моделей 
экономического поведения лишь адаптив-
ные структуры обеспечивают эффектив-
ность экономического поведения, благодаря 
чему предприятие получает существенно 
больше шансов на выживание и развитие в 
турбулентном окружении.
ключевые слова: модель поведения пред-
приятия, адаптивность, эффективность, 
типы моделей поведения, изменения.

The paper research proposed possible models 
of enterprises economic behavior. It depends on 
the ability of these businesses and its willingness 
to respond actively and adaptively to changes 
in the external environment because in today's 
complex and dynamic environment of the two 
existing (traditional and flexible) types of models 
of economic behavior are only adaptive struc-
ture ensures the efficiency of economic behav-
ior, allowing the company receives significantly 
more chances to survive and develop in a turbu-
lent environment.
Key words: model of enterprise behavior, 
adaptability, efficiency, types of models of 
behavior change.

Постановка проблеми. Економічна поведінка 
підприємств є безпосереднім наслідком процесів, 
що здійснюються не лише в межах підприємства, 
але й впливають на його діяльність зовні, прямо 
чи опосередковано. З огляду на це, модель еко-
номічної поведінки сучасного підприємства є 
моделлю організації, здатної пристосовуватись 
до перманентних змін в оточенні завдяки більш 
гнучкій організаційній структурі, поглибленню роз-
поділу праці, спеціалізації, застосуванню сучасних 
методів планування, управління і прийняття інно-
ваційних рішень, розвинених технологій управ-
ління [1, с. 64; 2, с. 137; 3, с. 191]. Тому, вважаємо 
доцільним в даній статті запропонувати можливі 
варіанти моделей економічної поведінки підпри-
ємств в залежності від здатності цих підприємств 
та готовності активно, адаптивно та ефективно 
реагувати на зміни у зовнішньому середовищі. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням концептуальних підходів до ана-
лізу процесів моделювання економічної поведінки 
підприємства присвячені праці таких вчених як 
Е. Мейсон, Т.А. Городня, М.О. Данилюк, О.К. Єлі-
сєєва, Б.Ф. Заблоцький. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
представлення можливих варіантів моделей еко-
номічної поведінки підприємств в залежності від їх 
здатності ефективно реагувати на зміни у зовніш-
ньому середовищі

виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасному складному і динамічному оточенні з 

двох існуючих (традиційна і гнучка) типів моделей 
економічної поведінки лише адаптивні структури 
забезпечують ефективність економічної пове-
дінки, завдяки зниженню ступеня формалізації, а 
також децентралізації прийняття рішень сучасне 
підприємство отримує суттєво більше шансів на 
виживання і розвиток в турбулентному оточенні. 
На думку автора можна виділити п’ять варіантів 
моделі економічної поведінки підприємств гнуч-
кого типу в залежності від їх здатності та готов-
ності активно реагувати на зміни у зовнішньому 
середовищі.

Так, економічна поведінка підприємства згідно 
«Моделі 1» обумовлена тим, що керівництво під-
приємства не бачить змін або проблем в навко-
лишньому середовищі, які могли б спонукати 
переорієнтувати поведінку підприємства на інші 
напрямки та способи його функціонування. Така 
поведінка характеризується застоєм в чинниках 
розвитку основної діяльності, збереженням поточ-
ного стану, і очікуванням керівництвом компанії 
«кращих часів», часто подібних до колись успіш-
ного минулого. Така поведінка веде до стабілізації 
або погіршення результатів діяльності підприєм-
ства. Керівництво компаній з таким типом пове-
дінки також характеризується відсутністю іннова-
ційної свідомості. 

Керівництво підприємства, що характеризу-
ється поведінкою згідно «Моделі 2» вбачає зміни 
в навколишньому середовищі, але не має чіткого 
уявлення про те, як продуктивно діяти, щоб адап-
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туватися до навколишнього середовища. Резуль-
тати поведінки таких підприємств в основному 
аналогічні діяльності підприємств згідно «Моделі 
1», за винятком деякого прогресу в усвідомленні 
реальності та впливовості змін у навколишньому 
середовищі. Керівництво компанії з таким типом 
поведінки не знає, де і що можна поліпшити, не 
здійснює фахових досліджень ринку.

Економічна поведінка підприємства згідно 
«Моделі 3» пов’язана з тим, що його керівництво 
знає про необхідність внесення змін у поведінці 
підприємства, але не має чіткого уявлення про 
те, з чого почати ці зміни (з аналізу навколиш-
нього середовища, чи визначення власних силь-
них сторін і області невизначеності, тобто, на що 
спиратись у обґрунтуванні економічної поведінки). 
В цілому, поєднання обох підходів, дозволяє орі-
єнтуватись на зміцнення потенціалу діяльності 
підприємства та здійснювати спроби створити 
ефективну стратегію розвитку підприємства.

Керівництво підприємства, що характеризу-
ється поведінкою згідно «Моделі 4», після аналізу 
сильних та слабких сторін діяльності підприємства 
в тій чи іншій соціально-економічної ситуації, мож-
ливостей і загроз зовнішнього середовища, здатні 
визначити свої потреби, обґрунтувати поведінку та 
розробити стратегію з метою поліпшення можли-
востей для розвитку підприємства, однак, визна-
чення потреб, здійснення реструктуризації своїх 
компаній, може зайняти значний проміжок часу. 

Таким чином, дана модель поведінки пов’язана 
з обмеженістю ключових навичок, завдяки чому, 
занадто довга в часі реалізація зміни у поведінці 
відносно змін, які здійснюють більш динамічні 
конкуренти, може позбавити підприємство конку-

рентних переваг. Але, вказана модель органічно 
потребує процесу отримання навичок, знань і 
можливостей їх трансформації шляхом мобілізації 
інноваційних процесів.

Керівники підприємств з економічною поведін-
кою відповідно до «Моделі 5» знають про сильні і 
слабкі сторони своїх підприємств, а також можли-
вості і загрози, здатні:

– здійснити необхідні зміни у діяльності, в 
сенсі реалізації відповідних змін в методах орга-
нізації, економіки, технології, техніці, управлінні 
сучасною компанією в турбулентному середовищі;

– створювати і впроваджувати інноваційні 
стратегії. 

Таке підприємство починає співпрацю з науко-
вими установами, забезпечує баланс між ліде-
рами знань і лідерами навичок, активно фінансує 
інноваційну діяльність, створює умови для дер-
жавно-приватного партнерства. 

Перехід від одного типу економічної поведінки 
суспільства до наступного пов’язаний з подолан-
ням перешкод фінансового, організаційного, пси-
хологічного, компетентного характеру. Проте, клю-
чову роль в забезпеченні такого переходу відіграє 
створення команди компетентного та ефективно 
взаємодіючого та комунікативного менеджменту 
підприємства.

Доцільність побудови моделі економічної пове-
дінки, орієнтованої на адаптивність до змін умов 
зовнішнього середовища та впровадження іннова-
цій виникає з того факту, що дана модель є відобра-
женням очікуваного стану інноваційної, ефективної 
та гнучкої організації, окреслюючи орієнтири для 
удосконалення. В цьому контексті постає питання 
про те, чи можуть бути виражені функції іннова-

рис. 1. ознаки та логіка реалізації інноваційної орієнтованості  
економічної поведінки сучасного підприємства

Джерело: розроблено автором
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цій в повній мірі через певну модель економічної 
поведінки підприємства, що дозволило б більш 
детально аналізувати кореляції між рівнем іннова-
цій та факторами, що його визначають.

Так, для орієнтованого на розробку, ефективне 
впровадження та поширення інновацій, сучасне 
підприємство відзначається наступними озна-
ками: знання, навички, соціальна компетентність 
(рис. 1).

Таким чином, сучасні підприємства, щоб при-
йти до найбільш ефективної моделі економіч-
ної поведінки за сучасних умов – інноваційної 
(«модель 5»), повинні пройти через багато етапів 
«дозрівання». Особливо це стосується вітчизня-
них підприємств, багато з яких все ще орієнту-
ються на потреби максимального завантаження 
виробництва як пріоритет функціонування та свій 
розвиток планують не згідно аналізу тенденцій 
ринку, а відповідно до власних поточних виробни-

чих можливостей, що характерно для пострадян-
ської системи управління на виробництві. Перехід 
від кожного до наступного етапу розвитку – моделі 
економічної поведінки пов'язано з багатьма труд-
нощами організаційного, фінансового характеру. 

Від підприємств України, зокрема, часто вима-
гають ефективного державно – приватного парт-
нерства, що пов'язане з проблемою фінансування 
інноваційного процесу та реструктуризації підпри-
ємств на певних його етапах [4, с. 201; 5, с. 284]. 

З огляду на це, визначені основні можливості 
використання результатів та особливості моделю-
вання економічної поведінки підприємств (рис. 2). 

Оскільки перехід на нову інноваційно-орієн-
товану, «модель 5» економічної поведінки під-
приємства зачіпає усі рівні системи управління 
та організації виробництва підприємства, моде-
лювання економічної поведінки на рівні конкрет-
ного підприємства, з урахуванням його специфіки 

рис. 2 особливості розробки та можливості використання  
результатів моделювання економічної поведінки підприємств

Джерело: розроблено автором
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діяльності, особливостей взаємодії з зовнішнім 
середовищем, особливості організації бізнес-
процесів, це дозволить підвищити керованість 
підприємства і забезпечити оперативне інфор-
мування керівництва про реальний стан справ 
на підприємстві для прийняття своєчасних та 
обґрунтованих управлінських рішень з питань 
подальшого можливого коригування економічної 
поведінки підприємства. 

В даній схемі показано важливість урахування 
специфічних особливостей розробки моделей 
економічної поведінки для забезпечення певного 
переліку важливих для розвитку підприємства 
результатів.

висновки з проведеного дослідження. Для 
того, щоб створити ефективну модель економіч-
ної поведінки сучасного підприємства України, 
керівництву підприємства необхідно мати цілісне, 
системне, детальне представлення цієї моделі, 
яка зможе відобразити усі елементи основної 
діяльності підприємства та вектори його розви-
тку. В цьому контексті моделлю економічної пове-

дінки є певна система взаємодії, яка відображає 
структуру і функції конкретної сфери дій і дозволяє 
підприємству виконувати свої завдання з наймен-
шими витратами.
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Постановка проблеми. На нинішньому етапі 
реформування суспільства в Україні проблема 
мотивації, стимулювання поведінки й діяльності 
особистості набула важливого значення. Вирі-
шення завдань, які постають перед суспільством, 
як показує світовий досвід господарювання, зале-
жить від людини, спонукальним важелем до дії 
якої є її мотивація. Проблема спонукання людей до 
продуктивної праці не нова, проте має різну при-
роду. Протягом багатьох століть вона хвилювала 
кращі уми людства. Працею створюється матері-
альна і духовна культура суспільства. У загаль-
ному розумінні мотивація – це сукупність рушійних 
сил, які спонукають людину до виконання певних 
дій, а стимулювання праці – це засіб забезпечення 
матеріальних потреб працюючих у залежності від 
результатів їх колективної та індивідуальної праці 
через систему законодавчих, нормативних, еко-
номічних, соціальних та організаційних чинників і 
заходів, пов’язаних з виробництвом [3].

Таким чином, практичний аспект проблеми 
розвитку мотивації, у тому числі матеріальної, у 
сучасних реаліях функціонування вітчизняних під-
приємств не потребує доказів – він є очевидним.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання мотивації трудової діяльності широко 
висвітлювалися у науковій літературі вітчизня-
них і зарубіжних вчених. Серед них: Афонін А. С., 
Вітєвська Т. Ф., Здравомислов А. Г., Колот А. М., 
А. Маслоу, Подмарков В. Г., Сакада М. А., Тара-
сенко В. І., Червінська Л. П., Ядов В. А. та ін. 
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У статті проаналізовано динаміку фонду 
оплати праці ФГ «Урожай». Визначено 
питому вагу витрат на оплату праці в 
матеріальних та операційних витратах. 
Досліджено та проведено факторний аналіз 
впливу оплати праці на її продуктивність. 
Розглянута cтруктурно-функціональна 
модель процесу управління системами 
матеріальних стимулів праці у фермер-
ському господарстві. Визначено шляхи удо-
сконалення системи матеріального стиму-
лювання праці персоналу ФГ «Урожай». 
ключові слова: персонал підприємства, 
система стимулювання праці, матеріальне 
стимулювання праці, матеріальне стиму-
лювання праці, заробітна плата.

В статье проанализирована динамика 
фонда оплаты труда ФХ «Урожай». Опре-
делен удельный вес расходов на оплату 
труда в материальных и операционных 
расходах. Исследовано и проведен фак-
торный анализ влияния оплаты труда на 
ее производительность. Рассмотрена 
cтруктурно-функціональна модель про-
цесса управления системами матери-

альных стимулов труда в фермерском 
хозяйстве. Определены пути усовершен-
ствования системы материального сти-
мулирования труда персонала ФХ «Уро-
жай».
ключевые слова: персонал предприятия, 
система стимулирования труда, матери-
альное стимулирование труда, матери-
альное стимулирование труда, заработная 
плата.

The dynamics of fund of payment of labour of 
farm «Urozhai» is analysed in the article. The 
specific weight of charges is determined on 
payment of labour in material and operating 
charges. Investigational and the factor analysis 
of influence of payment of labour is conducted 
on her productivity. Cтруктурно is considered 
-функціональна model of process of manage-
ment of wage incentives of labour the systems in 
a farm. The ways of improvement of the system 
of material stimulation of labour of personnel of 
farm «Urozhai» are certain.
Key words: personnel of enterprise, system 
of stimulation of labour, material stimulation of 
labour, material stimulation of labour, salary.

Соціологічна спрямованість проблем мотивації 
підприємницької діяльності викладена в наукових 
працях Агєєва А. І., Друкера П., Пилипенка В. Є., 
Соболя С. Н., Чередниченка В. А., Шапіро В. Д.  
та ін. 

Проте, дослідження вчених і науковців сто-
совно вирішальної ролі мотивації персоналу в 
інтенсивному розвитку вітчизняних підприємств 
носить більш науковий характер, ніж прикладний, 
про що свідчать практичні проблеми мотивації 
праці на підприємствах.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження питання стимулювання праці персоналу 
та аналіз фонду оплати праці працівників фермер-
ських господарств, зокрема ФГ «Урожай».

виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним з найпотужніших та найефективніших 
засобів стимулювання персоналу до творчої та 
активної праці є мотивація. За сучасних умов 
дослідження особливостей мотивації є актуаль-
ною проблемою, оскільки кардинальні зміни, які 
відбуваються в суспільстві, вимагають створення 
нової системи мотивації персоналу.

На сучасному етапі розвитку фермерських гос-
подарств в Україні відбувається парадоксальна 
ситуація: керівники здебільшого прагнуть досягти 
мети господарської діяльності, отримати прибутки, 
розширити виробництво за рахунок екстенсивного 
шляху, а не інтенсивного.

Інтенсивність передусім забезпечується впро-
вадженням інновацій, раціональним викорис-
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танням ресурсів, підвищенням ефективності та 
продуктивності, що залежить, у першу чергу, від 
уміння, кваліфікації та, головне, – від умотивова-
ності персоналу забезпечити інтенсивний розви-
ток господарства, і лише на цій основі задоволь-
нити власні потреби та потреби господарства 
одночасно в отриманні бажаного рівня доходу 
[1, с. 339].

Найбільша і вагома роль у зацікавленості пра-
цівників брати участь у виробництві належить групі 
матеріальних мотивів. Вони визначають умови та 
розміри частки працівника у створеному продукті, 
за допомогою якої можна придбати певну кількість 
матеріальних благ, необхідних для задоволення 
його потреб і благополуччя сім'ї. Заощаджуючи 
на підвищенні заробітної плати, економлячи на 
витратах на оплату праці з метою зниження собі-
вартості продукції (послуг) і встановлення ціни, що 
задовольнить споживача на ринку збуту, керівники 
не стимулюють працівників своїх підприємств до 
підвищення кваліфікації, продуктивності та ефек-
тивності, ощадливого використання ресурсів, а 
головне – не вмотивовують персонал до впрова-
дження інновацій. 

Основний акцент у системі стимулювання 
персоналу ФГ «Урожай» Шаргородського району 
Вінницької області зроблено на матеріальні 
методи стимулювання, що є обґрунтованим у рин-
кових умовах господарювання.

Структурно-функціональна модель процесу 
мотивації трудової діяльності працівників, що 
застосовується на ФГ «Урожай», наведено на 
рис. 1.

Матеріальне стимулювання персоналу включає 
різні форми і системи заробітної плати, організа-
цію преміювання працівників. В умовах посилення 
глобальної конкуренції, прискорення науково-тех-
нічного прогресу, необхідності більш ефективного 
впровадження на виробництві нової техніки і про-
гресивних технологій матеріальне стимулювання 
персоналу має все більше спрямовуватися на 
поєднання інтересів трудового колективу організа-
ції, структурного підрозділу і особистих інтересів 
працівника з метою формування стимулів до висо-
копродуктивної праці, виховання і розвитку твор-
чих здібностей особистості, стимулювання гармо-
нійного розвитку кожного працівника. Матеріальне 
стимулювання розвитку персоналу в організації 
спрямоване на задоволення потреб працівників 
в одержані більш високої заробітної плати шля-
хом підвищення рівня індивідуальної професійної 
майстерності, зайняття внаслідок професійно-ква-
ліфікаційного просування більш відповідальної і 
високооплачуваної посади [2, с. 85].

Відповідно до Кодексу законів про працю в Україні 
ФГ «Урожай» самостійно встановлює вид, системи 
оплати праці, розміри тарифних ставок і посадових 
окладів, а також форми матеріального заохочення. 

рис. 1. структурно-функціональна модель процесу управління системами  
матеріальних стимулів праці у ФГ «урожай» [3]
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Основні правила оплати праці і преміювання закрі-
плені Положенням про оплату праці працівників, 
затверджене наказом директора господарства.

Підприємство гарантує стабільність системи 
оплати праці: забезпечує гарантований законом 
мінімальний розмір оплати праці, про введення 
нових і зміну встановлених умов праці працівники 
сповіщаються не пізніше, ніж за 2 місяці.

Господарство використовує оплату праці в 
якості найважливішого засобу стимулювання сум-

лінної праці. Індивідуальні заробітки працівників 
ФГ «Урожай» визначаються їх особистим трудо-
вим внеском, якістю праці, результатами вироб-
ничо-господарської діяльності господарства і 
максимальним розміром не обмежуються. Підпри-
ємство використовує оплату праці в якості найваж-
ливішого засобу стимулювання сумлінної праці. 
Індивідуальні заробітки працівників ФГ «Урожай» 
визначаються їх особистим трудовим внеском, 
якістю праці, результатами виробничо-господар-

Таблиця 1
динаміка фонду оплати праці на ФГ «урожай»

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. відхилення 2015 р. 
від 2013 р., +/-

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. 1257 334,8 478,8 -778,2
в т. ч. рослинництво 1257 166 242 -1015
тваринництво 0 168,8 236,8 236,8
Відрахування на соціальні заходи, тис. грн. 467 124,4 178,1 -288,9
Питома вага відрахувань на соціальні 
заходи в загальному фонді оплати праці на 
підприємстві, %

37,15 37,17 37,2 0,05

Середньорічна заробітна плата, тис. грн. 23,3 13,4 13,3 -10
в т. ч. рослинництво 23,3 16,6 14,2 -9,1
тваринництво 0 11,3 12,5 12,5
Середньомісячна заробітна плата на 1 
працівника, грн 1939,8 1116,0 1108,3 -831,5

в т. ч. рослинництво 1939,8 1383,3 1186,3 -753,5
тваринництво 0 937,8 1038,6 1038,6

Джерело: власні розрахунки за даними ФГ «Урожай»

Таблиця 2
структура фонду оплати праці персоналу ФГ «урожай»

Показники роки відхилення 2015 р. 
від 2013 р.,

2013 % 2014 % 2015 % +/- %
Оплата праці всього,  
тис. грн. 1257 100 334,8 100 478,8 100 -778,2 38,1

у тому числі
Основна заробітна плата, 
тис. грн. 1005,6 80,0 267,8 80,0 383,0 80,0 -622,6 38,1

Додаткова заробітна 
плата, тис. грн. 139,4 11,1 49,8 14,9 50,4 10,5 -89,0 36,2

Винагорода за резуль-
тати, тис. грн. 84,5 6,7 10,8 3,2 29,7 6,2 -54,8 35,1

Премії із прибутку, грн. 27,5 2,2 6,4 1,9 15,7 3,3 -27,5 57,1
в розрахунку на одного 
працівника
Середньомісячна 
заробітна плата, грн 1939,8 100 1116,0 100 1108,3 100 -831,5 57,1

у тому числі
Основна заробітна плата,  
тис. грн. 1551,9 80,0 892,7 80,0 886,6 80,0 -665,3 57,1

Додаткова заробітна 
плата, тис. грн. 215,1 11,1 166,0 14,9 116,7 10,5 -98,5 54,2

Винагорода за результати,  
тис. грн. 130,4 6,7 36,0 3,2 68,8 6,2 -61,7 52,7

Премії із прибутку, грн. 42,4 2,2 21,3 1,9 36,2 3,3 -42,4 85,4

Джерело: власні розрахунки за даними ФГ «Урожай»



Причорноморські економічні студії

92 Випуск 13-2. 2017

ської діяльності господарства і максимальним роз-
міром не обмежуються. 

Проаналізуємо динаміку фонду оплати праці 
на ФГ «Урожай» (табл. 1).

Потрібно відзначити, що загальний фонд 
оплати праці у ФГ «Урожай» за досліджуваний 
період зменшився на 778,2 тис. грн, або на 61,9 % 
і за 2015 р. становить 478,8 тис. грн, що спричи-
нено зменшенням чисельності персоналу дослі-
джуваного підприємства на 18 осіб. У 2015 р. 
середньомісячна заробітна плата в розрахунку 
на 1 працівника рівна 1108,3 грн, що менше на 
834,5 грн відносно 2013 р. Негативною також є 
тенденція зменшення відрахувань на соціальні 
заходи з 467 тис. грн до 178,1 тис. грн Якщо роз-
глянути питому вагу відрахувань на соціальні 
заходи в у загальному фонді оплати праці на 
підприємстві майже не змінились. У 2013 році у 
ФГ «Урожай» був відсутній такий напрям вироб-
ництва, як тваринництво, а відповідно і не було 
здійснено виплат по заробітній платі у даній 
галузі. Проте, за 2014 та 2015 рр. відбулося 
певне вирівнювання середньорічної та середньо-

місячної заробітної плати між рослинництвом та 
тваринництвом.

Структуру фонду оплати праці персоналу ФГ 
«Урожай» наведено у таблиці 2.

Перш за все необхідно відзначити тенден-
цію як до зменшення обсягів загальної оплати 
праці, що уже відзначалося, так і зменшення 
обсягів усіх її структурних елементів: основної, 
додаткової заробітної плати, винагород та пре-
мій з прибутку. У структурі оплати праці персо-
налу переважає основна заробітна плата (80%), 
що є типовим. Додаткова заробітна плата у 
2015 році становить 10,5 % фонду оплати праці 
та зменшилась протягом аналізованого періоду 
на 89 тис. грн. Винагорода за результати колива-
лась від 3,2% у 2014 році до 6,7 у 2013 році. Що 
стосується виплат премії з прибутку, то їх обсяг 
та питома вага зменшуються, а у 2015 році вони 
зростають до 3,3%.

Питома вага заробітної плати в операційних 
витратах у ФГ «Урожай» знаходиться у межах 
європейських норм, оскільки складає – 7,1% 
(табл. 3). 

Таблиця 3
Питома вага витрат на оплату праці в матеріальних та операційних витратах ФГ «урожай»

Показники роки відхилення 2015 р. 
від 2013 р., +/-2013 2014 2015

Фонд заробітної плати, тис. грн. 1257,0 334,8 478,8 -778,2
в т. ч. рослинництво 1257 166 242 -1015
тваринництво 0 168,8 236,8 236,8
Питома вага заробітної плати:
- в матеріальних витратах 16,2 7,3 10,8 -5,4
- в операційних витратах 71,5 5,1 7,1 -64,4
- в доході від реалізації продукції 55,4 6,0 9,7 -45,7
- в витратах на основне виробництво 63,7 6,8 11,2 -52,5

Джерело: власні розрахунки за даними ФГ «Урожай»

Таблиця 4
вплив оплати праці на її продуктивність на ФГ «урожай»

Показник роки відхилення 2015 р. 
від 2013 р., +/-2013 2014 2015

Вартість валової продукції в співставних 
цінах 2010 року, тис. грн. 7743 3604 2932,2 -4810,8

Фонд оплати праці, тис. грн. 1257 332,8 478,8 -778,2
Дохід, тис. грн. 2269 5542 4950 2681
Середньорічна чисельність працівників, 
осіб. 54 25 36 -18

Оплата праці середньорічного працівника,  
тис. грн. 1939,8 1109,3 1108,3 -831,5

Ланцюговий індекс зміни показника - -830,5 1,0 -
Вироблено валової продукції на 1 серед-
ньорічного працівника, тис. грн. 202,6 214,9 146,3 -56,3

Ланцюговий індекс зміни показника - 12,3 -68,6 -
Одержаного доходу на 1 середньорічного 
працівника, тис. грн. 42,0 221,7 137,5 95,5

Ланцюговий індекс зміни показника - 179,7 -84,2 -

Джерело: власні розрахунки за даними ФГ «Урожай»
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Неможливо визначити певну динаміку зміни 
цього показника, оскільки у порівнянні із 2013 р., 
у 2015р. він зменшився, проте, відносно попере-
днього року спостерігаємо збільшення питомої 
ваги заробітної плати в операційних витратах. 
Щорічно на формування фонду оплати праці спря-
мовується 55,4 – 9,7% отриманого доходу від реа-
лізації продукції. У цьому випадку можна відзна-
чити негативну динаміку зменшення питомої ваги 
заробітної плати в доході за реалізовану продук-
цію, спостерігається зменшення даного показника 
на 45,7 %.

Зміни у формуванні фонду оплати праці пови-
нні здійснюватися у рамках досліджуваного госпо-
дарства з урахуванням його особливостей. Фор-
мування фонду оплати праці має пов’язуватись не 
тільки з кількісними показниками, а й із якісними 
показниками, які відображають ефективність 
діяльності господарства та є наслідком ефектив-
ної праці. 

Стимулом підвищення продуктивності праці 
також є удосконалення форм систем оплати праці, 
відтворення робочої сили та розв’язання соціаль-
них проблем суспільства. Підвищення продуктив-
ності праці створює умови для зростання заробіт-
ної плати, і навпаки, збільшення заробітної плати 
стимулює її продуктивність. Проаналізуємо вплив 
оплати праці на її продуктивність у ФГ «Урожай» 
(табл. 4).

Слід відзначити, що середньомісячна заро-
бітна плата зменшилась на 831,5 грн і стано-
вить у звітному періоді 1108,3 грн, що є негатив-
ним явищем для досліджуваного господарства, 
оскільки при зменшенні заробітної плати зростає 
незадоволеність працівників рівнем оплати праці, 
що може відображатись на продуктивності їхньої 
праці. Наявність у господарстві сезонних праців-
ників зумовила те, що середньомісячна заробітна 
плата нижча рівня мінімальної заробітної плати. 
Потрібно відзначити, що, не зважаючи на змен-
шення заробітної плати, на підприємстві спостері-
гається збільшення одержаного доходу на одного 
працівника. У 2015 році в розрахунку на одного 
працівника було отримано 137,5 тис. грн доходу, 
за 2013-2015 рр. даний показник збільшився на 
95,5 тис. грн. Хоча обсяг виробленої валової про-
дукції на 1 середньорічного працівника зменшився 
з 202,6 тис. грн до 146,3 тис. грн за рахунок змен-
шення обсягів валової продукції.

Якщо порівняти динаміку оплати праці серед-
ньорічного працівника та виробленої валової про-
дукції на 1 середньорічного працівника і одер-
жаного доходу на 1 середньорічного працівника 
(рис. 2), то можна відзначити, що темпи спадання 
оплати праці середньорічного працівника швидші, 
ніж у виробленої валової продукції на 1 середньо-
річного працівника, а одержаний дохід на 1 серед-
ньорічного працівника взагалі зріс.

висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз умов оплати праці та преміювання 
показує, що розмір доходів співробітників ФГ 
«Урожай» поставлено у залежність від результа-
тів їх трудової діяльності у господарстві. За кожне 
порушення трудової дисципліни і технології вироб-
ництва до працівника застосовується санкція у 
вигляді позбавлення премії або її частини.

На підприємстві спостерігається зниження 
загального фонду оплати праці, що спричинено 
зменшенням чисельності персоналу досліджува-
ного підприємства на 18 осіб. Також знизилась і 
середньомісячна заробітна плата одного праців-
ника рівна на 834,5 грн, що є негативним явищем 
для досліджуваного господарства, оскільки при 
зменшенні заробітної плати зростає незадоволе-
ність працівників рівнем оплати праці, що може 
відображатись на продуктивності їхньої праці. 

Основними шляхами підвищення продуктивності 
праці та вдосконалення системи її мотивації на ФГ 
«Урожай» є: підвищення розміру заробітної плати 
всім співробітникам господарства; забезпечення 
зворотного зв’язку керівника з підлеглими щодо 
задоволеності отриманою винагородою; поліпшення 
соціально-побутових умов та умов праці; посилення 
зв’язку заробітної плати з результатами праці; залу-
чення персоналу у розробку та вдосконалення про-
грам стимулювання; надання підлеглим роботи, що 
вимагає від них повної віддачі.
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Стаття присвячена питанням підвищення 
продуктивності та ефективності праці 
персоналу у підприємствах на прикладі СТОВ 
«Відродження-2008». У роботі проаналізовано 
поняття продуктивності праці та визначено 
організаційні заходи, що підвищують рівень 
продуктивності праці персоналу в сучасних 
умовах. Здійснено порівняння продуктив-
ності праці в загальному по підприємству 
та управлінського персоналу. Також прове-
дено кореляційно-регресивний аналіз впливу 
матеріальних мотивацій на продуктивність 
праці робітників і управлінського персоналу з 
метою визначення подальших матеріальних 
важелів впливу на її підвищення.
ключові слова: продуктивність праці, 
ефективність праці, персонал, управління 
персоналом, управлінський персонал.

Статья посвящена вопросам повышения 
производительности и эффективности 
труда персонала в предприятиях на при-
мере сельскохозяйственное товарищество 
с ограниченной ответственностью "Воз-
рождение-2008". В работе проанализиро-
вано понятие производительности труда 
и определены организационные меропри-
ятия, которые повышают уровень произ-
водительности труда персонала в совре-
менных условиях. Осуществлено сравнение 
производительности труда в общем по 

предприятию и управленческого персонала. 
Также проведен корреляционно-регрессив-
ный анализ влияния материальных мотива-
ций на производительность труда рабочих 
и управленческого персонала с целью опре-
деления дальнейших материальных рыча-
гов влияния на ее повышение.
ключевые слова: производительность 
труда, эффективность труда, персонал, 
управление персоналом, управленческий 
персонал.

The article is sacred to the questions of increase 
of the productivity and efficiency of labour of 
personnel in enterprises on the example of the 
agricultural company limited liability "Vidrodzhen-
nia-2008". The concept of the labour productivity 
is in-process analysed and organizational mea-
sures which promote the level of the labour of 
personnel productivity in modern terms are cer-
tain. Comparison of the labour productivity is car-
ried out generally speaking on an enterprise and 
managerial staff. The cross-correlation-regres-
sive analysis of influence of material motivations 
is also conducted on the labour of workers and 
managerial staff productivity with the purpose of 
determination of further material levers of influ-
ence on her increase.
Key words: the labour productivity, efficiency 
of labour, personnel, management, managerial 
staff, a personnel.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
одним з головних та найважливіших завдань є 
раціональне використання трудових ресурсів на 
всіх рівнях. Проте, його практичне впровадження 
є ускладненим через низку факторів, які стають 
перешкодою на шляху до підвищення продук-
тивності праці. З-поміж різноманітних чинників, 
котрі становлять основу активізації зусиль персо-
налу підприємства, що спрямовані на підвищення 
результативності їхньої діяльності, завжди є моти-
вація праці. Мотиви варто розглядати у вигляді 
особливого елемента регулювання поведінки та 
діяльності суб'єкта, виникнення якого зумовлене 
зовнішнім і внутрішнім спонуканням. Поведінка 
суб'єкта усвідомлюється ним, як усвідомлюються 

й ті спонукальні складові, заради котрих він здій-
снює свою діяльність.

Результати господарської діяльності будь-якого 
підприємства залежать передовсім від ефектив-
ності використання живої праці – найбільш актив-
ного і власне вирішального фактора виробництва. 
Забезпеченість підприємства необхідними трудо-
вими ресурсами, їх раціональне використання, 
високий рівень продуктивності праці сприяють 
збільшенню обсягів виробництва продукції, ефек-
тивному використанню обладнання, машин, меха-
нізмів, зниженню собівартості та зростанню при-
бутку. Забезпечення високої продуктивності праці, 
ефективне використання професійного та інтелек-
туального потенціалу працівника неможливі без 
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пошуку дієвих методів визначення суспільно необ-
хідних витрат праці, без формування нового меха-
нізму стимулювання праці. Цим обумовлена необ-
хідність оцінки продуктивності праці та пошуку 
форм активізації її забезпечення.

Непомітний для недосвідченого ока процес 
втрати інтересу працівника до праці, його пасив-
ність приносить такі відчутні результати, як плин-
ність кадрів, керівник раптом виявляє, що йому 
доводиться вникати у всі деталі будь-якої справи, 
виконуваної підлеглим, що, у свою чергу, не вияв-
ляють ні найменшої ініціативи.[1] 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні підвалини сучасного розуміння аналізу 
трудових ресурсів та механізму мотивації заклали 
вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Маслоу, Д. Мак-
Грегор, М. Вебер, Ф. Герцберг та ін. Також питан-
нями дослідження продуктивності праці, методам 
та резервам її підвищення займалися багато укра-
їнських науковців. Зокрема, загальними пробле-
мами функціонування підприємств та продуктив-
ності праці на них займалися В. І. Гринчуцький [2], 
О. С. Іванілов, Е. Т. Карапетян. Власне проблемам 
зростання продуктивності праці, її резервів та мето-
дів визначення присвячені праці О. О. Гарбузюка, 
О. А. Грішнової [3], О. Т. Костенко та багато інших.

 Однак, для кожного конкретного підприємства 
потребує уточнення шляхів підвищення продук-
тивності праці та застосування певних методів 
мотивації праці.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення та практичне обґрунтування значимості 
продуктивності праці та чинників, що впливають 
на неї у практиці господарювання, а також порів-
няльний аналіз продуктивності праці управлін-
ського персоналу на СТОВ «Відродження-2008», 
аналіз матеріальних мотивацій на підприємстві.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління персоналом визнається однією з най-
більш важливих сфер життя організації, здатного 
багаторазово підвищити її ефективність. Ефек-
тивне використання кадрів прямим чином зале-
жить від продуктивності праці. Зростання продук-
тивності праці має велике господарське значення, 
оскільки підвищення ефективності використання 
трудових ресурсів сприяє зміцненню фінансового 
стану підприємства.

Аналіз наукової літератури показав, що відсут-
ній єдиний підхід до трактування поняття «про-
дуктивність праці». Доцільно буде навести визна-
чення науковців до розкриття сутності даного 
поняття у таблиці 1.

Проведений аналіз свідчить, що продуктив-
ність праці не має єдиного уніфікованого визна-
чення і трактується вченими дещо по-різному і 
розглядається, як загальний показник, що харак-
теризує ефективність використання ресурсів для 
виробництва продукції, а продуктивність праці – 
як узагальнюючий показник ефективності трудо-
вої діяльності працівників. Управління продуктив-
ністю праці на підприємстві – це дуже складне та 
комплексне завдання, яке є суттєво важливим для 
будь-якого суб’єкта господарювання, який прагне 
до економічного зростання та ефективного роз-
витку. Реалізація цього завдання залежить від 
правильно скоординованої роботи усієї команди 
працівників на підприємстві на усіх етапах функ-
ціонування, починаючи від розроблення стратегії 
підприємства та закінчуючи впровадженням окре-
мих програм розвитку [5, с. 92]. 

На продуктивність праці впливають зовнішні 
фактори: новий асортимент продукції у зв’язку зі 
зміною попиту та пропозиції на ринку; рівень дохо-
дів населення в регіоні; рівень кооперації з іншими 

Таблиця 1
Підходи науковців до визначення терміну «продуктивність праці» 

автор Зміст 

Гринчуцький В.І.
Продуктивність праці – це ефективність, результативність витрат праці й визначається кіль-
кістю продукції, виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виро-
бленої продукції, або виконаних робіт

Завіновська Г. Т.
Продуктивність праці – це ефективність затрат конкретної праці, яка визначається кількістю 
продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю 
продукції.

Іванілов О.С. Продуктивність праці – це плідність, ефективність діяльності людей у процесі створення мате-
ріальних благ.

Метеленко Н. Г.
Продуктивність праці – це показник її ефективності, результативності, що характеризується 
співвідношенням обсягу продукції, робіт або послуг і кількості праці, витраченої на виробни-
цтво цього обсягу, або витрати праці на виробництво одиниці продукції

Семикіна М. В.

Продуктивність праці – це показник продуктивності конкретної праці на мікроекономічному або 
індивідуальному рівнях, що уявляє собою відношення обсягу виробленої продукції (послуг) до 
витрат лише одного фактора виробництва – живої праці, які можуть вимірюватися за годину, 
день, квартал, рік (людино-години, людино-дні, в річних розрахунках – середньооблікова 
чисельність персоналу)

Джерело: розроблено авторами на основі власних досліджень
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підприємствами; надійність матеріально-техніч-
ного постачання, природні умови і т.п. Внутрішні 
фактори включають: вдосконалення організацій-
ної структури управління, поліпшення структури 
кадрів, організацію та спеціалізацію праці, дієвість 
застосовуваних систем стимулювання, навчання 
кадрів і підвищення кваліфікації, ефективне засто-
совування нових технологій, механізацію й тех-
нічне забезпечення праці, підвищення трудової 
дисципліни і т. п. [7, с. 28].

Праця управлінців, як і праця робітників, є 
необхідною та продуктивною. Проте, вона має 
свою особливу форму, оскільки управлінці вико-
нують технічну та організаційну підготовку вироб-
ництва, вдосконалюють методи планово-еконо-
мічної праці, вирішують комерційні та інші задачі, 
але безпосередньо не створюють матеріальних 
цінностей. Таким чином, вони реалізують свою 
діяльність у продукті праці сукупного робітника. 
Сучасне виробництво неможливо уявити без праці 
управлінського персоналу. Головна особливість 
цієї роботи полягає в тому, що її результати, як 
правило, віддалені у часі та просторі від моменту 
та місця її затрат. І лише в кінцевому підсумку вона 
є невід’ємною від результатів функціонування всієї 
організації.

Дослідження продуктивності праці та основних 
напрямів її підвищення здійснювалось на основі 
матеріалів СТОВ «Відродження–2008».

У СТОВ «Відродження–2008» періодично оці-

нюють співробітників з метою підвищення ефек-
тивності їхньої роботи і визначення потреб профе-
сійного розвитку. Регулярна і систематична оцінка 
персоналу позитивно позначається на мотивації 
співробітників, їхньому професійному розвитку і 
росту.

Розглянемо чисельність та ефективність вико-
ристання персоналу на досліджуваному підприєм-
стві у таблиці 2.

Перш за все слід відзначити збільшення серед-
ньорічної чисельності працюючих на підприємстві 
з 25 до 31. Проаналізувавши використання фонду 
робочого часу, зауважимо, що фактичний фонд 
робочого часу зростає, але не досягає номіналь-
ного розміру. Фондоозброєність на підприємстві 
знижується за рахунок зменшення обсягу фондів. 
А продуктивність праці зростає на 33542,2 грн, у 
2015 р. у розрахунку на 1 працівника одержано 
28774,2 грн чистого прибутку, за рахунок збіль-
шення прибутковості. Середньорічна чисельність 
апарату управління складає 7 чоловік, тому тен-
денції його фондоозброєності і продуктивності 
праці у даному випадку аналогічні тенденціям 
даних показників у цілому по господарству. А вико-
ристання фонду робочого часу та коефіцієнт вико-
ристання апарату управління, хоча і не на багато, 
але нижче, ніж в цілому по підприємству.

Проаналізуємо вплив матеріального стиму-
лювання на продуктивність праці у СТОВ «Відро-
дження–2008» (табл. 3).

Таблиця 2
наявність трудових ресурсів та ефективність їх використання на стов «відродження–2008»

Показники роки в середньому 
за 3 роки

відхилення 2015 р. 
від 2013 р., +/-2013 2014 2015

Середньорічна чисельність, осіб 25 36 31 31 6
Номінальний фонд робочого часу, 
днів 259 255 260 258 1

Фактичний фонд робочого часу, 
днів 222 221 229 224 7

Коефіцієнт використання трудових 
ресурсів 0,86 0,87 0,88 0,87 0,02

Фондоозброєність праці, тис. грн. 
на 1 працівника 120,7 86,94 105,77 104,5 -14,95

Одержано чистого прибутку з 
розрахунку на 1 працівника, грн. -4768 23247,2 28774,2 15751,1 33542,2

Середньорічна чисельність 
апарату управління, осіб 6 7 7 7 1,0

Номінальний фонд робочого часу 
апарату управління, днів 259 255 260 258,0 1,0

Фактичний фонд робочого часу 
апарату управління, днів 221 218 227 222,0 6,0

Коефіцієнт використання апарату 
управління 0,85 0,85 0,87 0,9 0,02

Фондоозброєність праці, тис. грн. 
на 1 управлінця 503,0 447,1 468,4 472,9 -34,6

Одержано чистого прибутку з 
розрахунку на 1 управлінця, грн. -19,9 119,6 127,4 75,7 147,3

Джерело: власні розрахунки за даними СТОВ «Відродження–2008»
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Середньомісячна заробітна плата середньо-
річного працівника збільшилась на 995,1 грн, що 
є позитивним явищем для досліджуваного підпри-
ємства, оскільки при збільшенні заробітної плати 
зростає задоволеність працівників рівнем оплати 
праці, що може відображатись на продуктивності 
їхньої праці. У розрахунку на 1 середньорічного 
працівника було отримано 166,8 тис. грн доходу, 
протягом досліджуваного періоду даний показ-
ник збільшився на 47,4 тис. грн. Проаналізувавши 
темп приросту оплати праці, слід відзначити, що 
оплата праці протягом аналізованого періоду 
зросла на 5,7 %, при цьому продуктивність праці 
збільшилась на 79,5%.

Середньомісячна заробітна плата апарату 
управління протягом 2013-2015 рр. значно збіль-
шилася, що пов’язано зі збільшенням рентабель-
ності діяльності підприємства. У звітному пері-
оді оплата праці працівників апарату управління 
становить 2155,9 грн, що на 1283,7 грн більше 
у порівнянні із 2013 р. У 2015 р. спостерігається 

збільшення темпу приросту продуктивності одного 
управлінця на 54,6 %, а темп приросту заробітної 
плати склав 0,39%, що свідчить про збільшення 
ефективності діяльності апарату управління.

Якщо ж провести порівняння, то можна відзна-
чити, що показники продуктивності праці серед-
ньорічних працівників нижчі, ніж у працівників 
управління. Це зумовлено тим, що кількість управ-
лінського персоналу менша, а обсяги виробни-
цтва для розрахунку показників є незмінними як 
в цілому по господарству, так і по управлінському 
персоналу. Хоча заробітна плата управлінців 
більша, зростає вона значно нижчими темпами.

Для більш детального аналізу продуктивності 
праці та мотивації управлінського персоналу було 
проведено кореляційно-регресійний аналіз залеж-
ності виходу валової продукції у розрахунку на 
одного працюючого в сфері управління (У) від їх 
питомої ваги в загальній кількості працюючих (Х1), 
від питомої ваги їх оплати праці в загальному 
фонді оплати праці (Х2) та питомої ваги додатко-

Таблиця 3
вплив матеріального стимулювання на продуктивність праці у стов «відродження–2008»

Показник роки відхилення 2015 р. 
від 2013 р., +/-2013 2014 2015

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника, грн. 563,0 1474,5 1558,1 995,1
Середньомісячна заробітна плата 1 управлінця, грн. 872,2 2147,6 2155,9 1283,7
Абсолютний приріст середньомісячної заробітної 
плати 1 працівника, тис. грн - 911,5 83,6 -

Абсолютний приріст середньомісячної заробітної 
плати 1 управлінця, тис. грн - 1275,4 8,3 -

Темп приросту середньомісячної заробітної плати  
1 працівника, % - 161,9 5,7

Темп приросту середньомісячної заробітної плати  
1 управлінця, % - 146,2 0,39 -

Продуктивність 1 середньорічного працівника, тис.грн. 119,3 92,9 166,8 47,4
Продуктивність 1 середньорічного управлінця, тис. грн. 497,3 477,9 738,6 241,3
Абсолютний приріст продуктивності середньорічного 
працівника, тис. грн - -26,4 73,9 -

Абсолютний приріст продуктивності середньорічного 
управлінця, тис. грн - -19,3 260,7 -

Темп приросту продуктивності 1 середньорічного 
працівника, % - -22,1 79,5 -

Темп приросту продуктивності 1 середньорічного 
управлінця, % - -3,9 54,6 -

Одержаного чистого прибутку на 1 середньорічного 
працівника, тис.грн. -4,8 23,2 28,8 33,5

Одержаного чистого прибутку на 1 середньорічного 
управлінця, тис.грн. -19,9 119,6 127,4 147,3

Абсолютний приріст чистого прибутку на 1 середньо-
річного працівника, тис. грн - 28 5,6 -

Абсолютний приріст чистого прибутку на 1 середньо-
річного управлінця, тис. грн - 139,5 7,8 -

Темп приросту чистого прибутку на 1 середньорічного 
працівника, % - 583,3 24,1 -

Темп приросту чистого прибутку на 1 середньорічного 
управлінця, % - 701,0 6,5 -

Джерело: власні розрахунки за даними СТОВ «Відродження–2008»
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вої заробітної плати і винагороди за результати 
діяльності управлінців у їх оплаті праці (Х3). Отри-
мали наступну залежність:

У = 1132,18 + 65,21Х1 – 62,37Х2 + 370,40Х3
Тобто, доцільно збільшити питому вагу праців-

ників сфери управління у загальній кількості пра-
цюючих (Х1) – це призведе до збільшення виходу 
валової продукції у розрахунку на одного пра-
цюючого у сфері управління на 65,21 грн, також 
доцільно виходу валової продукції у розрахунку 
на одного, що призведе до збільшення виходу 
валової продукції на 370,40 (Х3). Проте, збільшу-
вати питому вагу заробітної плати управлінського 
персоналу у загальному фонді оплати праці недо-
цільно (Х2). Це призведе до зменшення виходу 
валової продукції на 62,37 грн.

Про значущість моделі свідчить коефіцієнт 
кореляції 0.86 та детермінації 0.77. Тобто зв’язок 
між факторами тісний, а залежність складає 86 %. 
Модель є адекватною, про що свідчить значення 
F-критерія Фішера (розрахункове значення більше 
табличного).

Аналогічна модель була побудована для робіт-
ників:

У = 1412,52 + 47,24Х1 + 24,33Х2 + 177,44Х3
Усі фактори позитивно впливають на збіль-

шення виходу валової продукції відповідно на 
47,24, 24,33 та 177,44 грн.

Про значущість моделі свідчить коефіцієнт 
кореляції 0.82 та детермінації 0.75. Тобто зв’язок 
між факторами тісний, а залежність складає 82 %. 
Модель є адекватною, про що свідчить значення 
F-критерія Фішера (розрахункове значення більше 
табличного).

Якщо порівняти дані моделі, то можна відзна-
чити, що обрані фактори по другій моделі хоча і 
меншою мірою, але дають стабільний приріст 
виходу валової продукції у розрахунку на одного 
робітника. Тому доцільно збільшувати і їх питому 
вагу в загальній кількості персоналу, і питому вагу 
заробітної плати робітників у загальному фонді 
оплати праці та збільшувати їх мотивування.

висновки з проведеного дослідження. 
Показники продуктивності праці середньорічних 
працівників на СТОВ «Відродження–2008» нижчі, 
ніж у працівників управління. Це зумовлене тим, 
що кількість управлінського персоналу менша, а 
обсяги виробництва для розрахунку показників є 

незмінними як в цілому по господарству, так і по 
управлінському персоналу. А використання фонду 
робочого часу та коефіцієнт використання апарату 
управління хоча і не на багато, але нижче, ніж в 
цілому на підприємстві. Що стосується співстав-
лення темпів приросту заробітної плати та про-
дуктивності праці, то як по підприємству, так і по 
управлінському персоналу, темпи приросту про-
дуктивності праці випереджають темпи приросту 
заробітної плати, що є досить позитивною тенден-
цією. Хоча заробітна плата управлінців більша, 
зростає вона значно нижчими темпами.

Кореляційно-регресивний аналіз показав, що 
СТОВ «Відродження–2008» доцільно збільшувати 
як чисельність працюючих, так і їх матеріальне 
стимулювання. Що стосується заробітної плати, 
то її доцільно підвищувати робітникам, а управ-
лінському персоналу слід утриматись від значного 
росту заробітної плати.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі еко-
номічного розвитку України в умовах реальної само-
стійності суб'єктів господарювання все більшого 
значення набуває реалізація принципів самоокуп-

аналіЗ ФінансовиХ реЗультатів та ФінансовоГо стану 
сільськоГосПодарськоГо ПідПриЄмства
ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS AND FINANCIAL STATE  
OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Фінансовий стан підприємства залежить від 
результатів його виробничої, комерційної 
і фінансової діяльності. Що вищі показники 
виробництва і реалізації продукції (робіт 
і послуг), нижча їх собівартість, то вища 
рентабельність і більший прибуток, то 
кращим є фінансовий стан підприємства. 
І навпаки, у результаті недовиконання 
плану з виробництва і реалізації відбува-
ється підвищення собівартості продукції 
(робіт, послуг), зменшення виторгу і суми 
прибутку і, як наслідок, – погіршення фінан-
сового стану підприємства і його плато-
спроможності. Стійкий фінансовий стан, 
правильне регулювання фінансів у процесі 
господарської діяльності, у свою чергу, пози-
тивно впливають на виконання виробничих 
планів і забезпечення потреб виробництва 
необхідними ресурсами. У практиці роботи 
підприємств нерідко бувають випадки, коли 
й у підприємств, які добре працюють, вини-
кають фінансові ускладнення, викликані 
нераціональним розміщенням і використан-
ням фінансових ресурсів. Саме тому фінан-
сова діяльність, як складова господарської 
діяльності, спрямована на забезпечення 
планомірного надходження і витрачання 
грошових ресурсів, виконання розрахунко-
вої дисципліни, досягнення раціонального 
співвідношення власного і позикового капі-
талу та ефективного його використання. 
У статті проаналізовано фінансові резуль-
тати та фінансовий стан АПНВП «Візит». 
Розглянуто їх динаміку. Досліджено та проа-
налізовано ліквідність і платоспроможність 
АПНВП «Візит». Визначено взаємозв’язок 
між даними показниками та діловою актив-
ністю підприємства.
ключові слова: ліквідність, платоспромож-
ність, ділова активність, фінансовий стан, 
фінансова стйкість.

Финансовое состояние предприятия зави-
сит от результатов его производственной, 
коммерческой и финансовой деятельности. 
Чем выше показатели производства и реа-
лизации продукции (работ и услуг), низшая 
их себестоимость, то выше рентабель-
ность и больше прибыль, тем лучшим явля-
ется финансовое состояние предприятия. 
И наоборот, в результате недовыполнения 
плана по производству и реализации проис-
ходит повышение себестоимости продук-
ции (работ, услуг), уменьшение выторга и 
суммы прибыли и, как следствие, – ухудше-
ние финансового состояния предприятия и 
его платежеспособности. Стойкое финан-
совое состояние, правильная регуляция 
финансов в процессе хозяйственной дея-
тельности, в свою очередь, положительно 
влияют на выполнение производственных 
планов и обеспечения потребностей произ-

водства необходимыми ресурсами. В прак-
тике работы предприятий нередко бывают 
случаи, когда и у предприятий, которые 
хорошо работают, возникают финансовые 
осложнения, вызванные нерациональным 
размещением и использованием финансо-
вых ресурсов. Именно поэтому финансовая 
деятельность, как составляющая хозяй-
ственной деятельности, направленна на 
обеспечение планомерного поступления и 
расходование денежных ресурсов, выпол-
нение расчетной дисциплины, достижение 
рационального соотношения собственного 
и ссудного капитала и эффективного его 
использования. В статье проанализированы 
финансовые результаты и финансовое 
состояние АПНПП «Визит». Рассмотрена 
их динамика. Исследовано и проанализиро-
вана ликвидность и платежеспособность 
АПНПП «Визит». Определена взаимосвязь 
между данными показателями и деловой 
активностью предприятия.
ключевые слова: ликвидность, платежес-
пособность, деловая активность, финансо-
вое состояние, финансовая стойкость.

The financial state of enterprise depends on the 
results of him productive, commercial and finan-
cial activity. That higher indexes of production 
and realization of products (works and services), 
their more subzero prime price, both higher prof-
itability and greater income or the best is the 
financial state of enterprise. And vice versa, as a 
result of underfulfilment of plan from a production 
and realization there is an increase of unit (works, 
services), diminishing of виторгу and sum of 
income cost and, as a result, is worsening of the 
financial state of enterprise and his solvency. 
Proof financial state, correct adjusting of finances 
in the process of economic activity, in turn, posi-
tively providing of necessities of production nec-
essary resources influence on fulfiling the pro-
duction plans. In practice of work of enterprises 
quite often there are cases, when and at enter-
prises which work well, there are financial compli-
cations, caused by the inefficient placing and use 
of financial resources. For this reason financial 
activity, as a constituent of economic activity, sent 
to providing of systematic receipt and expense 
of money resources, implementation of calcula-
tion discipline, achievement of rational correlation 
of property and loan asset and his effective use. 
In the article financial results and financial state 
are analysed agroindustrial scientific-production 
enterprise of «Vizyt». Their dynamics is consid-
ered. Investigational and liquidity and solvency 
is analysed agroindustrial scientific-production 
enterprise of «Vizyt». Intercommunication is cer-
tain between these indexes and business activity 
of enterprise.
Key words: liquidity, solvency, business activity, 
financial position, financial stability
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ності та самофінансування. Основним чинником їх 
реалізації є формування таких фінансових резуль-
татів, які одночасно завершують цикл діяльності 
підприємства та виступають у якості необхідної 
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умови наступного циклу. Провідна роль фінансових 
результатів полягає у тому, що вони забезпечують 
зміцнення бюджету держави, сприяють інвестицій-
ній привабливості, діловій активності підприємств у 
виробничій та фінансовій сферах. Кожне підприєм-
ство, яке здійснює фінансово-господарську діяль-
ність, повинне самостійно фінансувати всі напрями 
своїх витрат відповідно до виробничих планів, роз-
поряджатися наявними фінансовими ресурсами, 
вкладаючи їх у виробництво продукції з метою 
одержання кінцевого результату – прибутку. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження питань форму-
вання фінансових результатів зробили такі відомі 
вітчизняні науковці і практики, як: П.П. Борщев-
ський, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Ковальчук, Г.Г. Кірейцев, 
Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, 
В.К. Савчук, М.Г. Чумаченко, В.В. Сопко та ін.

Вивчення опублікованих праць свідчить про їх 
теоретичну цінність, проте, для кожного конкрет-
ного підприємства є важливим індивідуальний під-
хід до формування його фінансових результатів та 
поліпшення фінансового стану стійкість.

Постановка завдання. Мета роботи полягає у 
дослідженні та аналізі динаміки та складу фінан-
сових результатів діяльності сільськогосподар-
ського підприємства, розгляду його ліквідності і 
платоспроможності, ділової активності.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність фінансової діяльності виявляється 
у досягнутих фінансових результатах. Для визна-
чення фінансового результату діяльності підпри-
ємства за звітний період необхідно порівняти 
доходи звітного періоду і витрати, понесені для 
одержання цих доходів.

Доходи підприємства – це збільшення еконо-
мічних вигод у вигляді надходжень активів або 
зменшення зобов’язань, які призводять до зрос-
тання власного капіталу (крім зростання капіталу 
за рахунок внесків власників).

Основними завданнями аналізу фінансових 
результатів діяльності є:

- вивчення можливостей одержання прибутку 
відповідно до наявного ресурсного потенціалу під-
приємства і кон'юнктури ринку;

- систематичний контроль за процесом форму-
вання прибутку і зміною його динаміки;

- визначення впливу як зовнішніх, так і внутріш-
ніх факторів на фінансові результати й оцінювання 
якості прибутку;

- виявлення резервів збільшення суми прибутку 
і підвищення рівня прибутковості бізнесу;

- оцінювання роботи підприємства з викорис-
тання можливостей збільшення прибутку і рента-
бельності;

Існує велика кількість показників фінансових 
результатів діяльності підприємства. Проаналізу-
ємо їх формування, динаміку та склад для АПНВП 
«Візит» (табл. 1).

Розглядаючи резерви максимізації прибутку 
слід звернути увагу на те, що прибуток залежить 
як від доходів підприємства, так і від його витрат.

Як бачимо, з-поміж фінансових результатів най-
більшу питому вагу має доход від реалізації (без 
ПДВ) 430844,0 тис. грн. Його стабільне зростання 
є досить позитивною тенденцією і свідчить про 
правильну маркетингову політику підприємства. 
Підтверджує дану тенденцію і зростання вало-
вого прибутку протягом п’яти досліджуваних років 
з 98876 тис. грн у 2011 році до 168061 тис. грн у 

Таблиця 1
динаміка і склад фінансових результатів діяльності аПнвП «візит»

Показники 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

Дохід від реалізації (без ПДВ) 99856,0 112658,0 181608,0 203374,0 430844,0
ПДВ 32453,2 36785,8 38319,3 42911,9 90908,1
Чистий дохід 78546 84324 87351 73732 181968
Собівартість реалізації 65764 76546 82243 113103 262783
Валовий прибуток (збиток) 98876 98756 99365 90271 168061
Інші операційні доходи 30879 29876 31850 27466 62985
Адміністративні витрати 5643 6007 7939 9047 11721
Інші операційні витрати 10861 12345 15149 9125 10719
Фінансові результати від 
операційної діяльності: 98764 104543 108127 99565 208606

- прибуток ( збиток) 98764 104543 108127 99565 208606
Інші фінансові доходи 13 16 18 17 2
Інші фінансові витрати - - 24 - -
Податок на прибуток - - - - -
Фінансові результати від 
звичайної діяльності 79843 88453 87351 73732 181968

Джерело: власні розрахунки за даними АПНВП «Візит»
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2015 році. Збільшується також обсяг чистого доходу. 
Лише у 2014 році він зменшився, але не суттєво. 
Тобто АПНВП «Візит» має достатньо коштів у сво-
єму розпорядженні і є фінансово стійким.

Поряд з прибутком підприємство несе і витрати. 
Серед них значну частку складає собівартість реа-
лізованої продукції, що у звітному році становить 
262783 тис, грн. Даний показник має негативну 
тенденцію до зростання, тому підприємству необ-
хідно вжити заходів для її зменшення. Також зрос-
тають і всі інші види витрат ( адміністративні, опе-
раційні і т.д.).

Тому перед АПНВП «Візит» постає питання 
правильно сформувати свою цінову стратегію й 
обрати оптимальний обсяг виробництва.

Показники фінансових результатів діяльності 
підприємства безпосередньо впливають на його 
фінансовий стан, оскільки він залежить від резуль-
татів його виробничої, комерційної та фінансово-
господарської діяльності. 

Фінансовий стан підприємств можна оцінити з 
погляду його короткострокової та довгострокової 
перспектив. У короткостроковій перспективі кри-
терієм оцінки фінансового стану підприємства є 
його ліквідність і платоспроможність, тобто здат-

ність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися 
за короткостроковими зобов'язаннями. Ліквід-
ність – це здатність підприємства розраховуватися 
зі своїми поточними зобов'язаннями перед закор-
донними контрагентами шляхом перетворення 
активів на гроші. 

У ринковій економіці, коли можлива ліквіда-
ція підприємств унаслідок їх банкрутства, одним 
з найважливіших показників фінансового стану є 
ліквідність.

Ліквідність підприємства свідчить про наяв-
ність грошових коштів для термінового виконання 
фінансових зобов'язань даного періоду.

Як можемо спостерігати з табл. 2, за 2013 і 
2014 роки показники ліквідності активів збільшу-
ються, що є позитивним для підприємства. При 
цьому коефіцієнт покриття та коефіцієнт швидкої 
ліквідності вище нормативного значення тоді, як у 
2015 році спостерігається тенденція до поступо-
вого їх зменшення.

Коефіцієнти покриття та швидкої ліквідності 
характеризують здатність підприємства забезпе-
чити свої короткотермінові та поточні зобов’язання 
за рахунок оборотних коштів та їх найбільш лік-
відною частиною. Очевидно, що, не зважаючи на 

Таблиця 2
аналіз ліквідності аПнвП «візит»

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. відхилення (+/-)
Коефіцієнт покриття 3,2 4,78 2,52 -0,68
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,88 3,72 1,27 -0,61
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0012 0,0025 0,023 0,0218
Чистий оборотний капітал, тис. грн 63494 211301 130982 67488

Джерело: власні розрахунки за даними АПНВП «Візит»

Таблиця 3
аналіз фінансової стабільності аПнвП «візит»

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. відхилення 2015 р. 
до 2013 р.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,79 0,71 0,70 - 0,09
Коефіцієнт фінансової залежності 1,26 1,42 1,43 0,17
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,09 0,34 0,06 -0,03
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень 0,17 0,39 0,25 0,08
Коефіцієнт довгострокового залучення 
позичених коштів 0,13 0,20 0,19 0,06

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених 
коштів 0,15 0,26 0,24 0,09

Коефіцієнт структури залученого капіталу 0,58 0,62 0,55 - 0,03
Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів 
власними оборотними коштами 0,69 0,79 0,60 - 0,09

Коефіцієнт співвідношення необоротних і 
власних коштів 0,91 0,66 0,94 0,03

Коефіцієнт відношення виробничих активів і 
вартості майна 0,63 0,42 0,62 - 0,01

Коефіцієнт стабільності економічного 
зростання 0,36 0,26 0,20 - 0,16

Коефіцієнт чистої виручки 0,68 0,57 0,57 - 0,11

Джерело: власні розрахунки за даними АПНВП «Візит»
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їх зниження, АПНВП «Візит» здатне забезпечити 
свої короткотермінові та поточні зобов’язання. 

Проте коефіцієнт абсолютної ліквідності значно 
нижче нормативного, хоча його значення посту-
пово збільшується. Даний коефіцієнт має менші 
темпи спаду за 2015 рік, ніж інші. 

Заданням першочергової ваги для АПНВП 
«Візит» є збільшення абсолютно ліквідних активів, 
перед усім – готівки.

Показники ліквідності безпосередньо вплива-
ють на фінансову стабільність підприємства.

Фінансова стабільність підприємства є однією з 
найважливіших характеристик фінансового стану 
підприємства. Вона пов’язана зі ступенем залеж-
ності від кредиторів і інвесторів і характеризується 
співвідношенням власних і залучених коштів.

Аналіз фінансової стабільності дає можливість 
оцінити, наскільки воно є незалежним з фінан-
сового боку, зростає чи зменшується рівень цієї 
незалежності, а також чи відповідає стан активів 
і пасивів підприємства завданням його фінансово-
господарської діяльності (табл. 3).

Як свідчать розрахунки, на підприємстві змен-
шується частка власного капіталу (на 0,09 пункта) 
і відповідно збільшується частка позикового та 
зростає коефіцієнт фінансової залежності (на 0,17 
пункта). Що стосується коефіцієнта маневреності 
власного капіталу, то у 2013 та 2015 роках він зна-
чно нижче нормативного значення (0,2). Можна 
зробити висновок, що АПНВП «Візит» зменшує 
частку власних оборотних коштів у структурі влас-
ного капіталу. Це підтверджує і значення коефіці-
єнту структури довгострокових вкладень. Оскільки 
він зростає, то відповідно збільшується обсяг дов-
гострокових зобов’язань у сумі основних коштів і 
позаобігових активів. Згідно розрахунків коефіці-
єнта довгострокового залучення позичених коштів 
можна зробити висновок, що підприємство чим 
далі – тим більше залежить від зовнішніх інвесто-
рів. Це також підтверджує зростання коефіцієнту 
співвідношення власних і залучених коштів. На 
основі аналізу інших показників теж можна зро-
бити висновок про деяке зниження фінансової 
стійкості АПНВП «Візит».

Стабільність фінансового стану підприємства 
в умовах ринкової економіки обумовлена значною 
мірою його діловою активністю, що залежить від 
широти ринків збуту продукції, його ділової репу-
тації, ступеня виконання плану за основними 
показниками господарської діяльності, рівня 
ефективності використання ресурсів і стабільності 
економічного зростання.

Ділова активність підприємства у фінансовому 
аспекті виявляється, насамперед, у швидкості обо-
роту його коштів. Аналіз ділової активності поля-
гає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних 
коефіцієнтів оборотності, які наведені в таблиці 4.

Як бачимо, протягом трьох досліджуваних років 
відбувається збільшення усіх коефіцієнтів ділової 
активності. Дана тенденція є досить позитивною і у 
свою чергу свідчить про ефективне використання 
відповідних коштів. У зв’язку з деяким зниження 
показників ліквідності та фінансової стійкості осо-
бливу увагу звернемо на такі коефіцієнти як кое-
фіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 
та коефіцієнт оборотності кредиторської заборго-
ваності. Його зростання свідчить про збільшення 
швидкості погашення дебіторської заборгованості, 
зменшення обсягів продажу в кредит. У свою чергу 
збільшення коефіцієнта оборотності кредитор-
ської заборгованості означає збільшення швид-
кості оплати заборгованості підприємства. Тобто, 
не зважаючи на досить високу частку залученого 
капіталу, підприємство використовує його ефек-
тивно.

висновки з проведеного дослідження. 
Фінансові результати АПНВП «Візит» мають пози-
тивну тенденцію до постійного зростання, тобто 
підприємство достатньо забезпечене коштами 
для ведення господарської діяльності.

Проте, поряд з прибутком підприємство несе 
і витрати, які теж зростають. Тому перед АПНВП 
«Візит» постає питання правильно сформувати 
свою цінову стратегію й обрати оптимальний обсяг 
виробництва.

Розглянувши показники ліквідності активів, 
можна відзначити, що вони зростають. При цьому 
коефіцієнт покриття та коефіцієнт швидкої лік-

Таблиця 4
Показники ділової активності аПнвП «візит»

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. відхилення 2015 р. 
до 2013 р.

Коефіцієнт оборотності активів 0,67 0,69 0,73 +0,06
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 0,65 0,67 0,71 +0,06
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 1,7 2,3 2,2 +0,5

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 2,7 3,4 3,8 +1,1

Коефіцієнт оборотності основних засобів 0,84 0,83 0,94 +0,1

Джерело: власні розрахунки за даними АПНВП «Візит»
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відності вище нормативного значення тоді, як у 
2015 році спостерігається тенденція до поступового 
їх зменшення. Але коефіцієнт абсолютної ліквід-
ності значно нижче нормативного, хоча і поступово 
зростає. Виходячи з цього, заданням першочер-
гової ваги для АПНВП «Візит» є збільшення абсо-
лютно ліквідних активів, перед усім – готівки.

АПНВП «Візит» зменшує частку власних обо-
ротних коштів у структурі власного капіталу. Під-
приємство чим далі — тим більше залежить від 
зовнішніх інвесторів.

Як бачимо, протягом трьох досліджуваних років 
відбувається збільшення усіх коефіцієнтів ділової 
активності. Дана тенденція є досить позитивною і у 
свою чергу свідчить про ефективне використання 
відповідних коштів; збільшення швидкості пога-
шення дебіторської заборгованості, зменшення 
обсягів продажу в кредит та збільшення швидкості 
оплати заборгованості підприємства.

Характеризуючи фінансову стабільність та 
ділову активність АПНВП «Візит», можна дійти 
висновку, що власник підприємства завжди віддає 
перевагу розумному зростанню частки позиче-

них коштів. Тобто, не зважаючи на досить високу 
частку залученого капіталу, підприємство викорис-
товує його ефективно.
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удосконаленнЯ методики виЗначеннЯ рівнЯ  
вироБничоГо Потенціалу ПідПриЄмств
IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING  
THE LEVEL OF INDUSTRIAL POTENTIAL OF ENTERPRISES

У статті проведено аналіз методик визна-
чення рівня виробничого потенціалу підпри-
ємств. Запропоновано в сучасних умовах 
використовувати підхід, який базується 
на вимірі трьох складових виробничого 
потенціалу підприємств: кадрової, техніч-
ної та матеріальної складової. Здійснено 
удосконалення експрес-методики визна-
чення рівня виробничого потенціалу під-
приємств. Запропоновано алгоритм зве-
дення складових виробничого потенціалу 
в інтегральний показник рівня виробничого 
потенціалу підприємства, який надає кіль-
кісну оцінку стану виробничого потенціалу 
та дозволяє визначити резерви його підви-
щення. Методика апробована на прикладі 
показників діяльності підприємства вино-
робної галузі – ПАТ «Коблево».
ключові слова: виробничий потенціал, 
метод експрес-оцінки, потужнісний потен-
ціал, кадрова складова, технічна складова, 
матеріальна складова, інтегральний коефі-
цієнт.

В статье проведен анализ методик опре-
деления уровня производственного потен-
циала предприятий. Предложено в совре-
менных условиях использовать подход, 
основанный на измерении трех состав-
ляющих производственного потенциала 
предприятий: кадровой, технической и 

материальной составляющей. Осущест-
влено совершенствование экспресс-
методики определения уровня производ-
ственного потенциала предприятий. 
Предложен алгоритм приведения состав-
ляющих производственного потенциала в 
интегральный показатель уровня произ-
водственного потенциала предприятия, 
который дает количественную оценку 
состояния производственного потен-
циала и позволяет определить резервы 
его повышения. Методика апробирована 
на примере показателей деятельности 
предприятия винодельческой отрасли – 
ПАО «Коблево».
ключевые слова: производственный 
потенциал, метод экспресс-оценки, мощ-
ностной потенциал, кадровая составляю-
щая, техническая составляющая, мате-
риальная составляющая, интегральный 
коэффициент.

In the article was analyzed the methods for 
determining the level of production capacity of 
enterprises. It is proposed in the present condi-
tions to use an approach based on the measure-
ment of the three components of the productive 
capacity of enterprises: human, technical and 
material component. Implemented improvement 
of rapid methods for determining the level of pro-
duction capacity of enterprises. An algorithm for 
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Постановка проблеми. Основою ефективного 
розвитку економіки є раціональне управління госпо-
дарськими процесами. Результативність діяльності 
суб’єктів господарювання, які є головною ланкою 
національного господарства, залежить від ефектив-
ності використання його виробничого потенціалу.

Проблемам потенціалу підприємства було 
присвячено багато публікацій, особливо в кінці 
ХХ сторіччя. У дослідженнях науковців значна 
увага приділялася проблемам оцінки виробничого 
потенціалу, визначенню основних складових, які 
формують потенціал підприємства, та методикам 
визначення загального рівня виробничого потен-
ціалу. У більшості робіт вказується на існування 
значних розходжень у методичних підходах до 
оцінювання виробничого потенціалу, що спонукає 
до різноманіття суджень про стан та резерви вико-
ристання виробничого потенціалу підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тривалий час поняття «виробничий потенціал» 
ототожнювалося з виробничою потужністю, роз-
мірами підприємства, обсягами його активів, 
чисельністю персоналу. Але перераховані показ-
ники дають лише уявне поняття про можливості 
підприємства.

Потужність зазвичай вимірюється кількістю 
виготовленої продукції, хоча поза увагою залиша-
ються саме потенційні можливості підприємства, 
особливо стосовно випуску непрофільної, суміж-
ної продукції та продукції, випуск якої перебуває 
на стадії задуму. Наявність колективу працівників, 
матеріальних ресурсів та інших активів сама по 
собі також не дає уявлення про виробничий потен-
ціал підприємства, оскільки не завжди ресурси 
використовуються ефективно.

Всі думки науковців можна розділити на два 
концептуальні підходи: ресурсний та результатний 
підхід. 

Лапін Є.В. під виробничим потенціалом підпри-
ємства розуміє кількісний і якісний склад матері-
альних та нематеріальних ресурсів, що забезпечу-
ють отримання максимальної економічної вигоди 
при найбільш повному їхньому використанні за 
часом і продуктивністю [1]. Відповідно до такого 
трактування сутності виробничого потенціалу 
під його оцінкою він розуміє визначення кількості 
виробничих ресурсів, які є у розпорядженні під-
приємства, та економічного результату їхнього 
повного використання. Лапін Є.В. пропонує еко-
номічну оцінку виробничого потенціалу визначати, 
як суму економічних вигід, що отримує підпри-
ємство від повного використання необоротних і 

матеріальних оборотних активів протягом терміну 
їхнього корисного використання.

Отже, у методиці подані дві концепції: ресурсна 
та результатна, що дозволяє адекватно оцінити 
виробничий потенціал підприємства, користую-
чись доступними даними фінансової звітності під-
приємства. Хоча ця методика оцінки виробничого 
потенціалу передбачає оперування таким понят-
тям, як «термін корисного використання», під яким 
розуміється період часу, протягом якого необо-
ротні активи підприємства будуть використовува-
тися підприємством, або з їхнім використанням 
очікується отримання певного обсягу продукції, 
робіт, послуг. Термін такого корисного викорис-
тання може бути значним, тому вимагає враху-
вання фактора ризику. 

Дещо нестандартний підхід запропоновано 
І.З. Должанським, Т.О. Загорною, О.О. Удалих. 
Вони запропонували визначати виробничий 
потенціал, як технічно, організаційно, економічно 
й соціально обґрунтовану норму ефективного 
робочого часу основного виробничого персоналу 
підприємства за певний період календарного часу. 
Тобто сутність виробничого потенціалу вони зво-
дять до обсягу робіт у наведених одиницях виміру 
праці, що може бути виконана протягом деякого 
періоду часу на базі наявних виробничих фондів 
[2]. Виходячи із зробленого припущення, автори 
розглядають виробничий потенціал, як функцію 
з трьох складових: нормативного річного фонду 
робочого часу, чисельності основних робітників та 
рівня ефективності праці і фондоозброєності.

Така методика не враховує ефективності вико-
ристання робочого часу, тому отриманий резуль-
тат не може бути точною характеристикою, адже 
саме від ефективності використання робочого 
часу залежить результативність роботи підприєм-
ства. До того ж такий підхід є недостатньо зруч-
ним у використанні за потреби прогнозування 
змін у виробничому потенціалі, його залежності 
від зовнішнього середовища тощо. Тому оцінку 
виробничого потенціалу підприємства необхідно 
прив’язувати до результатів його діяльності [3].

Цікавим є підхід В.М. Архіпова до визначення 
фізичного обсягу використаних ресурсів. Авто-
ром запропоновано оцінювати сукупну споживчу 
вартість виробничих ресурсів через оцінку стану 
та якості двох взаємнозаміщуваних ресурсів: про-
мислово-виробничого персоналу та активної час-
тини основних виробничих фондів. 

Таким чином, під виробничим потенціалом під-
приємства (ВПП) можна розуміти відносини, що 

bringing the constituents of productive capacities 
in the integral indicator of the level of the produc-
tion potential of the company, which provides a 
quantitative assessment of the productive capac-
ity and to determine the reserves of its increase. 
The method was tested on the example of 

enterprise performance wine industry – OJSC 
„Koblevo”.
Key words: production potential, eksress-as-
sessment method, cardinality potential, HR com-
ponent, technical component, material compo-
nent, integral coefficient.
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виникають на підприємстві з приводу досягнення 
максимально можливого виробничого результату 
при найбільш ефективному використанні:

- інтелектуального капіталу підприємства для 
пошуку передових форм організації виробництва;

- наявної техніки в цілях отримання найбільш 
високого рівня технологій;

- матеріальних ресурсів для забезпечення мак-
симальної економії і оборотності.

У цьому ракурсі цікавою є методика визна-
чення рівня ВПП, яка включає як експрес-оцінку, 
так і деталізовану оцінку, яка проводяться за різ-

ними напрямами дослідження: рух складових 
виробничого потенціалу, стан та ефективність їх 
використання.

При експрес-оцінці рівня ВПП досить розгля-
нути три-п'ять ключових узагальнюючих показни-
ків оцінки кожної складової ВПП, при деталізова-
ній оцінці кількість аналізованих показників має 
бути значно вища.

Методика визначення рівня виробничого 
потенціалу підприємства (ВПП) може базуватися 
на поєднанні експрес-методу оцінки та деталізова-
ній оцінці за конкретним напрямом дослідження. 

рис. 1. алгоритм удосконалення експрес-методики оцінки  
рівня виробничого потенціалу підприємства [5]
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При експрес-оцінці рівня ВПП необхідно розгля-
нути три-п'ять ключових узагальнюючих показни-
ків оцінки кожної складової ВПП, при деталізова-
ній оцінці кількість аналізованих показників значно 
збільшується.

Алгоритм проведення експрес-оцінки наступ-
ний: на першому етапі виділяють рівні ВПП (висо-
кий, середній, низький), надають їм характеристику 
та присвоюють позначення (А, В, С); на другому 
етапі виділяють узагальнюючі складові ВПП (тех-
нічну, матеріальну та кадрову) та розробляють 
часткові показники, які характеризують стан кож-
ної окремої складової, розраховують їх значення; 
на третьому етапі визначають експертним мето-
дом порогові значення для кожного часткового 
показника; на четвертому – кожному значенню 
показника привласнюють бальну оцінку. Най-
більший бал повинен відповідати найсприятливі-
шому інтервалу, найменший – найкритичнішому 
інтервалу. Визначають мінімальне і максимальне 
значення бальної шкали в межах використовува-
ної групи показників. Коефіцієнти рівня А – (10-7) 
балів; В – (6-3) бали; С – (2-0) балів. За допомогою 
метода експертних оцінок здійснюють привлас-
нення інтервалам бальних значень. Далі визна-
чають значущість кожної складової ВПП у цілях 
визначення підсумкового рівня ВПП господарю-
ючого суб'єкта [4]. Головним недоліком методики 
експрес-оцінки виробничого потенціалу є відсут-
ність схеми зведення даних, отриманих за кожною 
окремою складовою, яка характеризує виробни-
чий потенціал, в інтегральний коефіцієнт.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
удосконалення існуючого підходу до розрахунку 
інтегрального показника рівня виробничого потен-
ціалу підприємства з розробкою механізму зве-
дення часткових коефіцієнтів, які характеризує 
окремі складові виробничого потенціалу.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Наведена вище методика визначення рівня вироб-
ничого потенціалу підприємства має складний 
механізм почергового переходу від фактичних зна-
чень показників до бальних оцінок, інтервал яких 
визначається експертами за кожної складовою 
виробничого потенціалу підприємства. 

На останньому етапі визначення рівня вироб-
ничого потенціалу підприємства пропонується для 

зведення цих бальних оцінок у єдиний інтегральний 
показник рівня виробничого потенціалу використо-
вувати коефіцієнти значущості, які знов таки вста-
новлюються експертами, що посилює суб’єктивність 
розрахунків показника. Крім того, слід зазначити, 
що отримана бальна оцінка не може в повній мірі 
відобразити ступінь використання виробничого 
потенціалу та показати резерви його використання. 
Тому було запропоновано наступний механізм удо-
сконалення методики на етапі зведення часткових 

Таблиця 2
результати розрахунку рівня вПП Пат «коблево»

складова вПП

Пат «коблево»
відхилення 

факт. 
значень від 

min (етап 6.4)

варіаційний 
розмах 

(етап 6.3)
відношення 

(етап 6.5)
рівень 

(етап 6.6)
інтервал 
(етап 6.6)

рівень 
складової вПП 
(0-1) (етап 6.7)

1. Технічна складова 27-18=9 30-18=12 9/12=0,75 високий 0,9-0,7=0,2 0,2*0,75+0,7=0,85
2. Матеріальна складова 12-6=6 22-6=16 6/16=0,38 низький 0,4-0,2=0,2 0,2*0,38+0,2=0,28
3. Кадрова складова 25-18=7 30-18=12 7/12=0,58 високий 0,9-0,7=0,2 0,2*0,58+0,7=0,82

Таблиця 1
Показники діяльності підприємств  

виноробної галузі україни

Показник Пат «коблево»
значення бали позначення

1. Технічна складова
1.1 знос основних 
фондів 0,33 9 А

1.2 співвідношення 
коефіцієнтів онов-
лення і вибуття 
основних фондів

11,5 10 А

1.3 фондовіддача 2,1 8 А
Підсумок - 27 високий

2. Матеріальна складова
2.1 частка змінних 
витрат в собівартості 
продукції

0,76 5 В

2.2 співвідношення 
зміни цін на сиро-
вину, матеріали і 
зміни цін на про-
дукцію

1,11 2 С

2.3 матеріаловід-
дача 1,3 5 В

Підсумок - 12 низький
3. Кадрова складова

3.1 співвідношення 
коефіцієнта обо-
роту по прийому і 
коефіцієнта обороту 
по вибуттю

1,0 7 А

3.2 професійний 
склад кадрів 0,9 9 А

3.3 зміна виробітку 
на одного праців-
ника

1,11 9 А

Підсумок - 25 високий
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показників в інтегральний показник рівня виробни-
чого потенціалу підприємства (рис. 1): визначити 
суму балів за кожною окремою складовою ВПП; 
визначити максимальну та мінімальну суму балів, 
яку може отримати кожна складова ВПП у висо-
кому, середньому та низькому рівнях; розрахувати 
варіаційний розмах, як різницю між максималь-
ним та мінімальним значеннями за кожною скла-
довою ВПП; розрахувати відхилення фактичних 
даних по кожній складовій ВПП від мінімального 
значення за певним рівнем; розрахувати відно-
шення результатів, отриманих в п. 6.4 (рис. 1), та 
варіаційного розмаху (п. 6.3, рис. 1); привласнити 
рівням ВПП (високому, середньому та низькому) 
інтервали значень: рівень відсутній 0-0,2; низький 
рівень 0,2-0,4; середній рівень 0,4-0,7; високий 
рівень 0,7-0,9; відповідний вимогам 0,9-1; помно-
жити різницю відповідної інтервальної групи рівня 
ВПП (високого, середнього та низького) на зна-
чення, отримане в п. 6.5 (рис. 1), і додати його до 
мінімального значення у певному інтервалі; визна-
чити інтегральний коефіцієнт виробничого потен-
ціалу, як суму додатків коефіцієнтів вагомості (зна-
чущості) та значень, отриманих в п. 6.7 (рис. 1), за 
кожною складовою ВПП.

Запропонований механізм визначення рівня 
ВПП апробовано на прикладі показників діяльності 
ПАТ «Коблево». Результати розрахунків наведено 
в табл. 1.

Результати розрахунків за п. 6.3-6.7, наведені 
у табл. 2.

Результати зведення отриманих значень рів-
ній ВПП в інтегральний коефіцієнт виробничого 
потенціалу наведені в табл. 3.

Загальний рівень виробничого потенціалу 
досліджуваного підприємства знаходиться на 
середньому рівні. 

Головні проблеми ПАТ «Коблево» точаться 
навколо матеріальної складової виробничого 
потенціалу підприємства. Досить високий рівень 
технічної складової ВПП ПАТ «Коблево» свідчить 
про постійне оновлення технічної бази та викорис-
тання новітньої техніки. 

висновки з проведеного дослідження. Існує 
безліч підходів до визначення рівня виробничого 
потенціалу: ресурсний, структурний, цільовий. До 
складових виробничого потенціалу відносять потуж-
нісний, ресурсний (основні засоби, оборотні кошти, 
персонал) та економічний виробничий потенціали.

Методика визначення рівня ВПП включає екс-
прес-оцінку та деталізовану оцінку виробничого 
потенціалу. У методиці передбачено визначення 
рівнів ВПП та їх характеристика, розробка узагаль-
нюючих і часткових показників оцінки ефектив-
ності використання ВПП, визначення порогових 
значень показників, привласнення кожному зна-
ченню показника бальної характеристики, визна-
чення мінімального і максимального значення 
бальної шкали у межах використовуваної групи 
показників, привласнення інтервалам бальних 
значень, визначення значущості кожної складової 
(метод експертних оцінок) з метою визначення під-
сумкового рівня ВПП.

Головним недоліком методики експрес-оцінки 
виробничого потенціалу є відсутність схеми зве-
дення даних, отриманих за кожною окремою 
складовою, яка характеризує виробничий потен-
ціал, в інтегральний коефіцієнт. Проведено удо-
сконалення методики експрес-оцінки виробничого 
потенціалу та проведено апробацію на прикладі 
ПАТ «Коблево». Отримане значення виробничого 
потенціалу підприємства показує рівень його вико-
ристання та існуючі резерви його підвищення як за 
кожною окремою складовою ВПП, так і загалом по 
підприємству.
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Таблиця 3
інтегральний коефіцієнт вПП Пат «коблево»

складова вПП коефіцієнт 
значущості рівень складової інтегральний коефіцієнт

1. Технічна складова 0,35 0,85 0,35*0,85+0,45*0,28+0,2*0,82 = 0,587
2. Матеріальна складова 0,45 0,28
3. Кадрова складова 0,2 0,82
Інтегральний коефіцієнт 1,0 - 0,587
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Постановка проблеми. Для того, щоб підпри-
ємство ефективно працювало йому необхідно 
мати відповідальних та ініціативних працівників, 
які мають прагнення до реалізації своїх трудових 
можливостей. Однією з багатьох проблем, які існу-
ють на вітчизняних підприємствах, є вкрай низька 
мотивація праці персоналу. 

аналіз останніх досліджень i публікацій. 
Питання мотивації праці та стимулювання праців-
ників неодноразово розглядалися у працях як зару-
біжних, так i вітчизняних економістів- практиків та 
науковців. Чималий крок у розвиток теорії і прак-
тики зробили всесвітньо відомі зарубіжні автори 
сучасних теорій мотивації Ф. Тейлор, М. Фоллет, 
А. Файоль, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Л. Партер, 
Е. Лоулер, Д. Мак-Грегор, а також вітчизняні вчені 
такі, як: О. Бугуцький, Т. Завгородня, А. Колот, 
Д. Куликов, В. Нестеренко, М. Шутов та інші.

Постановка проблеми. Метою нашого дослі-
дження є аналіз та систематизація існуючих мето-
дичних підходів щодо мотивації та стимулювання 
працівників у сучасних економічних умовах. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Всі організації стурбовані питанням, що слід 
робити для того, щоб одержати стійкий високий 
рівень показників роботи своїх співробітників. Це 
означає, що необхідно приділяти пильну увагу 
тому, як можна мотивувати індивідуума за допо-
могою стимулів, винагород, керівництва і, що 
особливо важливо, тієї роботи, яку він виконує, і 
того організаційного середовища, в якому він це 

У статті досліджено погляди науковців 
щодо формування поняття «мотив», 
«потреби», «стимул» та можливість пра-
вильного розуміння категоріального апа-
рату, що стосується мотивації працівни-
ків підприємств. Досліджено еволюцію та 
розвиток теорій мотивації серед вітчиз-
няних вчених. Розкрито розвиток теоре-
тичних поглядів на мотивацію трудової 
діяльності. Вивчено роль матеріальної 
мотивації для персоналу вітчизняних під-
приємств. Проведено аналіз зарубіжного 
досвіду щодо мотивації працівників та 
можливість його адаптації на вітчизняних 
підприємствах.
ключові слова: мотив, мотивація, персо-
нал, стимулювання персоналу, мотиваційні 
теорії, потреби.

В статье исследованы взгляды ученых по 
формированию понятия «мотив», «потреб-
ность», «стимул» и возможность правиль-
ного понимания категориального аппарата, 
что касается мотивации работников пред-
приятий. Исследовано эволюцию и развитие 
теорий мотивации среди отечественных 

ученых. Раскрыто развитие теоретиче-
ских взглядов на мотивацию трудовой дея-
тельности. Изучена роль материальной 
мотивации для персонала отечественных 
предприятий. Проведен анализ зарубежного 
опыта по мотивации работников и возмож-
ность его адаптации на отечественных 
предприятиях.
ключевые слова: мотив, мотивация, пер-
сонал, стимулирование персонала, мотива-
ционные теории, потребности.

The article examines the views of scientists on 
the formation of the concept "motive", "need", 
"stimulus" and the categorial apparatus, as for 
the motivation of employees. Studied the evolu-
tion and development of theories of motivation 
among the Russian scientists. The development 
of theoretical views on the motivation of labour 
activity. Studied the role of material motivation for 
personnel of domestic enterprises. The analysis 
of foreign experience of motivation of employees 
and the possibility of its adaptation in domestic 
enterprises.
Key words: motive, motivation, staff, staff incen-
tives, motivational theory, needs.
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робить. Метою звичайно є розвиток мотиваційного 
процесу і робочого середовища, які б сприяли 
тому, щоб працівники досягали результатів, відпо-
відних очікуванням керівництва. На жаль, підходи 
до мотивації часто супроводжують спрощені при-
пущення про те, як особа працює. Процес моти-
вації є складним оскільки у людей існують різні 
потреби та різні способи їх задоволення. Невірно 
припускати, що один і той же підхід до мотива-
ції підійде для всіх. З цієї причини спрощеним є 
переконання в перевагах оплати яка заснована на 
показниках праці [1, с. 154].

У зв'язку з цим невирішеними залишаються 
проблеми визначення найбільш дієвих у даний 
період важелів впливу на персонал, розробки і 
впровадження на вітчизняних підприємствах сти-
мулюючих систем, які встановлюють тісний зв'язок 
між оплатою праці робітника й ефективністю його 
діяльності, кваліфікацією, діловими якостями, осо-
бистою ініціативою та сприяють найбільш повному 
задоволенню його актуальних потреб і дозволя-
ють модифікувати поведінку в необхідному для 
підприємства напрямі, що веде до досягнення 
високих виробничих результатів [2, с. 4].

Серед вчених та економістів-практиків нерідко 
вживаються терміни такі, як: потреби, мотив, моти-
вація, стимул, стимулювання винагорода та ін. На 
нашу думку, у контексті нашого дослідження потрібно 
більш детально розглянути суть цих понять. 

Термін «мотив» походить від латинського 
«movere», що означає «приводити в рух», «штов-
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хати». Мотив в економічній літературі трактується 
по-різному, але найчастіше, як усвідомлене спону-
кання до дії [3, с. 8].

Мотиви бувають внутрішніми, породжені від-
ношенням людини до своєї діяльності, і зовніш-
німи, пов’язані з дією на нього певних факторів, 
існуючих незалежно від нього, на які впливають дії 
інших людей або обставини [4, с. 186].

На думку А. Єгошина, мотив – це те, що викли-
кає певні дії людини, її внутрішні і зовнішні рушійні 
сили [5, с. 379]. 

Не можна заперечити той факт, що мотиви 
виникають розвиваються і формуються на основі 
потреб. Але, як показує практика, наявність одна-
кових потреб у різних людей зовсім не гарантує 
виникнення однакових мотивів і дій. 

Так на думку Нестерчука В.П., потреби – це 
необхідність, яку відчуває людина на певному 
етапі життя та розвитку, що виявляється у формі 
мотивів поведінки особистості соціальної групи, 
суспільства в цілому [6, с. 60]. 

А. М. Колот дає таке визначення цьому поняттю, 
мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх 
рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, 
визначають поведінку, форми діяльності нада-
ють цій діяльності спрямованості, орієнтованої на 
досягнення особистих цілей і цілей організації.

В економічній літературі поряд з категорією 
мотив широко використовується термін стимул. 
На жаль відсутнє однозначне трактування їх спів-
відношень. Існує також думка про тотожність кате-
горій мотиви і стимули. 

Термін «стимул» (від латинського stimulus – 
стрекало, батіг, пуга) означає спонукання до дії, 
спонукальну причину. Виходячи з етимології тер-
міна, маємо всі підстави припускати, що в основі 
цих спонукальних дій лежать зовнішні чинники 
(матеріальні, моральні тощо) [3, с. 10].

Значення слова «стимул» з плином часу роз-
ширювалось – від палки, якою поганяли тварин, 
до всього, що провокує, підвищує або прискорює 
фізичну активність, і, нарешті до поняття, в яке 
включається все, що збуджує оживляє або надає 
додаткову енергію свідомості і душі [7, с. 21]. 

Відповідно до тверджень Л. Владимирової, сти-
мул – це інструмент, за допомогою якого утворю-
ється залежність між внутрішньою та зовнішньою 
мотивацією людини, між її внутрішніми прагнен-
нями та сприятливими зовнішніми обставинами, 
що викликають заохочення (покарання) праців-
ника [2, с. 32]. 

Правильне розуміння категоріального апарату 
дозволить забезпечити дієву мотивацію персо-
налу та дасть можливість керівництву підприєм-
ства координувати зусилля працівників для досяг-
нення кінцевої цілі.

Інтенсивне наукове осмислення проблеми 
мотивації трудової діяльності розпочалось із 

зародженням капіталізму. Одним з перших почав 
вивчати цю проблему з економічних позицій кла-
сик англійської політичної економії Адам Сміт. 
Погляди Адама Сміта на головні рушійні сили 
економічного розвитку суспільства лягли в основу 
теорій ринкової економіки і використані у біль-
шості теорій мотивації трудової діяльності. 

Суттєвий внесок у створення і розвиток теорій 
мотивації зробили українські вчені. Так М. Воль-
ський (1834–1876) уважав за необхідне поліпшу-
вати фізичні, моральні та інтелектуальні умови 
існування людини. Г. Цехановецький (1833–1889) 
виступав проти узагальнень Адама Сміта сто-
совно поведінки людей – «економічних осіб». 
Він підкреслював, що багато людей намагаються 
поліпшити своє становище не тільки завдяки влас-
ній праці, а й за рахунок інших. М. Туган-Баранов-
ський (1865 – 1919) одним з перших у світі роз-
робив чітку класифікацію потреб, виділивши п’ять 
їх груп 1) фізіологічні; 2) статеві; 3) симптоматичні 
інстинкти та потреби; 4) альтруїстичні; 5) потреби 
практичного характеру.

Розвиток теоретичних поглядів на мотивацію 
трудової діяльності можна умовно поділити на 
чотири етапи:

І етап – перші моделі мотивації та управління 
праці (Ф Тейлор, Г. Гантт, Ф. Гілберт і Л. Гілберт, 
Ф. М. Фоллет, Г. Емерсон);

ІІ етап – доктрина людських відносин (Е. Мейо, 
А. Файоль, Ф. Ротлисберг, П. Друкер);

ІІІ етап – змістові і процесуальні теорії мотива-
ції (теорія співучасті Д. Мак-Грегора, урахування 
потреб А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, 
теорія очікувань В. Врум, Л. Портер, Е. Лоулер);

ІV етап – переусвідомлення ролі людини в 
економіці (з 80-х років ХХ ст.). Теорії «гумані-
зації праці», «якості трудового життя», «люд-
ського капіталу», «людського розвитку». (Д. Белл, 
Дж. К. Гелбрейт, О. Тоффлер, Г. Беккер, Т. Шульц) 
[8, с. 133].

Вся існуюча сукупність мотиваційних теорій 
поділяється на три групи: це первісні, змістовні 
теорії мотивації і процесуальні.

Для формування ефективної системи мотива-
ції праці на підприємстві необхідна активна діяль-
ність відділу управління персоналом, яка має 
визначити значення окремих мотиваційних чинни-
ків та їх вплив на діяльність персоналу підприєм-
ства. 

Коли найбільш стабільна, усталена мотивація 
породжується самою працею, то постійно дійо-
вими чинниками-мотиваторами є привабливість 
праці, творчий її характер, вимогливість і відпові-
дальність. Робота, що сприймається, як однома-
нітна, рутинна, не забезпечує належної мотивації. 
Працівник же в міру свого розвитку, підвищення 
трудового потенціалу бажає виконувати змістов-
нішу, творчу працю, мати завдання інноваційного 
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характеру. Звідси висновок: для нарощування 
активності персоналу до оптимального рівня 
необхідно створювати умови, за яких сама сут-
ність роботи має оновлюватися достатньо часто. 

Як відомо, сучасне виробництво базується на 
високваліфікованій праці, яка вимагає від праців-
ників більше інтелекту, ініціативності та творчих 
здібностей, ніж раніше. Все призвело до створення 
більш складних систем винагороди і мотивації, у 
яких все частіше звертається увага на підвищення 
рівня освіти, кваліфікацію, культуру, зміцнення 
здоров’я працівника його можливості творчо вирі-
шувати поставлені завдання [4, с. 211].

Перед системою управління персоналом сто-
їть завдання побудови мотиваційного механізму 
управління та його соціальної складової. 

Останнім часом у системі управління мотива-
цією працівників зроблено значний крок вперед 
наука та практика не стоїть на місці. Розроблена 
велика кількість інструментів, які дозволяють під-
вищити ефективність праці персоналу. У зв’язку з 
великою кількістю підходів до мотивації персоналу 
керівництву необхідно виявити основні потреби 
працівників та знайти правильний механізм їх 
задоволення. 

Сучасна модель мотивації продуктивної праці 
має враховувати в першу чергу позитивний досвід 
європейських країн, а також можливості його впро-
вадження з врахуванням специфіки відповідних 
галузей та регіонів, далі – пріоритетність розвитку 
відповідних галузей економіки, регіональні осо-
бливості певних областей, традиції та менталітет 
населення [9, с. 170 ]

Цікавий досвід розвитку матеріальної систем 
мотивації на американських фірмах. Основними 
методами мотивації виступає матеріальне заохо-
чуванням працівників. Як правило, виявляються 
у виплаті основної заробітної плати, преміювання 
та надбавок, використовують аналітичні системи 
заробітної платні, особливість яких – диференці-
альна оцінка у балах ступені складності праці з 
урахуванням кваліфікації працівників, фізичних 
зусиль, умов праці та інше.

Отже, потрібно відмітити, що досвід матері-
альної мотивації працівників на закордонних під-
приємствах постійно перебуває в інноваційному 
розвитку та збагачується новими елементами. 
Як показує досвід зарубіжних країн, матеріальні 
методи мотивації безумовно відіграють важливу 
роль у визначенні трудової поведінки працівників, 
однак, як показує практика, вони не є головними.

Але, на жаль, на сучасному етапі розвитку 
економіки та суспільства мотивувати працівни-
ків лише засобами матеріальної мотивації стає 
дедалі важче. Не останню роль у процесі моти-
вації відіграють нематеріальні мотиви і стимули. 
З підвищенням ролі людського чинника з’явилися 
психологічні методи мотивації. В основі цих мето-

дів лежить твердження, що основним чинником, 
що мотивує, є не тільки матеріальні стимули, але 
і нематеріальні мотиви такі, як самоповага, визна-
ння з боку інших членів колективу, моральне задо-
волення роботою і гордість своєю фірмою. 

Серед основних форм залучення працівників 
до управління справами фірми виділяють наступні: 

а) участь працівників в управлінні працею і 
якістю продукції на рівні цеху (дільниці);

б) створення робітничих рад або спільних комі-
тетів робітників і менеджерів; 

в) запровадження систем участі персоналу в 
прибутках; 

г) участь представників найманої праці в роботі 
директорів корпорацій. 

Результати дослідження засвідчили, що най-
більшого успіху досягають ті фірми, які прагнуть 
створити у свого персоналу почуття причетності 
до загальної справи, підтримувати обстановку 
довіри до працівників, свободи творчості, само-
стійності. 

Позитивну роль також відіграє надання додат-
кового вільного часу. Цей засіб зовнішньої моти-
вації реалізується диференціацією (зміною) три-
валості основної та різноманітних додаткових 
відпусток, їхнім дробленням на певні частини 
(наприклад, надання влітку та взимку), наданням 
можливості працювати неповний робочий день 
або неповний робочий тиждень, скороченням 
робочого періоду тощо. 

Матеріальна мотивація працівників постійно 
перебуває в розвитку та збагачується новими еле-
ментами, зокрема, використання різних форм та 
постійне зростання заробітної плати, одержання 
різних соціальних пільг, виплата премій. Як свід-
чить досвід, матеріальні методи мотивації, без-
умовно, відіграють важливу роль у визначенні тру-
дової поведінки працівників, однак, як доводить 
практика, вони не є головними. Широко практику-
ється система морального стимулювання праців-
ників: просування по службі; участь в управлінні 
підприємством; гнучкі графіки роботи. 

Неабиякої уваги у процесі мотивації праці 
заслуговує досвід Японії. Система мотивації пра-
цівників на японських підприємствах заснована на 
неформальних міжособистісних відносинах. Як 
показує досвід, саме у цій країні, завдяки пошуку 
та поєднанню матеріальних і моральних стиму-
лів праці персоналу, вдалося домогтися високих 
результатів та бурхливого піднесення промисло-
вості. Японські методи мотивації праці відмінні від 
європейських і американських. На японських під-
приємствах розроблену та прийнято свою власну 
модель мотивації персоналу, з урахуванням наці-
онального характеру. У центрі мотивації стоїть 
людина як основний фактор розвитку виробни-
цтва. Основою мотивації праці є гармонізація між 
працею і капіталом. 
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ність страху втратити роботу і є запорукою розви-
тку особистості;

- організація розважальних заходів, групових 
виїздів на природу, різноманітних вечорів, спри-
яння в організації сімейних свят – весіль, ювілеїв 
тощо;

- культивування корпоративного духу шля-
хом залучення працівника до справ фірми, її 
завдань, місії; для цього кожна фірма має свою 
форму, девіз, гімн, різноманітні ритуали, влашто-
вує зібрання, конференції;

- надання працівникам роботи відповідно 
до їх потенціалу, створення можливостей для 
самореалізації, вияву здібностей і вподобань 
тощо.

висновки. Отже, результати проведеного 
дослідження дають підстави стверджувати, що 
серед науковців не існує єдиного підходу щодо 
мотивації персоналу на підприємствах. На нашу 
думку, для розробки системи мотивації продук-
тивної праці на вітчизняних підприємствах слід 
врахувати перш за все особливості та національні 
традиції, а також менталітет працівників. Орієнти-
ром буде позитивний досвід європейських країн, а 
також можливості його впровадження на вітчизня-
них підприємствах. 
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Оскільки в Японії персонал визнається пріори-
тетним, то на усіх підприємствах діє розгалужена 
система матеріального і нематеріального стиму-
лювання працівників.

Основу матеріального стимулювання станов-
лять такі елементи:

- заробітна плата – їй належить головне 
місце, оскільки фірми на неї виділяють у серед-
ньому до 85% всіх коштів, що витрачаються на 
трудові ресурси;

- премії – вони доповнюють місячний заробіток 
та виплачуються двічі на рік (т. зв. – бонуси) понад 
тарифний заробіток за встановлений робочий час 
і понаднормові доплати; тарифний заробіток скла-
дається з тарифної ставки і надбавок до неї;

- залежність заробітної плати від терміну 
служби та віку. Всім новим працівникам призна-
чається однакова заробітна плата, яка щорічно 
доповнюється надбавками за досвід; 

- оптимальна диференціація заробітної 
плати. Наприклад, заробітна плата управлінського 
персоналу японських компаній перевищує плату 
нових працівників лише у 7-8 разів, а в американ-
ських компаніях – у 10-70 разів;

- використання розгалуженої системи пільг 
для постійних працівників: надбавок на утримання 
сім'ї, оплати проїзду до місця роботи, медичного 
страхування, соціального страхування, виплат на 
соціальні потреби, надання путівок на відпочинок, 
оплати стоянок автомашин, забезпечення харчу-
ванням працівників, видачі премій та цінних пода-
рунків тощо;

- використання натуральних оплат (безко-
штовне забезпечення товарами) тощо.

Для японських працівників більше значення 
мають не матеріальні стимули, а задоволення 
соціальних потреб. Система нематеріального 
(морального) стимулювання працівників передба-
чає:

- просування за службовою ієрархією залежно 
від терміну роботи, освіти і віку, що стимулює пра-
цівника постійно підвищувати свою кваліфікацію, 
згладжує організаційні конфлікти, забезпечує ста-
більність, ієрархію тощо;

- підтримка та розвиток корпоративної куль-
тури – полягає у діяльності форм групової роботи, 
спрямованої на підвищення ефективності вироб-
ництва і вдосконалення соціально-трудових відно-
син, передовсім слід назвати «гуртки якості»; 

Водночас матеріальне стимулювання поширю-
ється не більше, ніж на 30 % гуртків;

- принцип пожиттєвого найму, який гарантує 
стабільне становище працівника у фірмі, відсут-
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колеГіальний орГан контролЮ  
Як Передумова ЗаБеЗПеченнЯ еФективноГо уПравліннЯ
COLLEGIAL CONTROL AUTHORITY  
AS A PRECONDITION FOR EFFECTIVE MANAGEMENT

У статті досліджено тенденції реформу-
вання системи управління підприємства. 
Виділені найбільш розповсюджені шляхи 
трансформації структури управління та 
зазначені їх переваги і недоліки. Обґрунто-
вано необхідність створення незалежного 
органу контролю за ефективністю функці-
онування апарату управління підприємства. 
Розглянуто слабкі місця в створенні та 
діяльності органу контролю. Врахування 
наведеного матеріалу у практичній роботі 
допоможе підвищити як ефективність 
функціонування апарату управління, так і 
загальну ефективність діяльності підпри-
ємства. 
ключові слова: структура управління, сис-
тема управління, орган контролю, ефек-
тивність апарату управління, трансфор-
мація структур управління, удосконалення 
систем управління.

 В статье исследованы тенденции рефор-
мирования системы управления предпри-
ятия. Выделены наиболее распростра-
ненные пути трансформации структуры 
управления и указанные их преимущества 
и недостатки. Обоснована необходимость 
создания независимого органа контроля 
за эффективностью функционирования 
аппарата управления предприятия. Рас-
смотрены слабые места в создании и дея-

тельности органа контроля. Учет приве-
денного материала в практической работе 
поможет повысить как эффективность 
функционирования аппарата управления, 
так и общую эффективность деятельно-
сти предприятия.
ключевые слова: структура управле-
ния, система управления, орган контроля, 
эффективность аппарата управления, 
трансформация структур управления, 
совершенствование систем управления.

The article explores trends in the reform of the 
enterprise management system. Highlights the 
most common way of transformation of the man-
agement structure and their advantages and 
disadvantages. Substantiates the necessity of 
creation of an independent authority monitoring 
the effectiveness of the functioning of the enter-
prise management system. Considered weak-
nesses in the establishment and activities of the 
control authority. Consideration of the material 
presented in the practical work will help improve 
the efficiency of the functioning of the enterprise 
management system, and the overall efficiency 
of the enterprise.
Key words: management structure, control 
system, control authority, efficiency of the 
control system, the transformation of manage-
ment structures, improvement of management 
systems.

Постановка проблеми. Сучасний підхід до 
трансформації структур управління (у першу 
чергу стосується підприємств державного сек-
тору) орієнтований або ж на кардинальну зміну 
типу використовуваної структури управління, або 
ж передбачає виконання різного роду заходів, які 
покликані вирішити існуючі протиріччя в межах 
наявного типу структур управління.

Передусім необхідно підкреслити, що недо-
ліком такого підходу керівництва підприємства 
до оптимізації структури управління є усталене 
бачення зміни типу використовуваної структури, 
переформатування підрозділів та служб і т. д. як 
шляху удосконалення системи управління, хоча 
необхідні зміни часом повинні носити більш гли-
бинний, але менш глобальний характер. Напри-
клад, торкатися наявних зв’язків, усуваючи непро-
дуктивні та розвиваючи результативні, кадрового 
складу керівництва підприємства, організації сис-
теми контролю та ін.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти організаційних структур управління 
досліджувалися такими вченими, як: В. І. Дудо-
рін, О. В. Сіротін, Л. М. Ликова, В. М. Федотов, 
Б. С. Байрієв., Б. А. Лагоша та ін.

мета статті. Метою та основними завданнями 
статті є дослідження сучасних тенденцій транс-

формації систем управління та визначення такого 
шляху їх (систем управління) удосконалення, 
який би забезпечив контроль за функціонуванням 
апарату управління та досягнення максимально 
ефективної діяльності підприємства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У серпні 2016 року «Фахівці експертної групи 
Укрпошти під керівництвом очільника підприєм-
ства Ігоря Ткачука власними силами, без залу-
чення зовнішніх консультантів розробили Стра-
тегічний план розвитку УДППЗ «Укрпошта» до 
2020 року (курсив наш. – Ю. О.)» [8]. У першу 
чергу хотілося б звернути увагу на той факт, що 
залучення до розробки Стратегічного плану лише 
спеціалістів підприємства представлено, як 
перевага, хоча вона (Стратегія) «визначає прі-
оритетні напрями реформування компанії, 
способи досягнення поставлених цілей, формує 
вимоги до розвитку інфраструктури підпри-
ємства, використання ІТ-систем, удосконалення 
виробничих процесів, а також містить пропо-
зиції щодо регуляторної політики у сфері 
поштового зв’язку (напівжирний курсив наш. – 
Ю. О.)» [8], що вимагає залучення більш широ-
кого кола осіб (адже як сама по собі стратегія, так 
і регуляторна політика у сфері поштового зв’язку 
торкаються не лише самого підприємства), у тому 
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числі й спеціалістів установ, які здійснюють безпо-
середній контроль над діяльністю УДППЗ «Укрпо-
шта», фахівців-теоретиків з вищих навчальних 
закладів і т. д. Першим кроком реформування, 
безумовно, стає усвідомлення керівництвом під-
приємства необхідності проведення змін. Проте, 
для успішності цих заходів (пов’язаних з рефор-
муванням) їх (змін) зміст та механізм реалізації 
потребують залучення фахівців вузької спеціа-
лізації, що неможливо досягти, використовуючи 
лише персонал підприємства.

«Затверджена Стратегія Укрпошти передбачає 
вдосконалення системи управління компанією 
(це і підтверджує факт усвідомлення керівництвом 
необхідності здійснення змін. – Ю. О.), що вклю-
чає завершення корпоратизації підприємства, 
запровадження системи макрорегіонів, а також 
побудову вертикально-інтегрованої моделі з 
виділенням окремих бізнес-одиниць за напрямами 
та подальшого переходу до дивізіональної струк-
тури управління (курсив наш. – Ю. О.)» [8]. Тобто 
зміна типу – перехід від функціональної спеціаліза-
ції («Організаційна структура УДППЗ «Укрпошта» 
побудована за функціональними напрямками» 
[10, с. 3]) до дивізіональної структури управління 
розглядається, як кінцевий етап реформування 
структури управління підприємства. 

Другий підхід (виконання заходів, покликаних 
вирішити існуючі протиріччя в межах наявного 
типу структур управління) у переважній більшості 
випадків характеризується своєю незаверше-
ністю. Керівництво, намагаючись вирішити проти-
річчя (або ж попередити їх у випадку формування 
нової структури), робить певні кроки, які, однак, 
з різних причин лише частково охоплюють про-
блему. Ця незавершеність завжди нівелює най-
кращі оптимізаційні процеси.

Так намагаючись забезпечити раціональне 
управління Державною установою «Центр гро-
мадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України», у структурі передбачено утворення 
органу контролю – Наглядову раду [5], яка відпо-
відно до Статуту [7] створена для «…забезпечення 
функціонування Центру, здійснення контролю за 
його діяльністю, за управлінням майном Центру, 
додержанням мети Центру та здійснення іншої 
діяльності відповідно до <…> Статуту…» [7, с. 27]. 
Тобто, використовуючи певний набір засобів, 
наглядова рада контролює роботу керівництва під-
приємства, намагаючись попередити ухвалення 
керівництвом неправильних рішень, таким чином 
забезпечуючи ефективну діяльність всієї орга-
нізації. При цьому рада має виступати незалеж-
ним органом задля можливості об’єктивної оцінки 
діяльності підприємства, склад та повноваження 
якого регламентує організація вищого рівня. Част-
ково так і відбувається – персональний склад ради 
затверджує уповноважений орган управління (у 

даному випадку – Міністерство охорони здоров’я 
України) [7, с. 27]. Однак, у Статуті прямо вказано 
на те, що: «Повноваження та порядок діяльності 
Наглядової ради визначається Положенням про 
Наглядову раду, яке затверджує Уповноважений 
орган управління за поданням Керівника Центру 
(курсив наш. – Ю. О.)» [7, с. 28]. Це значить, що 
втрачається сам зміст «незалежності».

У даному випадку слушно звернути увагу на 
досвід Британії, де з метою здійснення незалеж-
ного контролю за витратами та зарплатами пар-
ламентарів створено Незалежне управління з 
парламентських стандартів [9], яке, на відміну 
від наглядової ради, «діє окремо від парламенту, 
уряду й політичних партій» [9], тобто виступає 
незалежним у класичному розумінні. У наведе-
ному прикладі для Державної установи «Центр 
громадського здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я України» одним із варіантів усунення 
названого вище недоліку могло б стати затвер-
дження повноважень та порядку діяльності нагля-
дової ради уповноваженим органом управління, 
але уже без прив’язки до необхідності узгодження 
та подання керівника підприємства.

Головне завдання апарату управління (а відтак 
і всієї структури управління) – створення умов для 
ефективної діяльності виробничої (тобто осно-
вної) складової підприємства – «організаційна 
структура апарату управління виробничим комп-
лексом повинна забезпечувати реалізацію моделі 
функціонування виробництва…» (курсив наш. – 
Ю. О.) [4, с. 280], а «удосконалена оргструктура 
повинна всіляко створювати умови стабільності 
виробництва…» [4, с. 282]. Тобто структура управ-
ління виступає певним чином сполучною ланкою 
між керівником (на різних рівнях управління) та 
підлеглим (який представляє виробничу сферу). 

Г. В. Назарова, розвиваючи думку Г. С. Одінцо-
вої, вказує, що ключовим елементом організаційної 
структури «можна визначити не пару (як пропону-
вала Г. С. Одінцова – керівник-підлеглий. – Ю. О.), а 
трикутник організаційних, економічних, соціальних, 
правових відносин: власники – управлінці – праців-
ники» [6, с. 78], додаючи, що, з огляду на це, «сучасні 
організаційні структури мають бути спроектовані 
таким чином, щоб у них обов’язково було присутнє 
поєднання інтересів цих трьох груп зацікавлених 
осіб» [6, с. 78]. Проте, варто відзначити, що таке 
поєднання інтересів актуальне не лише для приват-
ного сектору, а й для державних підприємств.

Іншими словами, керівник, користуючись наяв-
ними засобами, у тому числі з використанням 
всього комплексу елементів системи управління 
(у даному випадку застосовується саме більш 
ємне поняття – не лише структура управління, а 
й інші складові – нормативна та документальна 
база, управлінські рішення і т. д.) забезпечує від 
підлеглого реалізації завдання власника.
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 Однак, якщо впровадження в структуру управ-
ління механізму контролю за якістю, ефективністю 
діяльності підлеглого на різних підприємствах 
(незалежно від форми власності, розміру, від того, 
виробляє підприємство продукцію або ж надає 
послуги) останнім часом стало нормою, механізм 
контролю, а тим більше його реалізація, за ефек-
тивністю самого управління застосовується пере-
важно акціонерними товариствами. Але пере-
важна більшість підприємств організовані в інших 
формах – у формі товариства з обмеженою відпові-
дальністю, приватного підприємства і т. д. (зокрема, 
частка акціонерних товариств у загальній кількості 
підприємств в Україні станом на 1 липня 2016 року 
складає всього 1,34% (15430 підприємств [3]), у 
той час, як частка товариств з обмеженою відпо-
відальністю – 44,16% (509032 підприємств [3]), а 
це майже половина усіх підприємств, що діють), 
при цьому не всі підприємства створені у вигляді 
товариств з обмеженою відповідальністю, є незна-
чними за розмірами. Отже, нагальною потребою 
постає необхідність комплексної розробки меха-
нізму з реалізації контролю за ефективністю функ-
ціонування апарату управління для широкого кола 
підприємств, як приватної, так і державної форм 
власності, які функціонують у різних організаційно-
правових формах.

До речі, «Майже всі держкомпанії (у Норвегії. – 
Ю. О.) є ТОВ (товариство з обмеженою відпові-
дальністю. – Ю. О.) і діють за тими самими зако-
нами та правилами, що й інші компанії» [1, с. 6].

Принципова відмінність між товариством з 
обмеженою відповідальністю (у даному випадку 
воно є типовим підприємством, хоча сама ситуація 
стосується й інших організаційно-правових форм) 
та акціонерним товариством полягає у власності. 
Для акціонерного товариства характерна велика 
кількість власників, кожен з яких, однак, не при-
значає безпосередньо керівника, а, отже, й не має 
змоги визначити, наскільки правильним виявля-
ється його управління підприємством. Водночас 
наявність декількох власників, які не пов’язані між 
собою, створює певний елемент недовіри щодо 
здійснення управління, вирішити який і покликаний 
незалежний колегіальний орган. Це не характерно 
для товариства з обмеженою відповідальністю. 
Тому, якщо створення в акціонерному товари-
стві органу, роль якого зводиться до контролю за 
ефективністю управління, виглядає закономірним, 
то у випадку з товариством з обмеженою відпові-
дальністю необхідність створення такого органу 
не була очевидною.

Отже, на даний час наявність колегіальних 
органів контролю за управлінською діяльністю у 
більшості випадків пов’язана з історичним аспек-
том, характерним для певних організаційно-пра-
вових форм. У той же час «сліпе» копіювання 
реалізації механізму контролю за управлінням від 

одного підприємства до іншого не виявляється 
ефективним. Ця обставина продиктована широ-
ким спектром відмінностей між підприємствами – 
розмір, форма власності і т. д.

Однією із форм реалізації цієї ідеї є створення 
незалежного (на відміну від ситуації з Центром 
громадського здоров’я, яка вже описувалася), 
колегіального органу контролю. Таким органом 
може виступати наглядова рада (спостережна 
рада і т. д.). «Наглядові ради здійснюють неза-
лежний контроль за діями керівництва компаній в 
інтересах власників» [1, с. 19].

Тобто наглядова рада виступає певним про-
шарком між власником та апаратом управління 
підприємства. При цьому «Держава (як власник. – 
Ю. О.) може встановлювати цілі для кожної компа-
нії разом з іншими акціонерами. Наглядова рада 
відповідає за їхнє (цілей. – Ю. О.) виконання» 
[1, с. 19].

Першочерговість та нагальність вирішення 
цього (щодо здійснення контролю за діяльністю 
апарату управління) питання підкреслюється й 
внесеними останнім часом змінами до законо-
давства, які мають закріпити на найвищому рівні 
необхідність контролю за діяльністю керівництва 
підприємств.

На засіданні Уряду 09 листопада 2016 року 
серед іншого прозвучала теза про те, що, аби 
стратегічно важливі для України підприємства пра-
цювали на рівні сучасних світових, «мають бути 
якісні управлінці, які мають гарний досвід, гарну 
репутацію, які є абсолютно відкриті і публічні, які 
не сприймають корупцію з одного боку. З іншого 
боку мають бути незалежні наглядові ради, які 
наглядають за цими управлінцями, не чинов-
ники, а незалежні фахівці в тій чи іншій галузі, 
які будуть наглядати за тим, щоб менеджмент 
працював ефективно, а підприємства приносили 
прибутки (курсив наш. – Ю. О.)» [2].

висновки з проведеного дослідження. Ство-
рення органу контролю пов’язане з певними ризи-
ками. Наприклад, апарат управління підприємства 
може досягти домовленості з членами наглядової 
ради з метою встановлення повного контролю над 
підприємством та формуванням ілюзії функціо-
нування незалежного органу контролю. У свою 
чергу, наглядова рада зображатиме перед влас-
ником (або уповноваженим органом – у випадку 
державної власності) видимість контролю, а керів-
ник – видимість ефективного управління. Підпри-
ємство і надалі працюватиме неефективно, але чи 
обумовлений цей стан неправильним підходом? 
Ні, оскільки будь-яке рішення, яким би правиль-
ним воно не виявилось, окрім власне свого змісту 
має враховувати й особливості, пов’язані з його 
реалізацією.

Отже, вирішення вимагає не лише питання 
реформування системи управління з метою 
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інтеграції до неї наглядової ради, але і розробка 
механізму, який би забезпечував її (наглядової 
ради) незалежність та високу якість функціону-
вання. Проте варто бути пильним для того, щоб 
уникнути появи «ефекту матрьошки», коли ство-
рюється наглядова рада для контролю за ефек-
тивністю управління підприємством, далі виникає 
необхідність у створенні окремого органу, який би 
контролював наглядову раду, потім – орган, який 
би контролював діяльність органу, створеного для 
контролю за наглядовою радою, і т. д.

Звісно, вже сам факт існування певного органу, 
який контролює ефективність управління під-
приємством, стримує керівництво від ухвалення 
швидких та сумнівних рішень, але у той же час 
одна лише ця обставина ще не забезпечує ефек-
тивне функціонування підприємства.
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Постановка проблеми. Наукові дослідники 
не раз наголошували, що головною конкурентною 
перевагою підприємства є можливість виробни-
цтва конкурентоспроможної продукції. Але в умо-
вах загострення конкурентної боротьби цього недо-
статньо для забезпечення гармонійного розвитку 
підприємства та зайняття стійкої позиції на ринку.

Тому підприємства знаходяться в постійному 
пошуку інноваційних методів забезпечення домі-
нуючої конкурентної позиції. З метою визначення 
існуючих та потенційних конкурентних переваг під-
приємства, насамперед необхідно оцінити рівень 
його конкурентоспроможності на ринку, що прово-
кує виникнення проблеми вибору методу та показ-
ників оцінки конкурентоспроможності підприємств.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченню теоретичного та методичного підґрунтя 
оцінки конкурентоспроможності підприємств, у 
тому числі вагонобудівних, присвячено наукові 
публікації широкого кола вчених: Р.І. Жовновача 
[1], В.Л. Корінєва [2], К.О. Латишева, Д.Л. Пиро-
гова, Ю.В. Караулової [3], Л.В. Лощиної, М.В. Міла-
шенко [4], О.Є.Сомової [5], Н.П. Тарнавської [6], 
Л.В. Целікової [7], Д.В. Яцкового [8] та інших.

Значна теоретико-методична база підходів 
до оцінки рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства та відсутність об’єктивного інструменту її 
оцінювання потребує детального вивчення даної 
проблеми й розробки методики оцінки конкурен-
тоспроможності, що врахує галузеві особливості 
вагонобудівних підприємств як ключових об’єктів 
наукового дослідження.

метою наукової статті є проведення комплек-
сної оцінки рівня конкурентоспроможності лідерів 
вітчизняного вагонобудування – ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод», ПАТ «Дніпровагонмаш», 
ПАТ «Азовзагальмаш».

виклад основного матеріалу дослідження. 
Вибір методу та відповідних показників оцінки 
залежить від конкретної мети її здійснення, спе-
цифіки продукції, що виробляється, доступності 
інформаційної бази, терміну виконання, наяв-
ності фінансових, інформаційних, законодавчих та 
інших обмежень.

Окрема група науковців ототожнюють поняття 
оцінки конкурентоспроможності підприємства з 
оцінкою конкурентоспроможності продукції. Так 
автор Корінєв В.Л. [2] використовує кількісну оцінку 
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У статті автором досліджено сучасні під-
ходи до вибору методики та показників 
оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємств, у тому числі вагонобудівних. Сфор-
мовано узагальнену послідовність етапів 
оцінки конкурентоспроможності вагонобу-
дівних підприємств. Проведено комплексну 
оцінку конкурентоспроможності вагоно-
будівних підприємств на основі розрахунку 
інтегрального показника, що враховує част-
кові показники оцінки складових потенціалів, 
а саме: виробничого, ресурсного, техніко-
технологічного, кадрового, інформаційного, 
інноваційного, експортного та інвестицій-
ного. У якості заключного етапу побудовано 
ієрархію конкурентних пріоритетів вагоно-
будівних підприємств.
ключові слова: вагонобудівні підприємства, 
складові потенціали конкурентоспромож-
ності, оцінка конкурентоспроможності, 
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В статье автором исследованы современ-
ные подходы к выбору методики и показате-
лей оценки конкурентоспособности пред-
приятий, в том числе вагоностроительных. 
Сформирована обобщенная последователь-
ность этапов оценки конкурентоспособ-
ности вагоностроительных предприятий. 
Проведена комплексная оценка конкурен-
тоспособности вагоностроительных пред-
приятий на основе расчета интегрального 
показателя, учитывающего частичные 
показатели оценки составляющих потенци-
алов, а именно: производственного, ресурс-

ного, технико-технологического, кадрового, 
информационного, инновационного, экс-
портного и инвестиционного. В качестве 
заключительного этапа построена иерар-
хия конкурентных приоритетов вагоно-
строительных предприятий.
ключевые слова: вагоностроительные 
предприятия, составляющие потенциалы 
конкурентоспособности, оценка конкурен-
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In the article, the author examines modern 
approaches to the choice of the methodology 
and indicators of the competitiveness of enter-
prises, including carriage-building enterprises. 
Formed a generalized sequence of steps of 
an estimation of competitiveness by carriage-
building enterprises. Conducted comprehen-
sive assessment of the competitiveness of the 
carriage-building enterprises on the basis of the 
calculation of an integral indicator that takes into 
account the partial indicators for assessing the 
components of the potentials, namely: produc-
tion, resources, technological, human, informa-
tion, innovation, export and investment. As a final 
stage built the hierarchy of competitive priorities 
by carriage-building enterprises. This grading 
allows us to identify key competitive priorities by 
carriage-building enterprises to assess the level 
of development of basic components of competi-
tiveness and dynamic change.
Key words: carriage-building enterprises, poten-
tials of competitiveness, assessment of competi-
tiveness, hierarchy of competitive priorities
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зовнішніх факторів, що впливають на конкуренто-
спроможність промислової продукції, та розділяє 
показники конкурентоспроможності на чотири 
групи: показники, що характеризують зовнішньо-
торговельні потоки, ефективність праці, ефектив-
ність використання матеріально-технічної бази та 
якість продукції.

Лощина Л.В. та Мілашенко М.В. [4] для визна-
чення конкурентоспроможності підприємства, до 
системи показників за різними складовими пропо-
нують віднести наступні показники:

- за ефективністю виробничої діяльності: 
витрати виробництва на одиницю продукції, фон-
довіддача, рентабельність продукції, продуктив-
ність праці;

- за фінансовим станом підприємства: коефіці-
єнт автономії, коефіцієнт платоспроможності, кое-
фіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт обер-
нення обігових коштів;

- за ефективністю організації збуту: рентабель-
ність продажів, коефіцієнт завантаження вироб-
ничих потужностей, коефіцієнт ефективності 
реклами та засобів стимулювання збуту;

- за конкурентоспроможністю продукції: якість 
продукції, ціна продукції, умови платежу, строк 
поставки, рівень гарантійного і сервісного обслуго-
вування на всіх етапах життєвого циклу;

- за конкурентоспроможністю персоналу: ква-
ліфікація, досвід роботи, стаж, освіта, витрати на 
персонал.

рис. 1. узагальнена послідовність етапів оцінки конкурентоспроможності  
вагонобудівних підприємств 

Джерело: авторська розробка
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Жовновач Р.І. [1] вважає, що найбільш обґрун-
тованим для оцінки конкурентоспроможності під-
приємства є використання комплексних методич-
них підходів, націлених на розробку зведеного 
показника рівня конкурентоспроможності, що реа-
лізується у виявлені наявних ресурсів підприєм-
ства, оцінки ефективності їх використання і визна-
ченні рівня його конкурентоспроможності відносно 
підприємств, які функціонують в одній галузі та 
належать до однієї продуктової групи.

Окрім загальних методик, вченими розглянуто 
й питання оцінки конкурентоспроможності ваго-
нобудівних підприємств. Так Латишев К.О., Пиро-
гов Д.Л. та Караулова Ю.В. [3] при визначенні 
рівня конкурентоспроможності вагонобудівних 
підприємств у процесі їх позиціонування реко-
мендували використовувати методику, в основу 
якої покладено експертне визначення вагомості 
впливу факторів у розрізі кожної з чотирьох під-
систем, а саме: ринкової, товарної, фінансової, 
соціальної та розраховані, виходячи з показників, 
що формують ці фактори, зведені індекси зна-
чущості кожної підсистеми. Дана методика, на 
думку авторів, дозволяє виявити слабкі сторони 
підприємств та опрацювати заходи, пов’язані з 
реструктуризацією основних фондів, підвищен-
ням оборотності товарних запасів та продуктив-
ності праці, що у сукупності забезпечить у подаль-
шому підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства.

Аналізуючи наведені підходи до вибору мето-
дики та показників оцінки конкурентоспроможності 
підприємства, слід відмітити основні переваги та 
недоліки існуючих наукових здобутків:

- по-перше, питання класифікації методів 
оцінки конкурентоспроможності досить широко 
розкрито, але деякі з класифікацій різних авторів 
дублюють одна одну, що дещо ускладнює процес 
аналізу та систематизації отриманої інформації;

- по-друге, це загальний характер дослі-
дження, тобто автори наводять досить аналогічні 
алгоритми та розроблені методики оцінки конку-
рентоспроможності, що викликає певні супереч-
ності в розумінні їх сутності та основних відмін-
ностей;

- по-третє, недостатньо досліджена проблема 
оцінки конкурентоспроможності підприємств кон-
кретної галузі, у тому числі вагонобудівної, а існу-
ючі наукові праці надають досить узагальнене 
представлення цього процесу;

- по-четверте, викликає сумніви високий сту-
пінь суб’єктивності вибору показників оцінки кон-
курентоспроможності та їх розрахунку тощо.

Віддаючи належне здобуткам науковців, було 
проведено комплексну оцінку конкурентоспро-
можності вагонобудівних підприємств на основі 
розрахунку інтегрального показника, що враховує 
часткові показники оцінки складових потенціалів, 

а саме: виробничого, ресурсного, техніко-техно-
логічного, кадрового, інформаційного, інновацій-
ного, експортного та інвестиційного. Транспортний 
потенціал у розрахунок інтегрального показника 
вирішено не включати, враховуючи специфіку 
діяльності вагонобудівних підприємств та від-
носно низьку питому вагу його впливу в загальній 
сукупності.

Узагальнена послідовність етапів оцінки рівня 
конкурентоспроможності вагонобудівних підпри-
ємств виглядає наступним чином (рис. 1).

1. Формування мети оцінки конкурентоспро-
можності: визначення конкурентних пріоритетів 
та перспективних напрямів розвитку вагонобудів-
них підприємств.

2. Аналіз існуючих методик оцінки конкурен-
тоспроможності підприємств, що проводиться 
з метою вибору найбільш доцільної методики для 
оцінки конкурентоспроможності вагонобудівних 
підприємств.

3. Виділення ключових областей формування 
конкурентоспроможності вагонобудівних підпри-
ємств: виробничий потенціал; ресурсний потен-
ціал; техніко-технологічний потенціал; кадровий 
потенціал; інформаційний потенціал; інноваційний 
потенціал; експортний потенціал; інвестиційний 
потенціал.

4. Визначення часткових показників у межах 
обраних складових оцінки конкурентоспромож-
ності вагонобудівних підприємств з урахуван-
ням можливості розрахунку на основі фінансової 
звітності підприємств та офіційних даних засобів 
масової інформації.

Для прикладу розрахунку використано дані 
вагонобудівних підприємств ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод», ПАТ «Дніпровагонмаш», 
ПАТ «Азовзагальмаш» за 2011 р., 2013 р., 2015 р. 
Обрання подібного часового періоду викликано 
різкими змінами в роботі підприємства у наведені 
роки. Систему часткових показників оцінки конку-
рентоспроможності вагонобудівних підприємств 
наведено в табл. 1.

5. Формування матриці значень часткових 
показників оцінки рівня конкурентоспромож-
ності вагонобудівних підприємств у динаміч-
ному розрізі. 

6. Стандартизація розрахованих значень 
часткових показників шляхом визначення віднос-
ної оцінки кожного з них у результаті динамічного 
розвитку. Відносну оцінку вирішено розрахувати 
в залежності від приналежності часткового показ-
ника до стимулятора чи дестимулятора росту.

7. Визначення вагових коефіцієнтів значу-
щості часткових показників у межах складової 
оцінки конкурентоспроможності вагонобудівних 
підприємств. Вагові коефіцієнти значущості част-
кових показників доцільно визначити експертним 
шляхом. Обов’язковою умовою використання екс-
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Таблиця 1
система часткових показників оцінки конкурентоспроможності  

вагонобудівних підприємств (авторська розробка)
складова кон-
курентоспро-

можності
Показник

Виробничий 
потенціал

Індекс напруженості виробництва (I1)
Індекс ритмічності виробництва (I2)
Індекс фондовіддачі (I3)
Індекс фондомісткості (I4)
Індекс фондоозброєності (I5)
Індекс рентабельності виробництва 
(I6)

Ресурсний 
потенціал

Індекс оборотності оборотних акти-
вів (I7)
Індекс завантаження оборотних 
активів (I8)
Індекс рентабельності оборотних 
активів (I9)
Індекс забезпеченості власними обо-
ротними коштами (I10)
Індекс матеріаловіддачі (I11)
Індекс матеріаломісткості (I12)

Техніко-
технологічний 

потенціал

Індекс придатності техніко-техноло-
гічної бази (I13)
Індекс оновлення техніко-технологіч-
ної бази (I14)
Індекс вибуття техніко-технологічної 
бази (I15)
Індекс зносу техніко-технологічної 
бази (I16)
Індекс прогресивності обладнання 
(I17)

Кадровий 
потенціал

Індекс продуктивності праці (I18)
Індекс плинності кадрів (I19)
Індекс ефективності використання 
фонду оплати праці (I20)
Індекс стабільності кадрів (I21)
Індекс освітнього рівня кадрів (I22)
Індекс внутрішньої кадрової підго-
товки та перепідготовки (I23)
Індекс зовнішньої кадрової підго-
товки та перепідготовки I24)

складова кон-
курентоспро-

можності
Показник

Інформаційний 
потенціал

Індекс інформаційно-технічного 
забезпечення (I25)
Індекс інвестування в програмне 
забезпечення (I26)
Індекс питомої ваги нематеріальних 
активів (I27)
Індекс внутрішнього інформаційного 
забезпечення (I28)
Індекс інноваційного інформаційно-
комунікаційного забезпечення (I29)
Індекс інноваційності програмного 
забезпечення (I30)

Інноваційний 
потенціал

Індекс раціоналізаторської актив-
ності підприємства (I31)
Індекс витрат на науково-дослідні 
роботи (I32)
Індекс інноваційної активності (I33)
Індекс освоєння інноваційних роз-
робок (I34)
Індекс рентабельності інновацій (I35)

Експортний 
потенціал

Індекс експортоорієнтованості ваго-
нобудівної продукції (I36)
Індекс частки експорту вагонобудів-
ної продукції (I37)
Індекс рентабельності експортної 
діяльності (I38)
Індекс експортно-представницької 
діяльності (I39)

Інвестиційний 
потенціал

Індекс капітальних інвестицій (I40)
Індекс абсолютної ліквідності (I41)
Індекс автономії або фінансової 
незалежності (I42)
Індекс покриття чи загальної ліквід-
ності (I43)
Індекс фінансового ризику (I44)
Індекс рентабельності власного 
капіталу (I45)
Індекс ефективності інвестиційної 
діяльності (I46)

пертних методів дослідження є розрахунок узго-
дженості думок експертів за допомогою коефіці-
єнта конкордації.

Було виявлено, що узгодженість думок екс-
пертів знаходиться на середньому (виробничий, 
ресурсний, техніко-технологічний, інноваційний, 
експортний, інвестиційний потенціали) та висо-
кому (кадровий потенціал) рівнях, що дозволяє 
продовжити аналіз часткових показників оцінки 
конкурентоспроможності вагонобудівних підпри-
ємств та розрахувати вагомість кожного частко-
вого показника в загальній сукупності.

Так отримані наступні вагові коефіцієнти зна-
чущості часткових показників. Виробничого потен-
ціалу: І1 − 0,248; І2 − 0,238; І3 − 0,176; І4 − 0,076; 

І5 − 0,076; І6 − 0,186; ресурсного потенціалу: І7 − 
0,236; І8 − 0,064; І9 − 0,179; І10 − 0,183; І11 − 0,245; 
І12 − 0,093; техніко-технологічного потенціалу: І13 − 
0,258; І14 − 0,215;  І15 − 0,091; І16 − 0,131; І17 − 0,305; 
кадрового  потенціалу: І18 − 0,223; І19 − 0,190; І20 − 
0,048; І21 − 0,059; І22 − 0,198; І23 − 0,146; І24 − 0,136; 
інформаційного потенціалу: І25 − 0,088; І 26 − 0,241; 
І27 − 0,064; І28 − 0,231; І29 − 0,200; І30 − 0,176; іннова-
ційного потенціалу: І31 − 0,107; І32 − 0,303; І33 − 0,227; 
І34 − 0,260; І35 − 0,103; експортного потенціалу: І36 − 
0,360; І37 − 0,115; І38 − 0,205; І39 − 0,320;  інвестицій-
ного потенціалу: І40 − 0,193; І41 − 0,053; І42 − 0,190; 
І43 − 0,114; І44 − 0,117; І45 − 0,103; І46 − 0,230 .

8. Розрахунок часткових інтегральних показ-
ників, що характеризують рівень складових кон-
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курентоспроможності вагонобудівних підпри-
ємств.

8.1. Частковий інтегральний показник виробни-
чого потенціалу:

ІВП = 0,248 × І1 + 0,238 × І2 + 0,176 × І3 +
+ 0,076 × І4 + 0,076 × І5 + 0,186 × І6.        (1)

Отримано наступні результати розрахунку 
часткового інтегрального показника виробничого 
потенціалу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод»: ІВП

2011 = 0,9636; ІВП
2013 = 0,5316; ІВ

П2015 = 0,2128;  
ПАТ «Дніпровагонмаш»: ІВП

2011 = 0,9379;  
ІВП

2013 = 0,2919; ІВП
2015 = 0,0971; ПАТ «Азовзагаль-

маш»: ІВП
2011 = 0,9399; ІВП

2013 = 0,4117; ІВП
2015 = 0,1006.

8.2. Частковий інтегральний показник ресурс-
ного потенціалу:

ІРП = 0,236 × І7 + 0,064 × І8 + 0,179 × І9 +
+ 0,183 × І10 + 0,245 × І11 + 0,093 × І12.       (2)

Отримано наступні результати розрахунку 
часткового інтегрального показника ресурсного 
потенціалу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод»: ІРП

2011 = 0,9618; ІРП
2013 = 0,6561; ІРП

2015 = 0,5300;  
ПАТ «Дніпровагонмаш»: ІРП

2011 = 0,9153;  
ІРП

2013 = 0,6134; ІР
П2015 = 0,3741; ПАТ «Азовзагаль-

маш»: ІРП
2011 = 0,7291; ІРП

2013 = 0,7457; ІРП
2015 = 0,1325.

8.3. Частковий інтегральний показник техніко-
технологічного потенціалу:

ІТТП = 0,258 × І13 + 0,215 × І14 + 0,091× І15 + 
+ 0,131× І16 + 0,305 × І17.              (3)

Отримано наступні результати розрахунку 
часткового інтегрального показника техніко-техно-
логічного потенціалу. ПАТ «Крюківський вагонобу-
дівний завод»: ІТТП

2011 = 0,9166; ІТТП
2013 = 0,8476; ІТТП

2015 =  
0,6393; ПАТ «Дніпровагонмаш»: ІТТП

2011 = 0,7556; 
ІТТП

2013 = 0,8608; ІТТП
2015 = 0,6455; ПАТ «Азовзагаль-

маш»: ІТТП
2011 = 0,6725; ІТТП

2013 = 0,8689; ІТТП
2015 = 0,5180.

8.4. Частковий інтегральний показник кадро-
вого потенціалу:
ІКП = 0,223 × І18 + 0,190 × І19 + 0,048 × І20 + 0,059 ×

× І21 + 0,198 × І22 + 0,146 × І23 + 0,136 × І24.   (4)
Отримано наступні результати розрахунку 

часткового інтегрального показника кадрового 
потенціалу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод»: ІКП

2011 = 1,000; ІКП
2013 = 0,6357; ІКП

2015 = 0,3962;  
ПАТ «Дніпровагонмаш»: ІКП

2011 = 0,9759;  
ІКП

2013 = 0,6505; ІКП
2015 = 0,3492; ПАТ «Азовзагальмаш»: 

ІКП
2011 = 0,9294; ІКП

2013 = 0,6685; ІКП
2015 = 0,3619.

8.5. Частковий інтегральний показник інформа-
ційного потенціалу: 

ІІФП = 0,088 × І25 + 0,241× І26 + 0,064 × І27 +
+ 0,231× І28 + 0,200 × І29 + 0,176 × І30 .      (5)

Отримано наступні результати розрахунку 
часткового інтегрального показника інформацій-
ного потенціалу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод»: ІІФП

2011 = 0,9500; ІІФП
2013 = 0,7745; ІІФП

2015 = 0,5072;  
ПАТ «Дніпровагонмаш»: ІІФП

2011 = 0,9500;  
ІІФП

2013 = 0,7603; ІІФП
2015 = 0,4679; ПАТ «Азовзагаль-

маш»: ІІФП
2011 = 0,9644; ІІФП

2013 = 0,6870; ІІФП
2015 = 0,4579.

8.6. Частковий інтегральний показник іннова-
ційного потенціалу: 

ІІНП = 0,107 × І31 + 0,303 × І32 + 0,227 × І33 + 
+ 0,260 × І34 + 0,103 × І35.              (6)

Отримано наступні результати розрахунку 
часткового інтегрального показника інноваційного 
потенціалу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод»: ІІНП

2011 = 0,9745; ІІНП
2013 = 0,7018; ІІНП

2015 = 0,3997;  
ПАТ «Дніпровагонмаш»: ІІНП

2011 = 0,8898;  
ІІНП

2013 = 0,6267; ІІНП
2015 = 0,3379; ПАТ «Азовзагаль-

маш»: ІІНП
2011 = 0,9924; ІІНП

2013 = 0,6692; ІІНП
2015 = 0,3776.

8.7. Частковий інтегральний показник експорт-
ного потенціалу:

ІЕП = 0,360 × І36 + 0,115 × І37 +
+ 0,205 × І38 + 0,320 × І39.                 (7)

Отримано наступні результати розрахунку 
часткового інтегрального показника експортного 
потенціалу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод»: ІЕП

2011 = 0,9415; ІЕП
2013 = 0,7794; ІЕП

2015 = 0,3302;  
ПАТ «Дніпровагонмаш»: ІЕП

2011 = 0,9331;  
ІЕП

2013 = 0,7375; ІЕП
2015 = 0,1800; ПАТ «Азовзагаль-

маш»: ІЕП
2011 = 0,9561; ІЕП

2013 = 0,7910; ІЕП
2015 = 0,2523.

8.8. Частковий інтегральний показник інвести-
ційного потенціалу:
ІІВП = 0,193 × І40 + 0,053 × І41 + 0,190 × І42 + 0,114 × 

× І43 + 0,117 × І44 + 0,103 × І45 + 0,230 × І46.     (8)
Отримано наступні результати розрахунку 

часткового інтегрального показника інвестицій-
ного потенціалу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод»: ІІВП

2011 = 0,9799; ІІВП
2013 = 0,6453; ІІВП

2015 = 0,4165; 
ПАТ «Дніпровагонмаш»: ІІВП

2011 = 0,9111; ІІВП
2013 =  

0,6632; ІІВП
2015 = 0,2979; ПАТ «Азовзагальмаш»:  

ІІВП
2011 = 0,8830; ІІВП

2013 = 0,3133; ІІВП
2015 = 0,1360.

9. Розрахунок загального інтегрального 
показника оцінки рівня конкурентоспроможності 
вагонобудівних підприємств.

Загальний інтегральний показник оцінки рівня 
конкурентоспроможності вагонобудівних підпри-
ємств пропонується розраховувати, як середньо-
геометричне з оцінок восьми його складових – 
часткових інтегральних показників:
IКСП

заг = ,  (9)
де ІВП, ІРП, ІТТП, ІКП, ІІФП, ІІНП, ІЕП, ІІВП – часткові 

інтегральні показники оцінки виробничого, ресурс-
ного, техніко-технологічного, кадрового, інформа-
ційного, інноваційного, експортного та інвестицій-
ного потенціалів.

У результаті проведених розрахунків отримано 
наступні значення загального інтегрального показ-
ника оцінки конкурентоспроможності вагонобудів-
них підприємств.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»:
- 2011 р.:

IКСП
заг = 
- 2013 р.:

IКСП
заг = 
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- 2015 р.:
IКСП

заг = 
ПАТ «Дніпровагонмаш»:
 – 2011 р.:

IКСП
заг = 0,9379 × 0,9153 × 0,7556 × 0,9759 × 0,9500 × 0,8898 × 0,9331× 0,9111 = 0,9062 ;

- 2013 р.:
IКСП

заг = 0,2919 × 0,6134 × 0,8608 × 0,6505 × 0,7603 × 0,6267 × 0,7375 × 0,6632 = 0,6253 ;
- 2015 р.:

IКСП
заг = 0,2919 × 0,6134 × 0,8608 × 0,6505 × 0,7603 × 0,6267 × 0,7375 × 0,6632 = 0,6253 .

ПАТ «Азовзагальмаш»:
 – 2011 р.:

IКСП
заг = 0,9399 × 0,7291× 0,6725 × 0,9294 × 0,9644 × 0,9924 × 0,9561× 0,8830 = 0,8758 ;

- 2013 р.:
IКСП

заг = 0,4117 × 0,7457 × 0,8689 × 0,6685 × 0,6870 × 0,6692 × 0,7910 × 0,3133 = 0,6144 ;
- 2015 р.:

IКСП
заг = 0,1006 × 0,1325 × 0,5180 × 0,3619 × 0,4579 × 0,3776 × 0,2523 × 0,1360 = 0,2490 .

Отриманий результат, що встановлює кількіс-
ний вимір рівня конкурентоспроможності вагоно-
будівних підприємств, може бути інтерпретованим 
у такій шкалі оцінювання:

0< IКСП
заг ≤0,50 – критичний рівень – підприємство 

має критичний рівень конкурентоспроможності та 
має значні труднощі подальшого функціонування;

0,51< IКСП
заг ≤0,70 – низький рівень – підприєм-

ство має недостатній рівень конкурентоспромож-
ності для ефективного функціонування на ринку;

0,71< IКСП
заг ≤0,85 – достатній рівень – підприєм-

ство має достатній рівень конкурентоспроможності 
для ведення конкурентної боротьби на ринку;

0,86< IКСП
заг ≤1,00 – високий рівень – підприєм-

ство має високий рівень конкурентоспроможності 
та низьку ступінь залежності від політики конку-
рентів.

Так за рівнем конкурентоспроможності на пер-
шому місці знаходиться ПАТ «Крюківський вагоно-
будівний завод», який у 2011 р. має високий рівень 
конкурентоспроможності (0,9607), у 2013 р. – низь-
кий рівень (0,6900), у 2015 р. – критичний рівень 
(0,4086); на другому місці – ПАТ «Дніпровагон-
маш», який у 2011 р. має високий рівень конкурен-
тоспроможності (0,9062), у 2013 р. – низький рівень 
(0,6253), у 2015 р. – критичний рівень (0,3021); на 

третьому місці – ПАТ «Азовзагальмаш», який у 
2011 р. має високий рівень конкурентоспромож-
ності (0,8758), у 2013 р. – низький рівень (0,6144), 
у 2015 р. – критичний рівень (0,2490). Аналізуючи 
динаміку рівня конкурентоспроможності, також 
слід відмітити досить різку та негативну тенденцію 
її варіації (рис. 2).

10. Побудова ієрархії конкурентних пріорите-
тів вагонобудівних підприємств

Розподіл конкурентних пріоритетів у ієрархічній 
послідовності здійснимо на основі розрахованих 
значень часткових інтегральних показників оцінки 
конкурентоспроможності вагонобудівних підпри-
ємств. Для виміру рівня конкурентної пріоритет-
ності показника пропонується використовувати 
наступну шкалу оцінки (табл. 2).

Таблиця 2
Шкала оцінки рівня  

конкурентної пріоритетності  
часткових інтегральних показників

рівень конкурентної пріоритетності оцінка
високий 0,86-1,0

достатній 0,71-0,85
низький 0,51-0,70

критичний 0-0,50

У результаті аналізу значень часткових інте-
гральних показників оцінки конкурентоспромож-
ності та визначення загальних оцінок рівня кон-
курентної пріоритетності часткових інтегральних 
показників вагонобудівних підприємств, було 
побудовано ієрархію конкурентних пріоритетів, у 
якій виділено 8 рівнів конкурентної пріоритетності 
(рис. 3). Подібна градація дає змогу виділити клю-
чові конкурентні пріоритети вагонобудівних під-
приємств, оцінити рівень розвитку основних скла-
дових конкурентоспроможності та їх динамічну 
зміну.

Так у 2011 році показники роботи ПАТ «Крюків-
ський вагонобудівний завод» мають високий рівень 
конкурентної пріоритетності (100,0 %), що говорить 
про максимально ефективне використання конку-

рис. 2. динаміка рівня конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств
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рентних переваг; у 2013 році – низький рівень кон-
курентної пріоритетності (62,5 %); у 2015 році – кри-
тичний рівень конкурентної пріоритетності (75,0 %).

У 2011 році показники роботи ПАТ «Дніпро-
вагонмаш» мають високий рівень конкурентної 
пріоритетності, що говорить про максимально 
ефективне використання конкурентних переваг 
(87,5 %); у 2013 році – низький рівень конкурентної 
пріоритетності (50,0 %); у 2015 році – критичний 
рівень конкурентної пріоритетності (87,5 %).

Показники роботи ПАТ «Азовзагальмаш» у 
2011 році мають високий рівень конкурентної 
пріоритетності, що говорить про максимально 
ефективне використання конкурентних переваг 
(75,0 %); у 2013 році – низький рівень конкурентної 
пріоритетності (37,5 %); у 2015 році – критичний 
рівень конкурентної пріоритетності (87,5 %).

висновки. Таким чином, проведена комплек-
сна оцінка показала критичний рівень конкуренто-
спроможності вагонобудівних підприємств, а саме: 
у 2015 р. загальний інтегральний показник склав 

0,4086 (ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»), 
0,3021 (ПАТ «Дніпровагонмаш»), 0,2490 (ПАТ 
«Азовзагальмаш»), що обумовлює необхідність 
розробки та реалізації заходів щодо її підвищення.
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лоГіка оцінЮваннЯ ЗаБеЗПеченнЯ  
економічної стійкості ПідПриЄмства
EVALUATION LOGIC IN ECONOMIC STABILITY OF ENTERPISE

УДК 330.341

Пономаренко т. в.
к.е.н., доцент кафедри економіки  
та менеджменту 
Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая 

Обґрунтовано принципову методологічну 
позицію автора щодо відносного характеру 
економічної стійкості підприємства. Так збе-
реження існування підприємства у періоди 
глобальних економічних криз чи іншої реце-
сії, навіть з мінімальною доходністю, можна 
вважати стійким станом. Саме відносний 
характер економічної стійкості визначає 
об’єктивну необхідність кількісно-якісних 
змін її ключових параметрів, що зумовлю-
ються зміною умов функціонування підпри-
ємства, динамізмом ринку, активними діями 
конкурентів, трансформацією цільових 
орієнтирів та інтересами стейкхолдерів. 
Представлена архітектура рівнів забезпе-
чення економічної стійкості підприємства. 
Обґрунтовано авторську позицію, що поля-
гає у наступному: на відміну від рівня, як 
ступеня величини забезпечення економічної 
стійкості, найбільш комплексним інфор-
маційним конструктом виступає якість, 
оскільки відображає: сукупність властивос-
тей, ознак та рис та здатність задоволь-
няти певні вимоги. 
ключові слова: економічна стійкість, 
методологія, фактори, критерії, цілі, рівні, 
якість, стейкхолдери.

Обосновано принципиальную методологиче-
скую позицию автора насчет относитель-
ного характера экономической стойкости 
предприятия. Так, сохранение существова-
ния предприятия в периоды глобальных эко-
номических кризисов или других рецессий, 
даже с минимальной доходностью, можно 
считать стойким состоянием. Непосред-
ственно относительный характер эко-
номической стойкости определяет объ-
ективную необходимость количественно 
– качественных изменений его ключевых 
параметров, что поясняется изменением 

условий функционирования предприятия, 
динамизмом рынка, активными действиями 
конкурентов, трансформациею целевых 
ориентиров и интересами стейкхолдэров. 
Представлена архитектура уровней обе-
спечения экономической стойкости пред-
приятия. Обосновано авторскую позицию, 
что в отличии от уровней, как степени 
величины обеспечения экономической 
стойкости, наиболее комплексным инфор-
мационным конструктивом выступает 
качество, так как отображает свойства, 
черты и способность удовлетворять опре-
деленные условия.
ключевые слова: экономическая стой-
кость, методология, факторы, критерии, 
цели, уровни, качество, стейкхолдэры.

Grounded fundamental methodological author's 
position on the relative economic viability. So, 
maintaining the existence of the company in 
times of global economic crisis or another reces-
sion, even with a minimum rate of return can be 
considered stable state. This relative character of 
economic stability defines the objective neces-
sity quantitative and qualitative changes of key 
parameters, which are determined by changes 
in the conditions of the enterprise, dynamism 
market, active actions of competitors, the trans-
formation targets and interests of stakeholders. 
There is presented architecture levels to ensure 
economic viability. There was substantiated the 
author's position, which is as follows: unlike level 
as the degree of value to ensure economic sta-
bility, the most comprehensive informational con-
struct quality serves as displays: a set of proper-
ties, characteristics and features and the ability to 
meet certain requirements.
Key words: economic stability, methodology, 
factors, criteria, objectives, level, quality, stake-
holders.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Функціонування сучасного бізнесу відбувається в 
умовах динамічного навколишнього оточення, для 
якого характерним є високий рівень турбулент-
ності, непередбачуваності та інформаційної аси-
метричності. Змістовні трансформації ринкового 
середовища доводять об’єктивну необхідність 

перегляду традиційних підходів щодо забезпе-
чення перманентного розвитку суб’єктів господа-
рювання та зумовлюють зміну домінант побудови 
нової економічної та управлінської парадигм з 
орієнтацією на формування стійкості суб’єктів 
господарювання. Тому і актуальність проблеми 
забезпечення економічної стійкості підприємства 
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зумовлена сучасною ситуацією ринкової еконо-
міки. Відмінною особливістю функціонування під-
приємств за сучасних умов є досить низька еко-
номічна стійкість. Тому і дослідження економічних 
процесів на рівні підприємства, як основної ланки 
національної економіки, має ключове значення 
для національної економіки України.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми оцінювання та забезпечення економіч-
ної стійкості підприємств досліджувались у робо-
тах А. В. Грачьова, В.В.Ковальова, Г. В. Савиць-
кої, Н. А. Мамонтова, В. В. Козика, В. А. Гришка, 
Н. Н. Погостинської, Ю. А. Погостинського, 
Р. Л. Жамберова, Р. Р. Ацканова, Д. Х. Медоуза, 
Д. С. Львова, Д. А. Деневізюка, М. О. Удовіченко, 
М. Ф. Сафіна, В. І Лук’янова, Г. В. Василенко та 
ін., які у своїх працях досліджували визначення 
категорії «економічна стійкість» та її індикатори. 
Результати критичного аналізу сучасного науко-
вого доробку в сфері оцінювання економічної 
стійкості підприємства дозволяють ствердити, що 
більшість науковців ототожнюють економічну стій-
кість підприємства з його фінансовою стійкістю, 
але їх погляди відрізняються за ключовими чин-
никами її формування. Г. В. Савицька [1, с. 619] 
акцентує увагу на платоспроможності та інвести-
ційній привабливості функціонування організації; І. 
К. Коханенко, В. А. Долятовський [2, 3] – на зрос-
танні прибутку, як основного джерела платоспро-
можності та на ліквідності й рентабельності діяль-
ності підприємства; Н. А. Мамонтова [4, 5] – на 
ефективному управління фінансовими ресурсами 
та забезпеченні стабільного перевищення доходів 
над витратами; М. О. Кизим, В. А. Забродський 
[6-9] – на формуванні оптимальних пропорцій у 
розподілі фінансових ресурсів. Спільним у вище-
зазначених працях є орієнтація на забезпечення 
виконання фінансових зобов’язань підприємства 
за умови перевищення доходів над витратами. 

Формулювання цілей статті. Узагальнення 
літературних джерел висвітлило білу пляму в 
дослідженнях ключових методологічних позицій 
оцінювання економічної стійкості підприємства – 
відносному характері економічної стійкості підпри-
ємства, визначення рівнів забезпечення та крите-
ріїв якості. Метою статті є дослідженнях ключових 
методологічних позицій оцінювання економічної 
стійкості підприємства – відносному характері еко-
номічної стійкості підприємства, визначення рівнів 
забезпечення та критеріїв якості.

основний матеріал. Варто відзначити, що ще 
у ХХ столітті науковцями актуалізовано питання 
певної коректності підходів до оцінювання у сус-
пільних науках, сутність яких у безплідній форма-
лізації, акцентуванні уваги виключно на аспектах, 
які є вимірюваними (обчислюваними) у кількіс-
ному форматі. Автор вважає, що ця дослідницька 
«патологія» не оминула й оцінювання економічної 

стійкості, яка, за думкою більшості дослідників, 
повинна бути представлена виключно одним зве-
деним чисельним значенням, що синтетично, але 
не системно, уособлює різні аспекти як її забезпе-
чення у минулому, так і ситуативного теперішнього 
стану.

Аргументація ключових параметрів економіч-
ної стійкості підприємства неможлива поза кон-
текстом очевидних, з точки зору реальної бізнес-
практики, але не врахованих у сучасному форматі 
оцінювання ситуацій:

1) підтримання параметрів, які формують стій-
кий стан підприємства у поточному періоді, не 
гарантує стійких позицій у перспективі, навіть при 
збереженні ключових показників її забезпечення;

2) тривале перебування у зоні нестійкого стану 
унеможливлює повернення до стійкого стану на 
основі кількісно-якісних значень існуючих (мину-
лих) параметрів. 

Ці аргументи визначають принципову методо-
логічну позицію автора щодо відносного харак-
теру економічної стійкості підприємства. Так 
збереження існування підприємства у періоди 
глобальних економічних криз чи іншої рецесії, 
навіть з мінімальною доходністю, можна вважати 
стійким станом. Саме відносний характер еконо-
мічної стійкості визначає об’єктивну необхідність 
кількісно-якісних змін її ключових параметрів, що 
зумовлюються зміною умов функціонування під-
приємства, динамізмом ринку, активними діями 
конкурентів, трансформацією цільових орієнтирів 
та інтересами стейкхолдерів (рис.1). Специфіка 
середовища позначається на якісних аспектах 
життєдіяльності підприємства, активізуючи його 
прагнення до найбільш вигідного стану з доступ-
них у даному періоді.

рис. 1. відносний характер економічної стійкості 
підприємства як об’єкта оцінки 

Джерело: розроблено автором

Комбінації параметричних змін призводять до 
об’єктивної необхідності проактивного або реак-
тивного реагування, що може супроводжуватися 
тимчасовою втратою стійкості у поточному періоді 
для забезпечення виживання компанії у довготри-
валій перспективі. Саме підвищення інноваційної 
активності, масштабні інвестиції, спрямовані на 
оновлення виробництва, трансформацію продук-
тових циклів та інші динамічні напрями існування 
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підприємства унеможливлюють 
перманентну стійкість. Тому вихід з 
цього стану не може розглядатися 
як аномалія руху системи.

Відповідно виникає питання 
граничних меж самої шкали. 
Нижньою межею, цілком логічно, 
виступають безповоротні нега-
тивні зміни, що призводять до 
смерті підприємства як живого 
організму, або виключення його з 
Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців (ЄДР) за формальними 
критеріями. Стилістичне напо-
внення верхньої межі має значну 
варіативність у науковій літера-
турі, яка може бути зведена до 
більш конкретизованого визна-
чення: досягнення максимально 
можливих (абсолютних) значень 
всієї сукупності аналітичних інди-
каторів стійкого стану. Відповідно, 
до інтегральної логіки оцінювання 
цей стан визначається одиницею. 
Однак, абсолютна економічна 
стійкість (відсутність будь-яких 
відхилень від максимально мож-
ливих значень параметрів) більше утопія, ніж 
реальний стан функціонування та розвитку орга-
нізації; як виключення, він можливий, але лока-
лізований у певному короткостроковому періоді 
часу. Варто зазначити, що змістовне наповне-
ння терміну «абсолютний» (від лат. absolutus – 
вічний, безумовний, безвідносний) є не доречним 
у предметній сфері дослідження, що зумовлено 

відносним характером стійкості та динамізмом 
кількісно-якісних значень її параметрів. 

До речі, у термодинаміці, положення якої багато 
дослідників адаптує до розуміння економічної 
стійкості, вважається, що її абсолютний стан мож-
ливий виключно за максимального рівня ентропії, 
який загрожує самому факту її існування1. 

У цьому контексті актуалізується питання: який 
стан можна вважати відносно стійким? Цей стан, 
у першу чергу, визначається ліквідністю, плато-
спроможністю та доходністю бізнесу. Але, яке 
конкретне значення повинна мати остання пози-
ція, щоб відповідати критерію стійкого стану? 
Традиційна відповідь: будь-яке позитивне, або на 
рівні незначних відхилень від середньогалузевих 
показників. Така позиція відповідає бухгалтерській 
моделі оцінки бізнесу, яка, як зазначалося вище, 
не враховує інвестиційних ризиків та об’єктивно 
необхідної норми доходності (рис. 2).

Фінансова модель бізнесу не спростовує клю-
чове значення традиційних показників стійкості 
(обсяги реалізації, оптимальність структури дже-
рел формування та розподілу капіталу, ліквідність, 
платоспроможність, рентабельністю), але акцен-
тує увагу на їх обмеженості та доводить об’єктивну 
необхідність врахування у процесі аналізу витрат 
на капітал (рис. 3). 

Довгостроковим показником цінності компанії, 
максимізація якого є обов`язком менеджменту по 
відношенню до власників-акціонерів, на сьогодні 

рис. 2. Змістовна сутність бухгалтерської  
та фінансової моделі оцінки компанії

рис. 3. логіка змістовного наповнення параметрів  
економічної стійкості підприємства 

Джерело: розроблено автором

1 з позицій термодинаміки низька ентропія властива нестійкому 
стану системи, яке з плином часу еволюціонує до рівноважного 
стану з високим ентропійним рівнем; отриманий такою систе-
мою стан стає стійким, вона немов приходить до мети і втрачає 
свою спрямованість
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виступає капіталізація компанії. При цьому варто 
акцентувати увагу на тому, що ринкова вартість 
не може претендувати на ключовий індикатор 
стійкості підприємства, оскільки здебільшого ство-
рюється фондовим ринком, а менеджмент ком-
панії на цей процес має опосередкований вплив. 
Як зазначає Р. Грант, вона є «занадто спекуля-
тивним» та «орієнтованим на короткостроковий 
період» мірилом цінності [11]. Оскільки основною 
ідеєю створення та функціонування підприємства 
виступає пріоритетне прирощення вартості, то 
найбільш комплексним управлінським орієнтиром 
є його фундаментальна вартість та можливості її 
прирощення [11]. З огляду на це, оцінювання еко-
номічної стійкості підприємства цілком логічно 
повинно концентруватися на формалізації факто-
рів, які впливають на потенційну здатність підпри-
ємства формувати потоки доданої вартості. 

Таким чином, критеріями стійкого стану ком-
панії виступають поточні комбінації конкурентних 
та фінансових параметрів, які задовольняють 
інтереси ключових стейкхолдерів з урахуванням 
інвестиційних ризиків та необхідної норми доход-
ності. Однак, досягнення одномоментного симбі-
озу достатніх / високих значень цих параметрів не 
обов’язково буде супроводжуватися їх підтримкою 
навіть у найближчий перспективі з огляду на від-
носний характер стійкості. Вони можуть обмежува-
тися рамками одного року, для якого характерною 
була сприятлива кон’юнктура ринку, незадоволе-
ний попит на певний вид продукції тощо. З огляду 
на це, оцінювання економічної стійкості повинно 
ґрунтуватися на тенденціях змін аналітичних інди-
каторів. Саме їх динаміка підвищує об’єктивність 
оцінювання, оскільки не лише постфактум кон-
статує поточні значення показників, а визначає 
їх векторність. Динамічний контекст оцінювання 
економічної стійкості виправдовує себе не лише з 
точки зору адекватності висновків та врахування 
напряму руху компанії, а й можливості оцінювання 
тривалості її перебування у стані, що значно від-
хиляється від бажаного, тобто нестійкого. 

Контент-аналіз наукової літератури дозволяє 
зробити висновок, що проблема нестійкості еко-
номічних систем має фрагментарний характер: 
по-перше, увага до цієї проблеми сфокусована 
переважно на макрорівень (нестійкість зайнятості, 
ринків, стану економіки, територіальних процесів, 
світової валютної системи, темпів росту національ-
них економік, попиту, глобальна нестійкість, інсти-
туційна нестійкість); по-друге, на рівні підприємства 
вона висвітлюється виключно через фінансовий 
аспект (нестійкий фінансовий стан, банкрутство).

Не зважаючи на широку варіативність причин 
нестійкого стану підприємства, всі вони можуть 
бути систематизовані у наступні три групи: 

1) зміни умов функціонування підприємства, 
які непідконтрольні менеджменту підприємства;

2) невідповідність рівня забезпечення стійкості 
динамічним умовам середовища функціонування 
компанії;

3) реалізація напрямів розвитку, що супрово-
джується тимчасовою втратою стійкості.

Традиційно перехід підприємства у нестійкий 
стан розглядається в економічній літературі через 
стабільні відхилення у виконанні договорів та 
контрактів, перевищення встановлених бюджетів 
витрат, порушення руху матеріальних та фінансо-
вих потоків, скорочення обсягів реалізації, аритмію 
поставок, зростання рівня фінансової залежності 
тощо. При цьому, аргументація відносного харак-
теру стійкості дозволяє констатувати, що показ-
ники, які характеризують якість життєдіяльності 
підприємства, можуть залишатися на базовому 
рівні, але зміни умов середовища, дій конкурен-
тів, вимог стейкхолдерів, цільових орієнтирів не 
дозволяють за їх сукупністю ідентифікувати стан 
підприємства у поточному періоді, як стійкий. 

Об`єктивне існування різних комбінацій показ-
ників унеможливлює визначення критичної точки 
переходу підприємства зі стійкого стану у нестій-
кий. Однак, ключовими критеріями нестійкого 
стану виступають: відхилення від бажаних пара-
метрів функціонування підприємства, відсутність 
позитивних змін, різноспрямованість тенденцій 
змін ключових показників (прибутковості, ліквід-
ності, платоспроможності, структури капіталу), 
уповільнення ділової активності. 

Оскільки нестійкий стан обґрунтовано визна-
чений автором як нормальний етап існування під-
приємства, що супроводжує його розвиток, або 
виступає в ролі певного «мотиватора» проведення 
якісних змін у компанії, рівень розбалансованості 
параметрів та зниження їх кількісних значень 
потребує деталізації нестійкого стану з виокрем-
ленням «критичної» зони, або кризового стану під-
приємства. 

У сучасному науковому просторі не існує одно-
значного розуміння феномену кризи (від грецького 
krisis – рішення, поворотний пункт, результат). Всі 
погляди можна поділити на наступні групи: 1) пере-
ломний момент, 2) перехідний стан, 3) загострення 
суперечностей, 4) нестійке становище, 5) резуль-
тат. Ці аспекти потребують певної конкретизації у 
плані розмежування нестійкого стану життєдіяль-
ності компанії та етапу її боротьби за виживання. 
Останній у науковій літературі здебільшого відо-
бражається крізь призму: 1) хронічної збитковості, 
коли перманентні збитки «з'їдають» власний капі-
тал; 2) неплатоспроможності (дефіциту коштів 
для виконання зобов’язань та фінансування своєї 
поточної діяльності; 3) втрати здатності до гене-
рування грошових коштів у необхідних обсягах та 
у визначені терміни. Вищезазначене свідчить, що 
уявлення про кризовий стан найчастіше ототожню-
ється з фінансовими проблемами підприємства, 
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але вони презентують виключно його наслідки. 
Сама його сутність більш широка, економічна та 
визначається поступовою втратою здатності під-
приємства виконувати свою місію, тобто втратою 
доцільності існування, що визначає об’єктивну 
необхідність якісних перетворень в організації. 

Поділяючи погляди на кризовий стан, як пере-
хідний у життєдіяльності підприємства, автор 
акцентує увагу на напрямі переходу: від кризи до 
ліквідації; від кризи до нормальної життєдіяль-
ності. Таким чином, важливого значення набуває 
векторність траєкторії руху підприємства у зоні 
кризового стану, що продукує два варіанти роз-
витку подій: позитивний та негативний. Перший 
характеризується виходом з цього стану та акуму-
люванням у системі нових якісних ознак. Другий 
етап, на відміну від першого, характеризується 
недоцільністю / неможливістю продовження існу-
вання компанії. Таким чином, у кризового стану є 

дві межі: верхня нечітка – вхід до цього стану та 
нижня чітка – констатація факту ліквідації підпри-
ємства. 

Закінчення функціонування підприємства 
залежить від двох критеріїв: 1) форми ліквіда-
ції; 2) достатності майна для покриття боргових 
зобов’язань. Відповідно до ст. 59 Господарського 
кодексу України припинення діяльності суб'єкта 
господарювання здійснюється шляхом його реор-
ганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 
чи ліквідації (за рішенням власників, засновників 
суб'єкта господарювання, їх правонаступників, 
або за рішенням суду) [12]. Варто також пояснити 
авторську позицію стосовно припинення діяль-
ності підприємства, як автономного економічного 
суб’єкта внаслідок злиттів та поглинань. Цілком 
зрозуміло, що смерть є злом для компанії, однак 
більшість злиттів (крім ворожих, що реалізуються 
шляхом прямого скуповування акцій) відкрива-

ють нові перспективні можливості 
для їх учасників, не зважаючи на 
втрату самостійності. При цьому 
широко розповсюдженим є також 
мотив власників створювати біз-
нес для подальшого продажу. 

Як відрізнити ступінь набли-
ження до верхньої або нижньої 
кризового стану? Широко відомі 
ситуації тривалого існування ком-
паній при масштабному скоро-
ченні працівників та обсягів діяль-
ності, коли від неї залишається 
лише базовий офісний персонал, 
назва, юридична адреса та фор-
мальна фінансова звітність. Відпо-
відно можна констатувати, що сту-
пінь наближення до нижньої межі 
характеризується припиненням 
виконання повсякденних дій та 
функцій, які підтримують структуру 
підприємства, забезпечують над-
ходження ресурсів та зберігають 
лояльність персоналу. На етапі 
«вмирання» компанія не лише не 
здатна залучити ззовні необхідний 
обсяг ресурсів, а й не акумулює 
необхідні ресурси всередині (інте-
лектуальні, організаційні, іннова-
ційні тощо). При цьому відсутні: 
орієнтація на результат, потреби 
у якісних змінах й позитивні очіку-
вання стейкхолдерів.

Узагальнюючи викладені вище 
положення щодо оцінювання еко-
номічної стійкості підприємства, 
автор систематизував їх за наступ-
ними методологічними позиціями: 
предметом, параметрами оці-

рис. 4. ключові методологічні позиції оцінювання  
економічної стійкості підприємства 

Джерело: розроблено автором
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нювання; логікою формування інформаційного 
базису, специфікою його оцінки та підходами до 
ідентифікації її результатів (рис. 4).

Авторська аргументація унеможливлює 
визначення чітких меж та критичних точок пере-
ходу з одного стану в інший. Ці межі носять 
умовний характер, та, апріорі, не можуть бути 
визначені одним формалізованим показником. 
Логічний погляд на природу стійкості доводить 
необ’єктивність критичних точок переходу зі стій-
кого стану в нестійкий, бо підприємство це «живий 
організм» і чітко констатувати за однією позицією 
ми можемо тільки його «смерть» – ліквідацію.

До речі, на нечіткості розмежувальних ліній 
акцентував увагу ще Ф. Енгельс в «Діалектиці при-
роди», відзначаючи, що «діалектика, яка ... визнає в 
належних випадках існування поряд з «або – або», 
також, «як то, так і інше», і опосередковує проти-
лежності, – є єдиним, у вищій інстанції, методом 
мислення» [13]. Безперечно, такий погляд може 
викликати скепсис у прихильників інтегрального 
підходу, але його дискусійні положення, аргументо-
вані автором вище, доводять низький рівень засто-
сування чітких меж та критичних точок у реальній 
практиці функціонування підприємств. Оцінювання 
економічної стійкості підприємства не є самоціллю, 
її призначення у своєчасній ідентифікації існуючих 
диспропорцій та коригування відхилень в напряму 
досягнення стратегічних цілей компанії. 

Результати досліджень дозволили виокремити 
три ключові стани життєдіяльності підприємства: 
стійкий, нестійкий, кризовий (рис. 5). Автор не пре-
тендує на те, що запропонована шкала є певною 
«догмою», навпаки, акцентує увагу на тому, що 
вона є логічним конструктом, відкритим для напо-
внення і можливої диференціації станів. Не запере-
чується існування й інших шкал, які відрізняються 
кількістю позицій та їх стилістичним оформленням. 
Ключова позиція автора полягає у тому, що іденти-
фікація станів за будь-якою шкалою не можлива 
на підставі надмірно формалізованих рамок (0,8 – 
стійкий стан, 0,78 – нестійкий стан), тому що пара-
метр стану, визначений інтегруванням неадитив-
них показників не є інформативним. 
Такий формат взагалі є нонсенсом 
для зарубіжної практики оцінювання 
будь-яких економічних явищ, прак-
тичне застосування його у вітчизня-
них реаліях теж недоцільне. 

Запропонована автором шкала 
виступає як робоча гіпотеза дослі-
дження, диференціація її виокрем-
лених станів доцільно виключна на 
підставі емпіричних досліджень, в 
основу яких повинен бути закладе-
ний сутнісний зміст ключових пара-
метрів та характер їх змін (локаль-
ний/системний). 

Пропонуючи альтернативну традиційному інте-
гральному підходу до оцінювання економічної 
стійкості підприємства, автор не відходить, від 
положень, що поточний стан стійкості / нестійкості 
виступає виключно результатом певних дій. Кау-
зальна логіка акцентує увагу саме на причинах, 
що зумовлюють цей стан та його девіації у часі. 
У методологічному аспекті принципового значення 
при цьому набуває змістовна сутність причин. 

Високо оцінюючи сучасний науковий доробок 
щодо формування напрямів забезпечення еконо-
мічної стійкості, автор наголошує, що поза увагою 
дослідників залишилися питання оцінювання його 
рівня. Адаптація та нівелювання певних негатив-
них факторів впливу не завжди дозволяє підпри-
ємству повернутися до стійкого стану за раху-
нок кумулятивної дії інших факторів. Внаслідок 
не лінійності процесів навіть найменші впливи 
можуть посилюватися та породжувати масштабні 
зміни у системі, що актуалізує проблематику оці-
нювання рівня забезпечення стійкості. При цьому 
у сучасному науковому просторі абсолютно від-
сутні підходи до його вимірювання. Апріорним 
є твердження, що стан організації за критерієм 
стійкості визначається її здатністю відповідати 
очікуванням стейкхолдерів на довгостроковій 
основі. Але не існує жодних пропозицій щодо оці-
нювання рівня такої здатності. Не заперечним є 
факт, що періодичність виникнення, інтенсивність 
впливу та можливості усунення загроз внутріш-
нього та зовнішнього середовища є індивідуаль-
ними характеристиками кожного підприємства. 
При цьому автор акцентує увагу на тому, що вони 
визначаються не стільки суттю протиріч, що зумо-
вили втрату стійкого стану, скільки поточним рів-
нем його забезпечення. З точки зору сутнісних 
характеристик забезпечення економічної стійкості 
виступає перманентним еволюційним процесом 
змін з невизначеним, внаслідок турбулентності 
середовища існування, результатом, який ґрун-
тується на раціональних діях, які знаходяться під 
впливом когнітивних та інформаційних можливос-
тей суб’єкта господарювання. 

рис. 5. Шкала станів підприємства за критерієм стійкості 

Джерело: авторське бачення – робоча гіпотеза дослідження
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Першою методологічною проблемою оціню-
вання забезпечення економічної стійкості є іден-
тифікація його метрики. Традиційним підходом 
до вимірювання будь-яких багатофакторних та 
латентних явищ чи процесів є використання для 
цих потреб рівнів, як ступеня величини (міри) їх 
наближення до певного бажаного еталону (висо-
кий, середній, низький тощо). Автор не відмовля-
ється від застосування рівнів, але акцентує увагу 
на використанні не лише їх кількісно-якісний їх 
контексту, а ієрархічного: рівні як ступінь підпоряд-
кованості процесів життєдіяльності компанії. 

Узагальнення сучасних базових положень 
теорії стратегічного менеджменту дозволяє кон-
статувати, що існування компанії неможливе без 
формування цілей – «бажаних кінцевих станів, що 
задаються фірмі». Відсутність цільових орієнтирів 
діяльності виступає фундаментальною перешко-
дою для компанії у її конкуренції за виживання. 
Кінцевий стан може бути прив’язаний до певного 
періоду чи бути необмеженим у часі, при цьому 
обов’язковою умовою є присутність цієї мети у 
свідомості керівництва. Безперечно, як виклю-
чення, можливі ситуації відсутності цілей, коли 
підприємство діє на основі «інстинктів» (напри-
клад, інстинкту самозбереження), а управлінські 
дії тотожні безумовним рефлексам, але мова йде 
не про поодинокі випадки, а про визнану практику 
забезпечення перманентної діяльності суб’єктів 
господарювання. 

Розроблення цілей відбувається в рамках 
обраної цільової моделі бізнесу: максимізації при-
бутку, мінімізації трансакційних витрат, максиміза-
ції обсягів продажу, максимізації темпів зростання 
підприємства, забезпечення фінансової стійкості, 
максимізації доданої вартості, максимізації фун-
даментальної вартості, забезпечення стійкості 
конкурентних переваг. При цьому варто зазначити, 
що існування компанії як об’єкта, навіть тотожного 
живому організму, не дозволяє говорити про її 
свідомість, відповідно цілі формуються виключно 
суб’єктами управління. Це положення підтриму-
ється всіма школами стратегічного менеджменту. 
Процес визначення цілей діяльності логічно пови-
нен завершуватися формуванням і реалізацією 
стратегічних дій – свідомих пошуків найоптималь-
ніших шляхів досягнення цілей в умовах турбу-
лентного середовища господарювання. Таким 
чином, вищим рівнем цих процесів є стратегічний, 
що передбачає вибір цільової моделі бізнесу та 
формування цілей діяльності компанії. 

Оскільки існування компанії не зводиться лише 
до намірів (планів, програм), тому саме реальні 
повсякденні дії у відповідності з початковим алго-
ритмом характеризують зміст процесів операцій-
ного рівня. Операційний рівень, представлений 
базовими процесами життєдіяльності підприєм-
ства (процес ресурсного забезпечення (мається на 

увазі, традиційними, зокрема матеріально-техніч-
ними ресурсами); процес трансформації ресурсів 
у споживчу цінність, процеси пропонування спо-
живчої цінності). Ці три види виокремлених базо-
вих процесів повністю репрезентують весь спектр 
видів діяльності з перетворення вхідних ресурсів у 
продукт. Саме операційний рівень щоденно забез-
печує виконання поточних дій з реалізації бізнес-
цілей та формує передумови існування компанії. 

На сьогодні підприємство як об’єкт, життєді-
яльність якого ми прагнемо забезпечити, вже не 
обмежується базовими виробничими функціями. 
Для економічної стійкості ключового значення 
набуває весь ланцюг створення цінності, а під-
тримуючі процеси (забезпечення відповідності 
нормативно-правовим вимогам підприємницької 
діяльності, генерування репутаційного капіталу, 
формування ринкових позицій) відіграють не 
меш важливу роль, ніж виробничі (базові). Вони є 
наскрізними процесами, що формуються на всіх 
рівнях забезпечення стійкості. 

Реалізація стратегічних цілей на операційному 
рівні об’єктивно вимагає простого, в ідеалі роз-
ширеного відтворення виробництва, передумо-
вою реалізації якого є інвестиційне забезпечення. 
Відповідно, між операційним та стратегічним рів-
нем цілком логічно повинен заходитися рівень 
фінансовий. Вищезазначена аргументація дозво-
лила виокремити три рівні процесів забезпечення 
економічної стійкості підприємства (стратегічний, 
фінансовий, операційний), при цьому невиріше-
ним залишилося питання метрики її оцінювання. 
У цьому контексті авторська позиція полягає у 
наступному: на відміну від рівня, як ступеня вели-
чини забезпечення економічної стійкості, най-
більш комплексним інформаційним конструктом 
виступає якість, оскільки відображає: сукупність 
властивостей, ознак та рис та здатність задоволь-
няти певні вимоги. 

При цьому варто акцентувати увагу на наступ-
них положеннях:

- по-перше, автор відходить від вузького тра-
диційного застосування цієї дефініції виключно як 
якості продукції, послуг, бізнес-процесів;

- по-друге, авторська позиція ґрунтується 
на більш широкому, філософському, розумінні 
якості, яка, відповідно до аристотелівської логіки, 
є однією з ключових категорій поділу усіх речей 
реальності та оцінювальною формою і, при цьому, 
дозволяє дати відповіді на наступні питання: якою 
є певна річ (її змістовні якості та форми)?; як річ 
діє (її здатності)?;

- по-третє, автор принципово трансформує 
фокус напрямів економічних досліджень від забез-
печення якості до якості забезпечення. 

Остання позиція визначається, закладеним 
у логіку розуміння сутності економічної стійкості 
причино-наслідковим ланцюгом. Якщо якість 
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продукції, послуг, бізнес-процесів тощо виступає 
виключно певним досягнутим на певному проміжку 
часу результатом, то якість забезпечення виступає 
першопричиною стану підприємства за критерієм 
стійкості як певного результату. Цей аспект значно 
розширює можливості застосування цієї категорії 
у науковому економічному просторі та практичній 
діяльності бізнес-структур. 

З огляду на вищезазначене, необхідним є фор-
мування якісних параметрів та критеріїв на кож-
ному рівні забезпечення економічної стійкості. Але 
перш, ніж перейти до їх ідентифікації, необхідно 
повернутися до положень, сутність яких зводиться 
до наступного: умовою життєдіяльності підпри-
ємства є перманентні ресурсні потоки. Саме на 
цьому етапі дослідження була аргументована 
невідповідність традиційного ресурсного підходу 
до розуміння сутності економічної стійкості сучас-
ним здобуткам ресурсних теорій у контексті фор-
мування унікального ресурсного набору, принци-
пової трансформації від збалансованості ресурсів 
до ресурсної асиметрії, які виступають джерелом 
створення стійких конкурентних переваг. 

висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вищезазначене, варто акцентувати 
увагу на наступних ключових позиціях:

– автором визначено принципову методоло-
гічну позицію щодо відносного характеру еконо-
мічної стійкості підприємства;

– на основі ключових положень теорій страте-
гічного менеджменту та корпоративних фінансів 
обґрунтована необхідність ієрархічної прагматич-
ної синхронізації процесів забезпечення стійкості, 
яка представлена стратегічним, фінансовим та 
операційним рівнями, компліментарна єдність 
яких створює передумови не лише для існування, 
а й розвитку підприємства;

– вищим рівнем цих процесів є стратегічний, 
що передбачає вибір цільової моделі бізнесу та 
формування цілей діяльності компанії;

– аргументовано, що комплексним інформацій-
ним конструктом оцінювання забезпечення еконо-
мічної стійкості виступає якість як тотожна з буттям 
безпосередня визначеність та ключова категорія 
поділу реальності; при цьому автор принципово 
трансформує традиційний фокус економічних 
досліджень: від забезпечення якості (результат – 
наслідок) до якості забезпечення (причина).

Перспективи подальших досліджень автора 

полягають у розробленні оцінювання та іденти-
фікації стану економічної стійкості національних 
промислових підприємств у динаміці.
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  Економіка та управління підприємствами

відтворЮвальна сутність та виріШеннЯ ПроБлем 
ЗБільШеннЯ вироБництва аГрарниХ ПідПриЄмств 
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Херсонський державний аграрний 
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У статті здійснена всебічна характерис-
тика відтворювальної сутності аграрних 
підприємств. Виявлений її взаємозв’язок 
з ресурсним забезпеченням, збільшен-
ням обсягів виробництва та економіч-
ним зростанням аграрних підприємств. 
Визначені ризики розширеного відтво-
рення суб’єктами господарювання галузі. 
Обґрунтована роль державної підтримки в 
їх управлінні та забезпеченні продовольчої 
безпеки й стабільного продовольчого ринку. 
Розроблені основні напрями та засоби під-
тримки. 
ключові слова: аграрні підприємства, від-
творення, сутність, ресурси, збільшення 
виробництва, інтереси, права, державна під-
тримка, управління, економічне зростання.

В статье осуществлена всесторонняя 
характеристика воспроизводственной сущ-
ности аграрных предприятий. Выявлена 
ее взаимосвязь с ресурсным обеспечением, 
увеличением объемов производства и эко-
номическим ростом аграрных предприятий. 
Определенные риски расширенного вос-
производства субъектами хозяйствования 

отрасли. Обоснована роль государственной 
поддержки в их управлении и обеспечении 
продовольственной безопасности и ста-
бильного продовольственного рынка. Разра-
ботаны основные направления и средства 
поддержки. 
ключевые слова: аграрные предприятия, 
воспроизводство, сущность, ресурсы, уве-
личение производства, интересы, права, 
государственная поддержка, управление, 
экономический рост.

The article presents a comprehensive character-
ization of the reproductive essence of agricultural 
enterprises. Identified its relationship to resource 
provision, the increase in production volumes 
and economic growth of agricultural enterprises. 
Certain risks of expanded reproduction of eco-
nomic entities of the industry. The role of state 
support in their management and ensuring food 
security and stable food market. Developed 
guidelines and support tools. 
Key words: agricultural enterprises, reproduc-
tion, nature, resources, increase production, 
interests, rights, state support, governance, eco-
nomic growth.

Постановка проблеми. Соціально-економічні 
перетворення в аграрній сфері України не забез-
печили очікуваного нарощування виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, підвищення ефектив-
ності та конкурентоспроможності галузі. Весь період 
трансформаційних змін характеризувався постійним 
зростанням виробничих витрат, особливо матері-
альних, що негативно впливало на процеси відтво-
рення. Тому виникає необхідність безперервного і 
всебічного моніторингу формування витрат та рівня 
собівартості продукції. Створення комплексної сис-
теми управління витратами, насамперед, у первин-
ній ланці національної економіки – підприємствах, 
повинно позитивно впливати на відтворення та під-
вищення ефективності виробництва.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням процесу відтворення в аграрних 
підприємствах присвятили свої праці такі відомі 
науковці, як: І.І. Лукінов, В.Я. Месель-Веселяк, 
О.В. Олійник, П.Т. Саблук, В.М. Трегобчук та інші 
дослідники. Однак, у зв'язку з низьким рівнем 
відтворювальної спроможності аграрних підпри-
ємств, вказане питання не втрачає своєї актуаль-
ності і потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є все-
бічна характеристика відтворювальної сутності 
аграрних підприємств, виявлення зв’язків між нею, 
ресурсним забезпеченням та збільшенням обся-
гів виробництва з метою забезпечення економіч-
ного зростання галузі сільського господарства та 
управління ним.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш за все необхідно відмітити, що у процесі 
відтворення його основною стадією є виробни-
цтво продукції, що являє собою процес перетво-
рення економічних ресурсів у економічний продукт 
[1, с. 33]. Сутність процесу виробництва полягає 
в тому, щоб поліпшити вже наявні блага і збіль-
шити грошові запаси. Постійне оновлення про-
цесу виробництва вимагає відтворення економіч-
них ресурсів (землі, праці й капіталу). При цьому 
важливо враховувати, що певні природні ресурси 
належать до невідновлюваних ресурсів; трудові 
ресурси є умовно відновлюваними; відновленню 
в певних обсягах підлягає земля і капітал. Тому 
найважливіше місце у виробництві й відтворенні 
посідає та частина ресурсів, що виступає у формі 
матеріально-уречевленого капіталу.

У ринкових умовах процес виробництва має 
специфічні особливості, які полягають у тому, що і 
економічний результат, і економічні ресурси висту-
пають у формі товарів. Як особливий економічний 
ресурс у економічній літературі в цей час виді-
ляють підприємницькі здібності. Економічні від-
носини, які складаються у процесі виробництва, 
зводяться до одержання прибутку. Економічні 
інтереси підприємців і суспільства в цілому поєд-
нуються через дію ринкових механізмів. Резуль-
татом виробництва є продукт, який задовольняє 
потреби суспільства. В умовах ринку виробництво 
продукції здійснюється найбільш ефективним спо-
собом, а максимальний результат досягається в 



Причорноморські економічні студії

132 Випуск 13-2. 2017

умовах конкурентних відносин на ринку за умови 
економічної стабільності.

У сільському господарстві відтворенням нази-
вають постійне повторення і безперервне віднов-
лення процесу сільськогосподарського виробни-
цтва. Залежно від результатів процесу відтворення, 
виділяють просте та розширене відтворення 
[2, с. 49]. Просте відтворення являє собою відтво-
рення виробленого продукту у незмінних масшта-
бах за відсутності кількісних та якісних перетворень 
та незмінного рівня розвитку продуктивних сил (за 
того ж науково-технічного рівня). При цьому ство-
рений додатковий продукт не використовується на 
розвиток виробництва та заощадження, а йде на 
особисте споживання. За розширеного відтворення 
розмір виготовленого продукту у кожному наступ-
ному циклі збільшується. Основою розширеного 
відтворення і його складовою є просте відтворення. 
Характерною ознакою розширеного відтворення є 
кількісне та якісне зростання продукту, що виготов-
ляється. Це обумовлене високим рівнем розвитку 
продуктивних сил, що базується на використанні 
частини додаткового продукту для удосконалення 
засобів виробництва, забезпечення підготовки пер-
соналу, збільшення кількості життєвих благ, оптимі-
зації інших елементів продуктивних сил.

Розширене відтворення в аграрних підпри-
ємствах здійснюється у відповідності з дією 
об'єктивних економічних законів і є складовою 
частиною розширеного відтворення у межах наці-
ональної економіки країни, тому для нього харак-
терні усі основні риси та закономірності розвитку 
останнього. Економічною основою розширеного 
відтворення і розвитку сільськогосподарського 
виробництва є нагромадження [3, с. 81]. Внаслідок 
розширеного відтворення збільшується виробни-
цтво валової продукції аграрних підприємств, яка 
поєднує усі створені протягом року матеріальні 
блага і є складовою частиною сукупного суспіль-
ного продукту країни.

Сьогодні для забезпечення продовольчої без-
пеки як країни загалом, так і окремих її регіонів 
необхідно в першу чергу забезпечити розширене 
відтворення й задоволення населення у продуктах 
харчування. Найважливішими умовами продоволь-
чої безпеки країни є фізична та економічна доступ-
ність продуктів харчування. Фізична доступність 
продовольства забезпечується безперебійним його 
надходженням у місця споживання в потрібних 
обсягах у необхідних асортиментах. Економічна 
доступність продовольства визначається розмі-
рами доходів, соціальної допомоги і пільг. 

Вони дозволяють усім верствам населення при-
дбати продукти харчування шляхом купівлі, а також 
за допомогою державної підтримки. Водночас ще 
раз варто акцентувати увагу на недостатності 
останньої. Слід зауважити, що основним завдан-
ням сільського господарства є забезпечення кра-

їни продовольством, а населення – достатньою 
кількістю продовольчих товарів на рівні науково 
обґрунтованих норм споживання.

Розширене відтворення здійснюється при вста-
новленні певних пропорцій у розвитку промисло-
вості й сільськогосподарського виробництва при 
збереженні провідної ролі промисловості [4, с. 10]. 
У процесі розширеного відтворення між сільським 
господарством і промисловістю досягається тісний 
взаємозв’язок та взаємозалежність. Сільське гос-
подарство, з одного боку, постачає для промисло-
вості необхідну сировину, а з іншого – збільшується 
попит на засоби виробництва: сільськогосподарські 
машини, мінеральні добрива, хімікати, паливо та 
інші матеріали. Оскільки розширене відтворення в 
сільському господарстві містить у собі відтворення 
суспільного продукту, засобів виробництва й ква-
ліфікованої робочої сили, головною його формою 
виступає інтенсифікація галузі при неухильному 
підвищенні ефективності використання матеріаль-
них, трудових і фінансових ресурсів.

Слід зауважити, що сільське господарство є 
соціально-економічною системою, яка може функ-
ціонувати, забезпечуючи певний рівень життя насе-
лення, відтворення виробничого потенціалу та 
природного середовища. Ці завдання вирішуються 
завдяки виробництву та реалізації необхідної сус-
пільству продукції [5, с. 168]. Отже, з точки зору 
виробника, виробництво продукції — засіб, чинник 
вирішення його соціальних завдань. Економічний 
інтерес працівника аграрного сектору полягає у 
створенні необхідних умов життя та забезпеченні 
себе і своєї родини засобами існування. 

Коли економічні умови виробництва та реаліза-
ції продукції не дозволяють працівникові виконати 
це завдання, він розвиває власне присадибне гос-
подарство чи мігрує із сільської місцевості. 

Це негативно позначається на можливостях 
здійснювати суспільне виробництво у розширених 
масштабах. Якщо ж взяти до уваги той факт, що 
чисельність сільського населення в Україні складає 
майже третину всього населення країни, а у сіль-
ськогосподарському виробництві задіяно близько 
однієї шостої частини зайнятого в економіці насе-
лення, то можна дійти висновку, що звужене відтво-
рення сільськогосподарського виробництва буде 
призводити до загострення соціально-економічних 
проблем у сільській місцевості.

Можливості розширеного відтворення зале-
жать, насамперед, від наявності прибутку та від 
його розподілу на фонди нагромадження й спожи-
вання. Про відтворювальну спроможність аграр-
них підприємств можна судити за допомогою 
розрахунку двох показників: коефіцієнта відтворю-
вальної спроможності прибутку та коефіцієнта від-
творювальної спроможності фонду оплати праці 
[6, с. 42]. Коефіцієнт відтворювальної спромож-
ності прибутку визначається діленням індексу при-
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бутку, приведеного до одиниці земельної площі, 
на індекс цін на матеріально-технічні ресурси, які 
купуються аграрними підприємствами для вироб-
ничого споживання. Коефіцієнт відтворювальної 
спроможності фонду оплати праці визначається 
діленням індексу фонду оплати праці одного пра-
цівника на індекс споживчих цін (індекс інфляції). 
Перевищення вказаними показниками одиниці 
свідчить про підвищення відтворювальної спро-
можності, якщо вони дорівнюють одиниці — від-
творювальна спроможність є незмінною, менше 
одиниці — відтворювальна спроможність знижу-
ється, що веде до погіршення фінансово-еконо-
мічного стану підприємств та зниження купівель-
ної спроможності сільського населення.

Основні причини збитковості підприємств сіль-
ського господарства обумовлені диспаритетом 
цін на сільськогосподарську продукцію та засоби 
виробництва, що купуються сільськогосподар-
ськими товаровиробниками, а також низькою 
купівельною спроможністю населення, що не дає 
змоги підтримувати необхідний рівень попиту і 
пропозиції на продовольчі товари, низькою інвес-
тиційною привабливістю галузі [7, с. 41]. Низька 
ефективність господарювання обумовлена також 
недосконалістю грошово-кредитної, податкової, 
митної політики, розбалансованим ціновим меха-
нізмом. Кредитна система зорієнтована на галузі 
зі швидким обігом капіталу. Комерційні банки не 
зацікавлені у наданні кредитних ресурсів аграрним 
підприємствам через їх низьку доходність, незна-
чний обсяг віддачі вкладеного капіталу, невиріше-
ність земельного питання, неліквідність майна.

У такий спосіб забезпечення процесу розши-
реного відтворення є об’єктивно необхідним, його 
основна мета – задоволення зростаючих потреб 
населення у продуктах харчування, товарах і 
послугах. Його сутність у сільському господарстві 
полягає в безперервному оновленні суспільно-
економічних відносин на стадіях виробництва, 
розподілу, обміну й споживання сільськогоспо-
дарської продукції на основі залучення у кожному 
наступному виробничому циклі додаткових мате-
ріальних, земельних та трудових ресурсів, що 
дозволяє збільшувати обсяги виробництва, поліп-
шувати якість продукції, підвищувати економічну і 
соціальну ефективність виробництва.

При цьому сучасний розвиток аграрних під-
приємств значною мірою знаходиться під дією 
соціально-економічних факторів, а саме: рефор-
мування аграрних відносин, якісного і кількісного 
відновлення матеріально-технічної бази, підви-
щення кваліфікації працівників й забезпечення 
їхнього благополуччя з рішенням екологічних про-
блем [8, с. 47]. Усі перераховані фактори забез-
печують стабільність та надійність розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва, але особливої 
значимості набуває проблема реформування 

земельних відносин, а також створення потужного 
мотиваційного механізму, спрямованого на підви-
щення зацікавленості працівників галузі в резуль-
татах своєї праці та активізацію ініціативи селян 
не тільки безпосередньо у виробничій сфері, але 
й у всіх сферах громадського життя. 

Не менш важливою складовою перспектив-
ного розвитку аграрних підприємств є не лише 
підвищення стабільності виробництва як основи 
системи ведення сільського господарства, а і під-
вищення його еколого-економічної ефективності, 
що приведе до збільшення виробництва еколо-
гічно чистої продукції, збереження навколишнього 
середовища. Основна умова забезпечення еко-
номічної стабільності підприємства до зовніш-
ніх впливів полягає в тому, щоб відслідковувати 
її поточний рівень, аналізувати його і управляти 
процесами відхилення системи від раціонального 
рівня та відслідкувати просте і розширене відтво-
рення у пропорціях розподілу доданої вартості.

висновки з проведеного дослідження. На 
відтворення в аграрних підприємствах впливає 
специфіка галузі та залежність від природно-клі-
матичних умов. Економічна наука обґрунтовує 
щільний взаємозв'язок погодних умов, нестабіль-
ності цін і доходів із проявом законів попиту та 
пропозиції на сільськогосподарську продукцію. Це 
також зумовлює неспроможність аграрної галузі 
до самостійного нагромадження та відтворення. 
Тому існує необхідність певного державного втру-
чання у регулювання відтворювального процесу в 
аграрних підприємствах. 

До основних засобів впливу держави в цьому 
напрямі слід віднести створення умов для ефек-
тивного використання ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств; спрямування цінової полі-
тики на підтримання такого рівня цін на сільсько-
господарську продукцію, який забезпечить без-
збитковість її виробництва та нагромадження 
власних коштів аграрних підприємств. Необхід-
ним є паритет у правах та інтересах усіх сторін 
соціально-економічних відносин щодо розподілу 
прибутку аграрних підприємств; вдосконалення 
грошово-кредитного, податкового, митного зако-
нодавства з метою сприяння отриманню прибутку 
аграрними підприємствами.
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Постановка проблеми. Прискорені зміни у 
зовнішньому середовищі господарювання вітчиз-
няних підприємств, що пов’язані із динамічним 
характером економічних та соціальних реформ, 
викликають появу проблем реалізації місії у 
вигляду опору існуючої формаційної та організа-
ційної структур до оперативного виконання стра-
тегічних та оперативних завдань. Як наслідок 
підприємства вимушені використовувати ринкову 
інформацію, що неповною мірою відповідає стра-
тегічним цілями і задачами, що у підсумку призво-
дить до прийняття помилкових рішень та виник-
ненню загроз зниження прибутку. Така ситуація 
вимагає корегування способів виконання завдань 
та комунікацій між структурними підрозділами під-
приємства-користувача ринковою інформацію. 
При цьому більш схильними до появу сталих опо-
рів є маркетингові агенції, діяльність яких безпо-
середньо сфокусована на фіксації ринкових змін 

та, які є чутливими до зміні поведінки споживачів, 
що вимагають необхідної для реалізації їх власних 
місій інформації та послуг, пов’язаних з її отриман-
ням та використанням. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
необхідність постійного оновлення та модернізації 
управлінських структур наголошено в досліджен-
нях ряду науковців, якими відмічається пряма 
залежність видів та форм управлінських рішень 
залежно від ринкової ситуації. У роботі Ф.Н. Дави-
довського показані зміст та сутність реструкту-
ризації, як засобу раціоналізації організаційних 
систем, процес якої повинен бути заснований на 
ряді критеріїв економічного та соціального змісту 
[1]. У такий спосіб, на думку автора, може бути 
забезпечений об’єктивний зв’язок між суспільними 
та економічними системами господарювання, що 
дозволить забезпечити максимальну реалізацію 
інтересів виробників маркетингових послуг та 
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користувачів у частині максимізації індивідуаль-
ної норми ефективності. Павлова Н.С. наголошує 
у свої дослідженнях, що процес реструктуризації 
систем управління повинен мати ознаки систем-
ності, для чого пропонується використовувати 
системний, процесний та вартісний підходи до 
оптимізації організаційних структур підприєм-
ства [2]. Водночас процес оптимізації не пови-
нен відокремлюватися від системних змін на під-
приємстві в цілому і має відбуватися на засадах 
реінжинірингу, як одного з сучасних та прогресив-
них методів управління підприємством, на чому 
акцентують увагу зарубіжні та українські вчені-
економісти М. Хаммер, Дж. Чампи, О.П. Єлець,  
В.Н. Андрієнко [3-5]. При цьому основу змін можуть 
складати за К. Камероном та Р. Куином процедури 
діагностики та змін організаційної культури підпри-
ємства [6]. Однак, для вітчизняного ринку марке-
тингових послуг на сьогодні є характерною зна-
чна теоретизація управлінського інструментарію 
щодо здійснення оптимізації, на що наголошено 
у працях О.М. Тарабукіної [7-8]. Вчені Лилик І. та 
Пилипенко В.І. акцентують увагу на необхідності 
посилення досліджень у площині визначення умов 
та доцільності організації взаємодії виробників із 
інституціями, місією яких є надання кваліфікова-
них маркетингових послуг, забезпечення користу-
вачів якісною ринковою інформацією [9-10].

Постановка завдання. Метою дослідження є 
економічне обґрунтування умов оптимізації орга-
нізаційної та інформаційної моделі маркетинго-
вої агенції, що становить основу надання якіс-
них послуг щодо збору, обробки необхідної для 
користувачів інвестиції та надання маркетингових 
послуг. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення ефективної реалізації місії під-

приємства-виробника значною мірою залежить 
від якості маркетингу, орієнтованого на визна-
чення найбільш успішних ринкових стратегій 
збуту виробленої продукції, продаж якої за еко-
номічно доцільними для виробника та спожива-
чів цінами дозволить компенсувати здійснені в 
процесі виробництва та збуту витрати ресурсів 
та отримати прибуток, достатній для забезпе-
чення існування підприємства в господарському 
просторі. Підприємства-виробники спроможні 
здійснювати маркетинг власними силами, дослі-
джуючи та аналізуючи потенційні можливості 
успішного збуту виробленої продукції. Водночас 
в умовах інтенсивних ринкових змін доцільним 
є залучення маркетингових агенцій, спеціаліза-
цією яких є кваліфікований маркетинг, що засно-
ваний на використанні прогресивного світового та 
вітчизняного досвіду, який оперативно відслідко-
вується та імплементується маркетологами такої 
агенцій. У цьому разі маркетинг для підприємства 
може характеризуватися динамічним зростанням 
витрат, але такі витрати будуть компенсуватися 
економією часу на отримання ринкової інформації 
більш високого рівня якості, що є важливою запо-
рукою комерційного успіху на ринку та досягнення 
позиці лідера. За наявності розгалуженої системи 
та каналів збуту продукції (торгові мережі, супер-
маркети тощо) здійснення маркетингу для підпри-
ємства виробника може бути реалізовано саме 
споживачами. 

Маркетингова агенція провадить діяльність у 
вигляді маркетингових послуг, які з метою оподат-
кування розглядаються як послуги, що забезпечу-
ють функціонування діяльності платника податків у 
сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції 
(робіт, послуг), політики цін, організації та управління 
рухом продукції (робіт, послуг) до споживача в межах 

Таблиця 1 
ринок маркетингових сервісів україни, млн. грн *

маркетингові сервіси

роки

2014 2015 темп росту 
2015/2014

2016 
(прогнозні 

дані)

темп росту 
2016/2015, 

(прогнозні дані)
Обсяг ринку маркетингових сервісів, 
усього, 1672 1633 - 2,3 % 1702 4,2 %

у тому числі
Consumer marketing 293 249 -15 % 261 5 %
Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade 
promo, Програми мотивації та контролю 
персоналу)

658 691 5 % 726 5 %

Event Marketing and Sponsorship 85 72 -15 % 72 0 %
Loyalty Marketing (Mailing, DB 
management, Contact-Center) 561 561 0 % 589 5 %

Нестандартні комунікації (life placement, 
ambient media ) 75 60 -20 % 54 -10 %

Оцінка обсягів ринку Директ Маркетингу 1281,8 1247,55 -3 % 1305,95 5 %

* за даними Всеукраїнської рекламної коаліції [12]
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господарської діяльності такого платника податків 
(пп. 14.1.108 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу Укра-
їни) [11]. На користь гіпотези про доцільність вико-
ристання маркетингових агенцій, як кваліфікованих 
виробників маркетингових послуг, свідчать статис-
тичні дані щодо прискорення розвитку ринку марке-
тингових сервісів в України (табл. 1). 

Фахівцями передбачається зростання ринку 
маркетингу за більшістю напрямів (табл. 1), що 
свідчить про підвищення зацікавленості корис-
тувачів до використання послуг спеціалізованих 
маркетингових інституцій. Як захід зі скорочення 
витрат на маркетингові послуги підприємства-
виробники користуються інструментарієм Директ 
Маркетингу, що орієнтований на усунення посе-
редників у наданні інформації про продукти та 
ринки для безпосередніх її користувачів та спо-
живачів виробленої продукції. Саме значна роль 
маркетингових агенцій у виробництві реклами, 
реалізації послуг контакт-центрів на сьогодні 
забезпечує стабільність ринку Директ Маркетингу 
на фоні загальних кризових процесів в економіці 
України (табл. 2). 

Таблиця 2 
оцінка обсягів ринку директ маркетингу,  

млн грн *

 2014 2015 2016 
(прогноз)

Внесок до ЗМІ 45,7 44,3 46,7
Виробництво матеріалів 
для адресного  
директ- мейлу

313,5 328 344

Послуги контакт-центрів 323 348 387
Директ Маркетинг 599,6 527,25 578,25

* за даними Всеукраїнської рекламної коаліції [12]

У цих умовах маркетингові агенції повинні бути 
максимально чутливі до наслідків динамічних 
змін на ринку інформації та надавати конкуренто-
спроможні маркетингові послуги, до яких належіть 
послуги з розміщення продукції платника податку в 
місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження 
та аналізу споживчого попиту, внесення продукції 
(робіт, послуг) платника податку до інформацій-
них баз продажу, послуги зі збору та поширення 
інформації про продукцію (роботи, послуги) [13].

Необхідність оптимізації організаційної та 
інформаційної моделі маркетингової агенції вини-
кає внаслідок впливу причин зовнішнього та вну-
трішнього характеру. Зовнішній характер оптимі-
зації є обумовленим необхідністю оперативного 
реагування на зміни у зовнішньому середовищі і 
має переважно «вимушений» характер, що вияв-
ляється у прийнятті рішень примусового харак-
теру. Особливістю таких рішень є відсутність зна-
чної кількості альтернатив та обмеженість часу 
на розробку, аналіз та ухвалення відповідного 

управлінського рішення. Прийняття такого роду 
рішень може бути викликане неможливістю діючої 
моделі адекватно реагувати на зміни умов госпо-
дарювання, що можна констатувати при зниженні 
фінансово-економічні характеристик діяльності. 
Типовими сигналами для прийняття таких рішень 
є динамічне зростання витрат на надання марке-
тингових послуг та зниження прибутку від діяль-
ності. При цьому негативні зміни мають стохастич-
ний, непрогнозований характер. При відсутності 
відповідних рішень такі зміни трансформуються 
у детерміновані та такі, що мають прогнозовану 
динаміку. Метою оптимізації в цих умовах є забез-
печення функціонування маркетингової агенції у 
зоні ефективності, для якої характерним є стале 
перевищення отриманих від продажу маркетинго-
вої послуги доходів над витратами, що здійсненні 
для її виробництва. 

Прийняття рішень щодо оптимізації почина-
ється з діагностики фінансово-економічного стану 
маркетингової агенції (І етап на рис. 1). 

рис. 1. можливі сценарії формування ефективності 
діяльності маркетингової агенції 

(А – активний сценарій, В – реактивний сценарій,  
С – пасивний сценарій)

Внутрішні причини, що викликають необхід-
ність оптимізації, спричинені умовами організації 
діяльності маркетингової агенції, що знаходяться 
у межах компетенції керівництва та управлін-
ського персоналу. Якщо у межах реалізації місії 
змінюються стратегічні пріоритети при прийнятті 
рішень або фіксуються невідповідності в меха-
нізмах реалізації функцій управління у зв’язку із 
недостатністю інформації за обсягами або якістю 
та активними діями, то існує небезпека утворення 
зон антиефективності господарської діяльності. 
Як зону антиефективності слід розуміти період 
часу функціонування маркетингової агенції, для 
якої характерним є стале перевищення витрат 
на надання маркетингової послуги над доходами, 
що виникають при оплаті споживачами відпо-
відної послуги, або зростання ефективності, яке 
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викликане некерованими з боку менеджерів діями 
(рис. 1). Причинами утворення зон антиефектив-
ності є тиражування близько подібних функцій або 
їх дублювання виконавцями, що викликає склад-
ності у визначенні відповідальних за кінцевий 
результат та визначенні умов її розподілу за вико-
навцями, невідповідності у системі інтерпретації 
зовнішньої та внутрішньої інформації, нескоорди-
нована діяльність виконавців, нечіткість надання 
завдань або представлення результатів їх реалі-
зації, що обумовлює небезпеку втрати керованості 
та різке падіння ефективності і відповідає пасив-
ному сценарію. 

Можливі різні траєкторії зміни ефективності, 
що призводять до отримання ефективності, яка 
залежно від співвідношення результат та витрат 
може характеризуватися як ідеальна, макси-
мальна, середня або мінімальна. Ідеальна ефек-
тивність має, переважно, якісне значення, що 
виявляється у прагненні до забезпечення при-
бутку при повній відсутності витрат (ІІ етап – етап 
активних управлінських дій). Стосовно коротко-
строкових рішень, очевидно, досягнення такого 
рівня ефективності є можливими, якщо їх реалі-
зацію забезпечено організаційними змінами за 
рахунок типових рішень, що здійснені у попере-
дніх періодах господарювання та відшкодовані за 
рахунок отриманих доходів. Але констатація ситу-
ації досягнення ідеальної ефективності можлива 
лише на основі використання системи бухгалтер-
ського обліку, коли має місце лише позитивний 
грошовий потік, що підтверджується документами 
первинної бухгалтерської звітності, а витрати 
дорівнюють нульовому значенню. З позиції управ-
лінського обліку така ситуація не є досяжною, 
адже процедура прийняття рішення вимагає часу 
для роботи фахівців, що повинен бути оплачений 
у вигляді винагороди. Тому у практичній діяльності 
ідеальна ефективність не є досяжною, а більшою 
мірою представляє орієнтир для порівняння аль-
тернатив та вибору найкращої для реалізації від-
повідного управлінського рішення. Небезпека 
досягнення ідеальної ефективності полягає у 
втраті керованості та може призвести до досяг-
нення мінімального рівня ефективності, що від-
повідає ІІІ етапу функціонування маркетингової 
агенції – етапу пасивних управлінських дій. Проте, 
при використанні активного сценарію, зміст якого 
полягає у прийнятті економічно обґрунтованих 
рішень, можливим є досягнення максимального 
рівня ефективності, що не загрожує у подальшому 
виникненням кризових станів. 

На відміну від ідеальної ефективності середній 
рівень ефективності, забезпечений реалізацією 
реактивного сценарію, основою якого є стратегія 
очікування настання максимально сприятливої 
ситуації можливих наслідків у вигляді зростання 
ефективності без використання значного обсягу 

додаткових ресурсів, що є характерним для пасив-
ного сценарію. Залежно від мотиваційних наста-
нов суб’єктів прийняття рішень на ІV етапі необ-
хідним є впровадження рішень, орієнтованих на 
зміну траєкторії формування ефективності, що 
визначає підсумковий рівень ефективності на 
етапі V. Останній етап залежно від досягнутого 
рівня ефективності повинен розглядатися з пози-
ції адаптаційних заходів щодо прийняття наступ-
них рішень. При цьому мінімальна ефективність 
означатиме помилковість прийнятих на попере-
дніх етапах рішень і в подальшому вимагатиме 
залучення додаткових непродуктивних з позиції 
відшкодування ресурсів. Найбільш доцільним 
результатом слід вважати результат, який набли-
жається до максимального рівня ефективності, 
але не перебільшує його. 

Слід відмити, що процес прийняття рішень 
повинен бути розглянутий, як безперервний, що 
означає постійну оцінку та коригування траєкторії 
формування ефективності залежно від досягнутих 
параметрів ефективності на попередніх етапах. 
Така ковзна оцінка забезпечить дострокове вияв-
лення небажаних відхилень та дозволить мінімізу-
вати витрати на усунення негативних результатів 
прийнятих раніше помилкових рішень або достро-
ково попередити їх настання. 

Залежно від прогнозованої траєкторії зміни 
ефективності маркетингової агенції повинні реа-
лізовуватися економічні та організаційні напрями 
оптимізації, одночасна реалізація яких забезпе-
чить формування задовільного для гарантування 
успішної реалізації місії рівня (рис. 2). 
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рис. 2. напрями оптимізації організаційної  
та інформаційної моделі маркетингової агенції

Принцип системності, який повинен бути вико-
ристаний при оптимізації організаційної та інфор-
маційної структури маркетингової агенції, вимагає 
врахування при прийнятті рішень ситуаційного 
та процесного підходів. У рамках першого під-
ходу оптимізація та її критерії залежатиме від 
стану зовнішнього та внутрішнього середовища 
(табл. 3).
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У межах процесного підходу рекомендована 
послідовність оптимізації організаційної та інфор-
маційної моделі маркетингової агенції включає 
три етапи – підготовчий, оптимізаційний та вироб-
ничий. Особливістю реалізації першого підготов-
чого етапу є комплексний аналіз часу, обсягу та 
вартості ресурсів, необхідних для надання марке-
тингової послуги. Етап саме оптимізації є одним із 
найвідповідальніших внаслідок необхідності роз-
робки потенційних сценаріїв майбутньої траєкто-
рії розвитку маркетингової агенції та, залежно від 
спрямованості, вибір найбільш економічно доціль-
ного з них. 

рис. 3. Послідовність оптимізації організаційної  
та інформаційної моделі маркетингової агенції  

у межах процесного підходу

Реалізація завдань з оптимізації організацій-
ної та інформаційної моделі маркетингової агенції 
вимагає в якості базового інструментарію вико-
ристання економіко-математичних моделей, які 
можуть мати або універсальний характер (тобто 
вживаний для будь якого підприємства, що реа-
лізує маркетингові послуги), або мати унікальну 
структуру побудови, обумовлену специфікою 
діяльності маркетингової агенції. Проте, ключо-
вими параметрами таких моделей повинні бути, 
передусім, доходи та витрати на реалізацію мар-
кетингової послуги, вірогідність реалізації певного 
сценарію, ліміт можливого залучення ресурсів 
за обсягами, вартістю та часом, необхідний для 
забезпечення переходу від одного сценарію до 
іншого, вагомість виконання функції, визначена 

шляхом експертного оцінювання, кількість та 
доцільність зв’язків між функціями окремих струк-
турних складових організаційної структури та 
інтенсивність виробництва затребуваної у межах 
функції інформації, яка є об’єктом виробництва 
маркетингової послуги. 

висновки з проведеного дослідження. За 
результатами проведеного дослідження вияв-
лено необхідність розгляду маркетингової агенції 
як інституції, функціонування якої дозволяє під-
приємствам-користувачам ринкової інформації 
отримувати якісні маркетингові послуг, необхідні 
для розробки стратегій господарської діяльності 
та забезпечення ефективної реалізації місії. 
Рекомендовано для забезпечення принципу сис-
темності прийняття рішень щодо оптимізації при 
одночасній реалізації ситуаційного та процесного 
підходів. Визначений перелік ключових параме-
трів дозволяє окреслити економічні умови здій-
снення оптимізації та сформувати у подальшому 
інструментарії вибору доцільного для маркетинго-
вої агенції сценарію формування ефективності з 
урахуванням ресурсних обмежень за фізичними 
характеристиками, часом та вартістю. 
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методолоГічні Засади економічної БеЗПеки:  
український та Закордонний досвід
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ECONOMIC SECURITY:  
UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCES

У статті досліджено питання історичного 
виникнення та розуміння поняття «еко-
номічна безпека». Автором узагальнено 
сучасне трактування економічної безпеки 
в Україні та розглянуто основні її складові. 
Визначено, що економічна безпека є осно-
вою для формування стабільного доходу 
та для підтримки рівня життя населення. 
Розглянуто рівні існування безпеки та їх осо-
бливості. Вивчено питання використання 
індексу економічної безпеки в США.
ключові слова: економічна безпека, наці-
ональна безпека, складові економічної без-
пеки, рівні економічної безпеки, індекс еконо-
мічної безпеки.

В статье исследованы вопросы историче-
ского возникновения и развития понятия 
«экономическая безопасность». Автором 
обобщена современная трактовка эконо-
мической безопасности в Украине и рассмо-
трены основные ее составляющие. Опре-
делено, что экономическая безопасность 
является основой для формирования ста-
бильного дохода и для поддержания уровня 

жизни населения. Рассмотрены уровни 
существования безопасности и их особен-
ности. Изучены вопросы использования 
индекса экономической безопасности в 
США.
ключевые слова: экономическая безопас-
ность, национальная безопасность, состав-
ляющие экономической безопасности, 
уровни экономической безопасности, индекс 
экономической безопасности.

In the article the author investigate the question 
of the historical origin and understanding the con-
cept of «economic security». The author summa-
rized modern interpretation of economic security 
in Ukraine and considered its main components. 
The author determined that economic security is 
the basis for the formation of a stable income and 
maintain living standards. The author considered 
the level of economic security and their features. 
The author studied the use of the index of eco-
nomic security in the USA.
Key words: economic security, national security, 
components of economic security, the level of 
economic security, index of economic security.

Постановка проблеми. Економічна без-
пека – це важлива складова існування та діяль-
ності будь-якого підприємства та держави в 
цілому. Розуміння та правильне тлумачення 
цього поняття допоможе правильно визначати 
фактори, що впливають і будуть впливати на еко-
номічну ситуацію в країні та економічний розви-
ток кожного підприємства. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання трактування та дослідження сутності еко-

номічної безпеки висвітлюється у працях вітчизня-
них та зарубіжних науковців таких, як: Власюк О.С., 
Мунтіян В.І., Кірієнко А.В., Ілляшенко С.Н., Коза-
ченко А.В., Васильців Т.Г.,Волошин В.І., Бойке-
вич О.Р.,Каркавчук В.В., Д. Ламберт, В. Грір, Гре-
горі А. Хубер, М. Шлезінгер, Р. Валлетта та ін.

Постановка завдання. Метою написання 
статті є дослідження питання тлумачення поняття 
«економічна безпека» українськими і закордон-
ними фахівцями та його еволюція.
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виклад основного матеріалу дослідження. 
Питанням економічної безпеки почали цікавитися 
одразу ж після виникнення грошей, але, на жаль, 
наші предки не змогли однозначно та правдиво 
страктувати даний термін. У стародавніх тракта-
тах поняття «економічної безпеки» було синоні-
мом поняття «національної безпеки».

Нами було виділено такі основні етапи еволюції 
поняття «економічна безпека»:

1. У трактаті «Артхашастра», що датується 
IV-III століттям до н.е. розкривається питання про 
роль держави, яка повинна полягати у колоніза-
ції прилеглих територій, будівництві шляхів, посе-
лень, плантацій, розвитку промислів, встанов-
ленні іригаційної системи, організації царського 
господарства, наповнення державної скарбниці та 
забезпеченні перевищення надходжень у скарб-
ницю над видатками.

2. У Стародавньому Китаї та Стародавній Гре-
ції і Римі питання економічної безпеки повністю 
звелося нанівець. Воно лише іноді порушувалося 
під час визначення та вивчення основних функцій 
держави, серед яких є економічна функція, управ-
лінська функція, соціальна функція та оборонна 
функція.

3. У часи Київської Русі економічна безпека 
полягала у тому, що лише відбувався збір подат-
ків та контроль за своєчасністю проведення цього 
збору. Вважалося, що порушенням економічної 
безпеки була невчасна сплата податків до казни.

4. Із приходом меркантилізму відбулося пере-
осмислення ототожнення понять економічної та 
національної безпеки. Економічна безпека дер-
жави полягала у забезпеченні активного грошо-
вого балансу. Активний грошовий баланс – це 
перевищення надходжень коштів із за кордону в 
економіку країни над платежами, що йдуть за кор-
дон. Велика кількість вчених з того часу намага-
лися визначити основні розбіжності між національ-
ною та економічною безпекою. 

Нове твердження щодо економічної безпеки 
країни в цілому та кожного підприємства окремо 
дав Р. Коуз, який вважав, що держава повинна 
надати правові важелі, які б дали можливість 
ринку самостійно вирішувати нестандартні ситуа-
ції, що виникають у світі.

В Україні вивчення поняття «економічна без-
пека підприємства» почалося лише у 90-х роках 
минулого століття. Нашими сучасними авторами 
(Мунтіян В.І., Кірієнко А. В., Ілляшенко С.Н., Коза-
ченко А.В., Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойке-
вич О. Р., Каркавчук В. В.), як і у більшості країн 
світу, було розділено поняття економічної безпеки 
держави та економічної безпеки підприємства. На 
нашу думку, таке розділення є доцільним, адже на 
сучасному етапі існування економіки, економічна 
безпека кожного підприємства формує економічну 
безпеку країни у цілому [2, 3].

Якщо узагальнити всі існуючі визначення 
поняття «економічна безпека», то можна ска-
зати, що економічна безпека – це система осно-
вних та забезпечуючих складових, які шляхом 
безпосередньої, комплексної та постійної вза-
ємодії між собою забезпечують такий стан, за 
якого підприємство ефективно використовує 
наявні власні, залучені та позичені ресурси, 
покращуючи при цьому існуючий економічний 
потенціал, має значні конкурентні переваги на 
існуючих ринках та має можливості покращити 
свої ринкові відносини, запроваджує заходи із 
покращення стану виробництва, що у майбут-
ньому захистить його від впливу негативних вну-
трішніх і зовнішніх факторів.

Економічна безпека підприємства має у своїй 
структурі такі складові, як: організаційно-управ-
лінська безпека, фінансова безпека, кадрова 
безпека, техніко-технологічна безпека, правова 
безпека, інформаційна безпека, екологічна без-
пека, силова безпека, інвестиційна безпека, рин-
кова безпека, інтерфейсна безпека та страхова 
безпека.

Проаналізувавши підхід до розкриття сутності 
та призначення економічної безпеки підприємства 
в Україні, звернемо увагу на тлумачення даного 
поняття у зарубіжних країнах.

Як зазначає Власюк О.С., сучасні США, Вели-
кобританія, Німеччина формують свої стратегії 
економічної безпеки за допомогою надлишко-
вих, насамперед фінансових ресурсів, що дає 
змогу без утиску економічних інтересів та еконо-
мічної безпеки виявляти зони господарювання з 
підвищеним рівнем економічного ризику, забез-
печуючи таким чином умови для стратегічної, 
перспективної самодостатності і конкуренто-
спроможності.

Для країн з ринковою, донедавна перехідною 
економікою найоптимальніша модель забезпе-
чення економічної безпеки базується на твор-
чому поєднанні ресурсів стабільності, керо-
ваності й помірного економічного ризику в тих 
сферах господарювання, де можна отримати 
максимальну соціально-економічну ефектив-
ність, а також створити сприятливі умови для 
інвестування [1].

Економічна безпека є основою для форму-
вання стабільного доходу або інших матеріальних 
та нематеріальних ресурсів для підтримки рівня 
життя в даний час і в майбутньому. 

Економічна безпека базується на наступних 
умовах : 

- платоспроможність; 
- планування майбутніх грошових потоків фізич-

них осіб чи юридичних осіб та держави;
- гарантії зайнятості населення та безпеку 

праці, які є основою для стабільного розвитку під-
приємств, і, як наслідок, збільшення рівня вало-
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вого внутрішнього продукту та національного 
багатства держави.

Економічну безпеку закордонні фахівці 
(Д. Х’юбер, А. Веб, К. Дунан) часто ототожнюють 
з поняттям фінансової безпеки, але слід зазна-
чити, що економічна безпека, як правило, включає 
в себе значний ефект рівня виробництва даного 
суспільства і грошову підтримку для непрацюючих 
громадян. На противагу цьому, фінансову безпеку 
частіше відносять до індивідуального та сімейного 
управління капіталом і заощадженнями.

Отже, поняття економічної безпеки закордоном 
розглядають на двох базових рівнях:

- макрорівень або рівень держави, економічна 
безпека держави;

- макрорівень, економічна безпека підприєм-
ства та населення.

На макроекономічному рівні поняття «еконо-
мічна безпека держави» є основною складовою 
частиною безпеки держави. Економічну безпеку 
держави за кордоном найчастіше називають ще 
національною безпекою.

Термін «національна безпека» започаткували 
у США. Його вперше офіційно було використано 
Президентом Сполучених Штатів Теодором Руз-
вельтом. У своєму посланні Конгресу в 1934 р. 
він виправдовував захоплення зони майбутнього 
Панамського каналу інтересами «національної 
безпеки США». У 1947 р. Конгресом США було 
прийнято закон «Про національну безпеку». 
Відтак проблема національної безпеки стала 
однією із стрижневих у наукових дослідженнях 
американських і західноєвропейських учених у 
соціологічній, політологічній та економічній галу-
зях. Після Другої світової війни США вирішили 
максимально використати тогочасні можливості 
свого впливу. Саме тоді американці розробили 
концепцію національної безпеки, а на її основі – 
доктрину державної безпеки. Закон США «Про 
національну безпеку» зобов’язав усі державні 
структури провадити цілеспрямовану політику 
щодо воєнно-політичного протистояння з Радян-
ським Союзом та державами Варшавського 
договору.

Маємо зауважити, що у країнах Західної 
Європи зміна поглядів на національну безпеку як 
на діяльність, сфокусовану переважно на запобі-
гання воєнній небезпеці, пов’язаній із існуванням 
«зовнішнього ворога», відбулася ще на початку 
1970-х років. Каталізатором подібної трансформа-
ції була глобальна енергетична криза й активіза-
ція діяльності світової спільноти у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. Скон-
центрованим поняттям національної та глобаль-
ної безпеки стало гасло «ефективна економіка 
плюс здорове довкілля». 

Маємо зауважити, що оскільки життя держави 
і суспільства розгортається в часі й просторі в різ-

них сферах, національна безпека є багатоплано-
вим явищем, що має політичні, воєнні, економічні, 
соціальні, екологічні та інші характеристики, а 
також три базові рівні (рис. 1).

рис. 1. рівні економічної безпеки держави 

Реальний сектор створює, економічну та еконо-
міко-оборонну безпеку. Процеси, що відбуваються 
в них є фізичні, та будуть мати вплив військовий 
потенціал і економічний потенціал країни [5].

Сфера регулювання створює політичну скла-
дову, яка здійснює обробку інформації та при-
йняття рішення щодо створення, перетворення, 
розподілу та використання потенціалів реального 
сектора, тобто економіки, а також визначати рівень 
відповідного впливу на навколишнє середовище. 
Військові інструменти, які використовується для 
забезпечення безпеки держави знаходиться в роз-
порядженні політичної складової.

Отже, економічна безпека на рівні держави є 
забезпечуючою складовою, яка безпосередньо 
впливає на внутрішній та зовнішній розвиток дер-
жави. 

Головними інструментами економічної безпеки 
держави є:

• альтернативна вартість;
• гранична корисність і гранична вартість;
• баланс у виборі товарів.
На мікроекономічному рівні поняття економіч-

ної безпеки розглядається у розрізі рівня підпри-
ємства та рівня населення, де головним чинником 
визначення рівня економічної безпеки є населення 
та домашні господарства.

Рівень економічної безпеки населення вимірю-
ється за допомогою визначення розміру доходів, 
що працівники і їх сім’ї потребують для задово-
лення основних потреб життєдіяльності та роз-
рахунку розміру доходу, який забезпечить довічну 
економічну безпеку наступних. Рівень економічної 
безпеки кожної особи залежить від кількості чле-
нів родини та їх вікової групи.

На думку зарубіжних науковців (М. Парк, 
Д. Ламберт, В. Грір), економічна безпека є цикліч-
ним поняттям, де безпека одного рівня прямо 
залежить від безпеки іншого рівня. Детально 
проаналізувавши таке твердження, ми запропо-
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нували таку схему існування економічної безпеки 
(рис. 2).

Для визначення рівня економічної безпеки дер-
жави, підприємства та населення американськими 
вченими було запропоновано індекс економічної 
безпеки [4].

Індекс економічної безпеки – це інтегрований 
показник, який характеризує рівень економічних 
втрат населення та домашніх господарств США.

Індекс економічної безпеки залежить від 
трьох основних параметрів, які, на думку грома-
дян Америки, найбільше впливають на їх життє-
діяльність:

1) загальний розмір можливих збитків;
2) вартість медичного забезпечення та страху-

вання;
3) недостатність ліквідних фінансових ресурсів 

для покриття перших двох можливих ризиків.
Індекс економічної безпеки визначає так 

звану «адекватну» фінансову безпеку. Вона 
характеризує достатність фінансового багатства 
індивіда, яка буде задовольняти його навіть за 
умови загального зниження рівня доходів грома-
дян всієї країни.

Іноземні дослідники вважають, що якщо індивід 
має «адекватну» фінансову безпеку, то зниження 
наявного доходу на 25% або більше не призведе 
до погіршення його фінансового стану.

Для отримання правдивих результатів при роз-
рахунку індексу економічної безпеки особи, які не 
мають постійних достатніх доходів не виключа-
ються із загального розрахунку, а об’єднуються в 
так звану групу «цільова».

На противагу, особи з постійним доходом 
об’єднуються в групу «донор».

Після цього оцінюється коефіцієнт впливу 
групи «донор» на групу «цільова» і на розмір отри-
маного коефіцієнта коригується сам індекс еконо-
мічної безпеки.

Дана техніка оцінює рівень економічної безпеки 
кожного регіону окремо і допомагає визначити, що 
буде впливати на його подальший розвиток.

Індекс економічної безпеки дає можливість 
визначити ступінь функціонування кожної складо-
вої економічної безпеки підприємства, на якому 

працює населення регіону; рівень економічної 
безпеки окремої галузі та економічної безпеки 
держави в цілому. Така оцінка проводиться шля-
хом групування даних кожного регіону [5].

Отже, дослідивши роботи іноземних вчених, 
ми прийшли до висновку, що економічна безпека 
є безперервним процесом, який забезпечується 
не лише державною, галуззю та підприємством, а 
і населенням.

Також, вивчаючи дослідження зарубіжних нау-
ковців стосовно питання економічної безпеки, ми 
зауважили те, що ці дослідження не є такими роз-
галуженими та глибокими, як дослідження україн-
ських науковців. Ми вважаємо, що це пов’язано зі 
сферами інтересів іноземних громадян та грома-
дян України.

Розглянемо на прикладі США ті потреби та 
інтереси, які найбільше цікавлять її громадян. За 
даними Центру розрахункових даних «Бюджет та 
політика» потребами громадян США є наступні: 
освіта та подальше працевлаштування, здоров’я 
людини та безпека навколишнього середовища, 
процвітання місцевих громад, економічна безпека 
(рис. 3).

рис. 3. Головні потреби громадян сШа 

рис. 2. схема залежності рівнів економічної безпеки держави 
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висновки з проведеного дослідження. Отже, 
провівши дослідження щодо сутності, змісту та 
характеристики поняття «економічна безпека» в 
Україні і за кордоном, можна сказати, що за кордо-
ном найбільший акцент роблять на забезпечення 
економічної безпеки населення, потім підприємств 
і держави. Політика регулювання економічної без-
пеки на кожному з рівнів чітко регламентована 
нормативними документами, має постійне фінан-
сування, її рівень досліджується для більш ефек-
тивного управління. На противагу, в Україні еконо-
мічна безпека законодавчо регулюється лише на 
рівні держави, має більшу, у порівнянні з іншими 
країнами, кількість забезпечуючих складових, не 
має достатнього фінансування. Тому для громадян 
зарубіжних країн економічна безпека – це стовід-
соткова упевненість у майбутньому не лише для 
себе, а й для своїх онуків; а для українців еконо-
мічна безпека – це засіб для можливості існування.
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Розділ 4. Розвиток пРодуктивних Сил  
і Регіональна економіка

Постановка проблеми. Ключовим фактором 
забезпечення надійності функціонування націо-
нального господарства та переходу до сталого 
розвитку економіки країни є активна розбудова 
не лише промислово-виробничого комплексу, а 
й туристично-рекреаційних комплексів України. 
Однак зазначену проблему можна розв’язати лише 
у разі обґрунтування теоретико-концептуальних 
підходів на засадах реалізації концепції реінжині-
рингу туристично-рекреаційного потенціалу дер-
жави, розробці методологічних засад економічного 
регулювання, отримання об’єктивного аналізу бага-
тофункціональних залежностей між конститутивно-
ключовими факторами впливу на цілеорієнтова-
ний розвиток туристично-рекреаційних комплексів, 
забезпечення органічності реалізації дії управлін-
ських регуляторів процесного типу. 

При цьому одним із найбільш результативних 
методів антикризового управління в умовах гло-
балізації економіки є реінжиніринг та формування 
умов поступального розвитку рекреаційно-турис-
тичного комплексу, що пов’язані з переоцінкою 
ролі природних, трудових та інших економічних 

У статті розглянуто особливості функці-
онування ринку туристичних послуг, визна-
чено недоліки діяльності підприємств які 
надають даний вид послуг. Сформульовано 
основні положення діяльності підприємств 
туристичного бізнесу, визначено перешкоди 
розвитку даного виду послуг, з’ясовано 
основні постулати розвитку даних послуг 
в умовах конструктивних змін і вимог світо-
вого ринку. Відмічено, що процеси інтеграції 
транспортної галузі в Європейську тран-
спортну систему є одними з основних пріо-
ритетів сьогодення для економіки України 
і подальшого її розвитку як з позиції турис-
тично-рекреаційних послуг так і тран-
спортних.
ключові слова: туризм, туристична 
послуга, туристичний продукт, турис-
тично-рекреаційний потенціал, ресурси.

В статье рассмотрены особенности функ-
ционирования рынка туристических услуг, 
определены недостатки деятельности 
предприятий оказывающих данный вид 
услуг. Сформулированы основные положе-
ния деятельности предприятий туристи-
ческого бизнеса, определены препятствия 
развития данного вида услуг, выяснены 
основные постулаты развития данных 
услуг в условиях конструктивных изменений 

и требований мирового рынка. Отмечено, 
что процессы интеграции транспортной 
отрасли в Европейскую транспортную 
систему являются одними из основных при-
оритетов сегодняшнего дня для экономики 
Украины и дальнейшего ее развития как с 
позиции туристско-рекреационных услуг, 
так и транспортных.
ключевые слова: туризм, туристическая 
услуга, туристический продукт, туристско-
рекреационный потенциал, ресурсы.

The article considers the peculiarities of the 
tourism market, identified the shortcomings of 
activity of the enterprises providing this type 
of services. Formulated the main provisions 
of the activities of tourist enterprises, identify 
obstacles to the development of such ser-
vices, the main tenets of the development of 
these services in terms of design changes and 
requirements of the world market. It is noted 
that the processes of integration of transport 
sector into the European transport system are 
one of the main priorities of today for the econ-
omy of Ukraine and its further development 
from the perspective of tourist and recreational 
services, and transport.
Key words: tourism, tourist services, tour-
ist product, tourist and recreational potential, 
resources.
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ресурсів при змінних умовах суспільного виробни-
цтва. Тому саме політика активного реінжинірингу 
туристично-рекреаційних комплексів, яка спрямо-
вана на інвестування об’єктів, що підвищувати-
муть цінність рекреаційної території, убезпечить 
раціоналізацію використання наявного стратегіч-
ного потенціалу та ефективність розвитку еконо-
міки країни. 

За умов, коли відтворювальний процес у транс-
формаційному суспільстві характеризується неста-
більністю, держава втрачає важелі впливу на роз-
виток окремих галузей, а економічне регулювання 
регіонального розвитку ще не сформувалося, як 
цілісна система, втрачаються оптимальні струк-
турні пропорції та просторові пріоритети соціально-
економічної сфери, руйнується її рекреаційна інф-
раструктурна складова, загострюється проблема 
економічної та екологічної безпеки держави. 

Процеси інтеграції транспортної галузі в Євро-
пейську транспортну систему є одним із осно-
вних пріоритетів сьогодення для економіки Укра-
їни. Дана стратегія здатна розширити можливості 
України в галузі торгівлі між світовими країнами-
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лідерами, обміну технологіями, новаціями, дасть 
поштовх для активного розвитку транспортної 
інфраструктури.

Туристичний ринок в Україні знаходиться сьо-
годні на стадії формування, стан його визнача-
ється соціально-економічними та політичними 
факторами розвитку країни, менталітетом насе-
лення та їхніми традиціями. Україна належить до 
країн, які тільки розвивають туристичну інфра-
структуру, залучаючи до цього процесу новітні під-
ходи та системи такі, як: використання маркетин-
гового інструментарію, проведення соціологічних 
досліджень, залучення до забезпечення конкурен-
тоздатної послуги можливості транспорту.

Розвиток транспорту сприяє активації бага-
тьох складових народногосподарського комп-
лексу України таких, як: промисловість, тран-
спорт, впровадження нових досягнень науки і 
техніки, у питаннях розвитку туристичної сфери 
та його підрозділів, як найважливішої підгалузі 
економіки країни. Більшість країн світу сьогодні 
вирішують питання розвитку туризму, який є 
однією з найбільших, високоприбуткових і най-
більш динамічних галузей економіки, у якому 
задіяна майже вся виробнича інфраструктура. 
Саме туризм відіграє сьогодні важливу роль у 
стимулюванні політичного, соціально-культур-
ного і фізичного розвитку регіонів, сприяє під-
вищенню економічного добробуту громадян 
своєї країни. Для реалізації туристичної страте-
гії в Україні необхідним є виділення ресурсів на 
залучення та стимулювання розвитку різних сег-
ментів та підприємств туристичного ринку.

Глобалізаційні процеси, що наразі відбува-
ються в економіці країни, вимагають розширення 
туристичних можливостей, а також ефективності 
використання ресурсного потенціалу регіонів та 
відповідних реформ з боку законодавчих струк-
тур. Туристичні міграції як у міжнародному, так і в 
національному масштабах вносять значний вклад 
у вирішення питань зайнятості, приносять дохід 
національним і регіональним структурам, підпри-
ємствам і т.д.

Добре розвинена туристична інфраструктура 
здатна приносити в бюджет країни значні кошти, 
які сприятимуть подальшому розвитку нових 
туристичних маршрутів, напрямків, дозволять 
впроваджувати досягнення наукових технологій 
та розробляти нові способи та види туристичних 
послуг. На жаль, в Україні туристичний бізнес з 
багатьох причин не досяг такого широкого роз-
витку, як за кордоном, а вивчення економічних та 
управлінських засад його тільки починає розгляда-
тися, розвиватися і відкриватися для національної 
науки. Наприклад, таким важливим туристичним 
складовим, як менеджмент і маркетинг туристич-
них послуг, лише в останні роки почали навчати 
на університетському рівні і готувати відповідних 

фахівців. У цих умовах все більш актуальним 
представляється освоєння зарубіжного досвіду, а 
також дослідження вітчизняної практики викорис-
тання світових тенденцій розвитку туризму у сфері 
підприємств.

Наразі світова індустрія туризму входить у 
період постійно зростаючого обсягу подорожей, 
зростаючої конкуренції на рівні регіонів та під-
приємств туристичної індустрії, а також на ринку 
транспортних послуг. Таким чином підприємці зму-
шені вдаватись до пошуку нових способів надання 
туристичних послуг, щоб залучати та збільшувати 
потік туристів. 

Стан туристичної галузі України сьогодні 
характеризується слабо розвиненою інфра-
структурою, зносом існуючої матеріальної бази, 
а також малою кількістю готельних засобів роз-
міщення туристського класу (дво-, тризіркових) 
із сучасним рівнем комфорту, що вимагає залу-
чення інвестицій у матеріально-технічну базу та 
інфраструктуру туризму. Значну роль для спо-
живачів туристичних послуг відіграє вибір тран-
спорту, де переважно споживачі обирають тради-
ційно залізничний транспорт.

Постановка завдання. Дана проблематика 
полягає у необхідності та нагальності вирішення 
проблем, що виникають при організації надання 
транспортних послуг підприємствами туристичної 
сфери під час залізничних перевезень, а також 
пошук шляхів підвищення рівня конкурентоздат-
ності залізничного транспорту в системі туристич-
ної інфраструктури на ринку міжнародного турис-
тичного руху.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання транспортного забезпечення туристич-
ного сегменту цікавило багатьох видатних вче-
ний, провідних економістів, менеджерів та логістів 
таких, як М.Б.Біржаков і В.І.Нікіфоров, які приді-
ляли значну увагу транспортному забезпеченню 
туризму. Провідні спеціалісти у галузі туризму 
такі, як Н.І.Кабушкін у своїй роботі «Менеджмент 
туризму» розкрив проблеми організації та управ-
ління туристичною сферою. Дядечко Л.П. у своїй 
роботі «Економіка туристичного бізнесу» приді-
ляє значну увагу питанням сутності та функціону-
вання підприємницької діяльності у даному виді 
діяльності. 

Водночас потребують ґрунтовного наукового 
підходу формування домінант стратегічного управ-
ління цілеорієнтованими змінами в межах функ-
ціонування туристично-рекреаційних комплексів 
України для генерування умов щодо убезпечення 
реінжинірингу політики економічного регулювання 
розвитку регіонів, сприятливого інвестиційного клі-
мату та підвищення інвестиційної привабливості 
туристично-рекреаційної сфери діяльності. 

Також потребують подальшого вивчення й 
розв’язання системно-універсальні питання щодо:
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а) доцільності формування дієвого механізму 
розбудови нової форми організації управління 
туристичною сферою на комуні тарних засадах;

б) активізації процесів модернізації підпри-
ємств туристичного бізнесу задля підвищення 
ефективності функціонування реального сектору 
економіки;

в) інкорпорації сучасної системи управління 
підприємствами туристичного бізнесу до націо-
нального механізму забезпечення економічної 
безпеки за використання усталеної в країнах 
європейського союзу економіко-статистичної сис-
теми класифікації територій NUTS (Nomenclature 
of Territorial Units for Statistical Purposes). Проте, 
слід визнати об’єктивним таке: залучення до 
базових положень теорії регіональної економіки 
специфічних детермінант, що наразі продовжу-
ють розвиватися за рахунок використання ста-
тистичних принципів аналізу NUTS, уможливить 
врахування сучасних вимог до раціональності 
розміщення туристичних комплексів при суттє-
вому оновленні адміністративно-територіального 
устрою держави [7, 8].

виклад основного матеріалу дослідження. 
За умов, коли відтворювальний процес у транс-
формаційному суспільстві характеризується 
нестабільністю, держава втратила важелі на роз-
виток окремих галузей, а економічне регулювання 
регіонального розвитку ще не сформувалося як 
цілісна система, втрачаються оптимальні струк-
турні пропорції та просторові пріоритети соці-
ально-економічної сфери, руйнується її рекреа-
ційна інфраструктурна складова, загострюється 
проблема економічної та екологічної безпеки як 
окремих регіонів, так і держави в цілому. З роз-
витком туристичної сфери з'явилася необхідність 
у визначенні термінології, категоріального поля 
туризму. У першу чергу це стосувалося поняття 
«туристична послуга». Згідно з податковим 
кодексом, туристична послуга розглядається, як 
послуга, суть якої полягає у тимчасовому розмі-
щенні туриста в готелях, мотелях, кемпінгах, інших 
місцях тимчасового проживання при необхідності. 
Також обов'язково враховуються послуги харчу-
вання, транспортного, екскурсійно-інформацій-
ного та іншого туристичного обслуговування, вклю-
чаючи послуги зі страхування життя або здоров'я 
такого туриста чи його цивільної відповідальності 
перед третіми особами, включаються до вартості 
послуги з тимчасового розміщення туриста або 
вартості туристичного ваучера (путівки) [1].

У навчальній літературі туристична послуга 
позиціонується, як результат діяльності турис-
тичного підприємства із задоволення відповідних 
потреб туристів, особливо в перевезеннях [2].

Таким чином, туристична послуга є корисна 
діяльність туристичного підприємства із задо-
волення потреб туриста. Згідно з трактуванням 

М.Б.Біржакова – це сукупність цілеспрямованих 
дій у сфері обслуговування, яка орієнтована на 
забезпечення і задоволення потреб туриста і екс-
курсанта, що відповідає цілям туризму, характеру 
та спрямованості туристичної послуги, туру і не 
суперечить загальнолюдським принципам моралі 
і доброго порядку» [3].

Виходячи з вищевикладеного, можна підсуму-
вати, що туризм – це диверсифікований міжгалу-
зевий комплекс соціально-побутової інфраструк-
тури, який має виробничі і невиробничі функції і 
являє собою туристичну індустрію. Вона пред-
ставлена сукупністю готелів та інших засобів роз-
міщення, видами транспорту, підприємств гро-
мадського харчування, засобів розваги, об'єктів 
пізнавального, ділового, оздоровчого та іншого 
призначення, організацій, що здійснюють туро-
ператорську і турагентську діяльність, а також 
установ, що надають екскурсійні послуги і послуги 
гідів-перекладачів.

Звідси формується інший термін, який виник 
паралельно туризму, – «виробничо-обслуговуючий 
процес», який характеризується як господарський, 
що протікає в межах галузі. Сама сфера туризму – 
це складна специфічна сфера ризикових ідей, до 
яких слід відносити фактори його діяльності. Вони 
безпосередньо залежать від економічної, політич-
ної і соціальної стабільності в країні, наявність 
розвиненої інфраструктури та індустрії туризму 
[4]. Туристична індустрія реалізовує своїм потен-
ційним клієнтам туристичні послуги.

Туристичну послугу можна розглядати, як 
комплексне поняття, що обумовлює сукупність 
цілеспрямованих дій у сфері обслуговування. 
Вона орієнтована на забезпечення і задоволення 
потреб туриста і екскурсанта, що відповідає цілям 
туризму, характеру та спрямованості туристичної 
послуги, туру і не суперечить загальнолюдським 
принципам моралі і доброго порядку.

Економіка і туризм це взаємопов'язані сфери 
виробничого комплексу, що представляють собою 
систему відносин, які виникають у цій галузі в про-
цесі виробництва, розподілу, обміну та споживання 
результатів туристської діяльності. Економіка 
туристичної фірми виступає в якості сукупності 
факторів виробництва, фондів обігу і нематері-
альних активів, доходів (прибутку), отриманих у 
результаті реалізації туристичного продукту та 
надання різних інших послуг.

В умовах ринкової економіки, розвиток туризму 
у світовому масштабі став активним і доступним 
у будь-якій країні світу. Інтерес представляють 
наявність у країнах рекреаційних ресурсів, капі-
талу, технологій, кадрового потенціалу, культурної 
спадщини людства. Міжнародний туризм відріз-
няється від інших галузей національної економіки 
наявністю природних та водних ресурсів, явищ 
природи, кліматичних умов, завдяки яким певні 
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регіони країни користуються значною популяр-
ністю. Він може розвиватися не тільки в соціально 
стабільних країнах, де сервісне обслуговування 
туристів знаходиться на середньому або високому 
рівні. У ряді країн, де цивілізаційні нововведення 
не так розвинені, так само, як і інфраструктура, 
туризм там приваблює клієнтів своєю унікаль-
ністю, дикістю природи, кліматом (Африка, Сау-
дівська Аравія, Гренландія, острови з неактивним 
туристичним комплексом і т.д.), але такий туризм 
є фінансово затратним.

Дуже активно розвивається на світовому рівні 
міжнародний туризм, що визначає найбільший 
сектор сучасної економіки, який відіграє одну з 
головних ролей на світовій сцені, забезпечуючи 
десяту частину світового валового національного 
продукту. Ця галузь економіки розвивається швид-
кими темпами і стає найбільш важливим її сек-
тором. Це одна з високоприбуткових і найбільш 
динамічно розвиваючих галузей, яка характеризу-
ється активним джерелом надходжень іноземної 
валюти і впливає на платіжний баланс країни. Крім 
впливу на економіку багатьох країн, міжнародний 
туризм також впливає на їх соціальне, культурне 
та екологічне середовище. Тому невипадково 
інтерес до цієї діяльності зростає з кожним роком, 
залучаючи до неї практично всі країни світу, в тому 
числі і Україну [5].

В останні роки у практиці міжнародного туризму 
швидкими темпами розвиваються його нові види 
такі, як: парадорес (сільський туризм), таймшер 
(це право одного з власників бути власником на 
використання самої власності впродовж відведе-
ного йому проміжку часу) і транспортний туризм 
[6]. Нагальним є відмітити, що розвиток міжнарод-
ного туризму веде до активізації та ефективності 
економічної інфраструктури країни, промислового 

комплексу країни, дає поштовх до міжнародної 
співпраці, убезпечує укладання контрактів на різні 
терміни та види надання послуг.

Основу світового туризму визначає розробка 
стратегії туристичної активності, яка полягає у 
створенні туристичної інфраструктури, оригі-
нальної індустрії, створення національних парків 
і рекреаційних зон, залучення інвестицій і зрос-
тання кількості візитів у регіон. 

Основу туристичної діяльності забезпечують 
підприємства туристичної галузі сфери обслу-
говування туристів. Туристична індустрія вклю-
чає в себе цілу низку об’єктів туристичної інфра-
структури, які спеціалізуються на своїх особливих 
функціях. Туристичні підприємства володіють 
правами юридичної особи, є самостійними гос-
подарюючими суб’єктами, що мають свій статут, 
права та обов’язки і виконують комерційні та нау-
ково-дослідні види діяльності, надають туристичні 
послуги з метою максимізації прибутку. 

Діяльність підприємств туристичної індустрії 
повинна орієнтуватись на виконанні основних 
функцій, основними з яких є: 

- організація забезпечення процесу форму-
вання туристичних груп, комплексних маршрутів 
на основі договорів про співпрацю між різними під-
приємствами туристичної сфери;

- виконання ролі посередника під час реалі-
зації туристичних послуг, забезпечення транспор-
том, створення пакетів туристичних послуг;

- проведення операцій з обміну валют, стра-
хування життя та майна тощо.

Основною функцією туристичних підприємств 
як складової туристичної індустрії є виробництво, 
надання та реалізація комплексного турпродукту.

Кожен турист, який відвідує нашу країну, бажає 
отримувати відповідні сервісні послуги європей-

рис. 1. схема складових туристичної індустрії
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ського рівня, до яких входять: організація самої 
подорожі, місця ночівлі, політика харчування та 
організація вільного часу (рис. 1).

Всі ці чотири складові забезпечують чотири різні 
за характером способів надання послуг туристичні 
підприємства, ефективність роботи яких складає 
враження у туристів про всю мандрівку. Меха-
нізм прийняття рішення про здійснення туристич-
ної подорожі потенційним споживачем полягає у 
наступному поетапному шляху.

Насамперед споживачем обирається маршрут 
подорожі і транспорт, яким вона буде здійснюва-
тись. До уваги беруться основні переваги різних 
видів транспорту, його функціональні можливості 
та цінова політика даної галузі. Після прийняття 
рішення по вибору транспорту клієнт повинен 
бути впевнений, що він зможе відпочити або про-
вести ніч у сприйнятливих для нього умовах. Для 
цього він обирає той вид проживання, який йому 
підходить за багатьма параметрами: місце ночівлі, 
умови, які надає фірма, цінова політика тощо. Крім 
цього, важливе значення має проведення органі-
заторами власне подорожі в плані інформаційної 
складової. Це можуть бути різного роду екскур-
сії, конференції, ділові зустрічі, на яких споживач 
зможе отримувати додаткові знання на тематику, 
яка є цікавою для туриста.

Значну увагу підприємства туристичної галузі 
повинні приділяти питанням організації харчу-
вання туристів. Тут на розгляд самих харчуваль-
них закладів можливі варіанти надання своїх 
послуг у залежності від специфіки мандрівки. 
Якщо це поїздка, метою якої є знайомство з куль-
турою народів, які проживають на території країни 
(Закарпаття, Гуцульщина, Лемківщина, тощо), то 
бажано частувати стравами з національним коло-
ритом, характерними тільки для даного регіону, не 
нехтуючи при цьому європейської. При здійсненні 
ділової поїздки, туристичні компанії можуть пропо-
нувати пасажирам ділові сніданки та обіди, а також 
приймати замовлення на ділові вечері. Такий під-
хід буде вигідним для тур компаній і клієнтів. Мож-
ливо даний сервіс, який приносить задоволення 
своїм клієнтам, дозволить підвищити кількість 
вдало укладених контрактів.

Організаційна структура підприємств турис-
тичної сфери має розглядатися як впорядкована 
сукупність елементів, що тісно взаємодіють між 
собою, забезпечуючи безперебійну ефективну 
діяльність підприємств туристичної галузі. Еле-
менти структури включають у себе окремих пра-
цівників, різні служби та виконавчі підрозділи, які 
беруть участь у діяльності підприємства і викону-
ють свої обов’язки згідно своїм посадам.

На формування організаційного-економічного 
механізму діяльності підприємств туристичного 
бізнесу мають вплив різнорідні фактори і сфери 
діяльності. У першу чергу це структурні складові, 

до яких наразі слід віднести визначення пріорите-
тів, їх взаємодію і можливі структурні зміни. Також 
слід враховувати організаційно-адміністративні 
механізми такі, як: інвестиційні програми, іннова-
ційно-інвестиційна політика, ліцензування та стра-
тегічне планування діяльності об'єкта. Третьою 
складовою має бути інформаційна сфера, до якої 
слід віднести різного роду рекламні заходи, про-
спекти, інформацію про транспорт, туристичні 
маршрути, маркетингові дослідження, організацію 
науково-технічної діяльності і т.п. Усі ці складові 
спираються на нормативно-правову базу запрова-
дження туристичної діяльності в Україні або будь-
якій іншій країні [6]. Функціонування підприємств 
туристичної галузі або будь-якого об'єкта, який 
бере участь в економічно-технічній сфері немож-
ливо без обліку стабілізації і збалансованість 
роботи всіх елементів системи.

Разом із тим у розвитку туристично-рекреацій-
ного комплексу ключовою є проблема недостат-
ності інвестиційних ресурсів. 

В основі всіх реформ і змін у галузі лежать 
принципи системності і багатофункціональності, 
останній із яких охоплює різні аспекти діяльності 
об'єкта, його стратегії і шляхи досягнення кінцевої 
мети.

Щодо державного регулювання, то для підви-
щення ефективності заходів державного регулю-
вання макроекономічних процесів у туристичних 
регіонах потрібне застосування системного під-
ходу до питань визначення стратегії розвитку та 
вироблення заходів впливу держави. У цих умовах 
загальновизнаним і дієвим методом підтримки є 
розробка та реалізація національних і регіональних 
цільових програм, покликаних забезпечити роз-
виток тих, чи інших галузей економіки, що мають 
стратегічне значення для регіонів і країни в цілому. 
Також програмування доцільно доповнити прогно-
зуванням і моделюванням. Однак у кожному кон-
кретному випадку прогнозування повинно вклю-
чати в себе певні квантитативні цільові установки 
на перспективу, і серед них пріоритетне місце необ-
хідно відвести кількісним показникам туристичного 
потоку та ємності і показникам завантаженості 
курортів та комплексу в цілому, а також наявним 
природним лікувальним і туристичним ресурсам. 
Слід вказати й на те, що важливою складовою дер-
жавного регулювання туристичних послуг повинна 
стати також регіональна політика держави, спря-
мована на підтримку підприємницького сектору в 
рекреаційному і туристичному бізнесі.

висновки з проведеного дослідження. Отже, 
важливим напрямом макроекономічного регулю-
вання розвитку підприємств туристичної галузі 
має стати створення і застосування законодавчої 
бази, здатної забезпечити умови для розвитку та 
функціонування різних напрямів туристичного біз-
несу. При цьому економічне регулювання розвитку 
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даних підприємств слід реалізувати та виконувати 
за використання адаптивних технологій управ-
ління, які здатні за рахунок постійного комбіну-
вання складу туристичних інструментів забезпе-
чувати дієвість та результативність провадження 
регіональної політики відтворення туристичного 
продукту у межах будь-якого регіону. Для забезпе-
чення економічної безпеки в регіонах необхідною 
умовою має стати інтеграція потенціалу рекреа-
ційно-туристичного зростання до сукупних ресур-
сів, резервів і можливостей національного госпо-
дарства. 
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Постановка проблеми. Говорячи про методи 
(підходи) оцінки інвестиційно-інноваційного розви-
тку матерії регіону, можемо виділити три їх групи: 
з акцентом на інноваційний розвиток регіону; з 
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У статті визначено необхідність оцінки 
інвестиційно-інноваційного розвитку регі-
онів України у сучасних умовах кризового 
розвитку держави. Наведена класифікація 
методів оцінки інвестиційно-інноваційного 
розвитку регіону. Надана критична оцінка 
методам оцінки інвестиційного розвитку 
регіону, методам оцінки інноваційного роз-
витку регіону, методам оцінки інноваційно-
інвестиційного розвитку регіону. Наведено 
перспективи подальших досліджень у рам-
ках даної наукової проблематики.
ключові слова: метод, оцінка, підхід, регіон, 
розвиток, інвестиції, інвестиційний розви-
ток, інвестиційно-інноваційний розвиток, 
інновації, інноваційний розвиток.

В статье определена необходимость 
оценки инвестиционно-инновационного раз-
вития регионов Украины в современных 
условиях кризисного развития государства. 
Приведена классификация методов оценки 
инвестиционно-инновационного развития 
региона. Дана критическая оценка методам 
оценки инвестиционного развития региона, 
методам оценки инновационного развития 

региона, методам оценки инвестиционно-
инновационного развития региона. Приве-
дены перспективы дальнейших исследова-
ний в рамках данной научной проблематики.
ключевые слова: метод. оценка, подход, 
регион, развитие, инвестиции, инвестици-
онное развитие, инвестиционно-инноваци-
онное развитие, инновации, инновационное 
развитие.

The article outlines the necessity in assessment 
of investment and innovative development of 
Ukrainian regions in the modern terms of crisis 
state development. The classification of methods 
used for the assessment of investment and inno-
vative development of the region is provided. The 
critical assessment of the methods mentioned 
above as well as methods used for the assess-
ment of investment and innovative development 
of the region independently is also provided. 
Finally, the further prospects of the research in 
this scientific area are offered.
Key words: method, assessment, approach, 
region, development, investments, investment 
development, investment and innovative devel-
opment, innovations, innovative development.

акцентом на інвестиційно-інноваційний розвиток 
регіону.

Необхідно зазначити, що перша група методів, 
досліджуючи досить детально складові інновацій-
ного розвитку регіону, або не приділяє достатньо 
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уваги інвестиційному розвитку регіону, або вклю-
чає оцінку інвестиційного розвитку як складову 
інноваційного розвитку регіону, що зменшує якість 
та ефективність такого виду оцінки. Те ж саме 
можливо сказати і про другу групу методів, тільки 
вже зі сторони оцінки інноваційного розвитку регі-
ону, вона або відсутня, або обмежено включена в 
оцінку інвестиційного розвитку. Методи, що поєд-
нують оцінку і інноваційної, і інвестиційної складо-
вої розвитку регіону, досить часто не ефективно 
поєднують дані дві складові у єдине ціле або 
роблять це досить механічно.

Сучасна регіональна просторова структура скла-
дається з певних елементів, які своєю активністю так 

чи інакше впливають один на одного. Якщо розгля-
дати цей процес з позиції інвестиційно-інноваційного 
розвитку, то вважається доречним поєднання струк-
турних об’єктів регіону в єдине базове поняття, яке 
буде мати назву інвестиційно-інноваційна матерія 
регіону. Таким чином, ми повинні дати визначення 
новій дефініції. Отже, інвестиційно-інноваційна 
матерія регіону (ІІМР) – це сукупність у регіонально-
просторовій структурі реальних та потенційно мож-
ливих об’єктів, які характеризуються або можуть 
характеризуватися високим ступенем інвестиційної 
та інноваційної активності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні підходи до визначення основних методів 

рис. 1. Графічна інтерпретація методу т.в. уманець, о.в. лучакової  
з оцінки інноваційного розвитку регіону [2, с. 265]
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(підходів) оцінки інвестиційно-інноваційного розви-
тку регіону висвітлено у працях наступних дослід-
ників: О.Ю. Доценка, В.Є. Болгова, Є.В. Ханова, 
Ю.М. Харазішвілі, Ю.С. Дорофеєвої, О.Б. Жихора, 
Н.Є. Скоробогатової, О. Савлук, Т.В. Уманець, 
О.В. Лучакової, М.Д. Лесечко, А.О. Чемерис, 
О.М. Чемерис, О.П. Просовича, Ю.Г. Бондаренка, 
Л.Р. Прийми, В.Ізюмської, О.В. Комеліної 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
аналізі методів оцінки інвестиційно-інноваційного 
функціонування матерії регіону.

виклад основного матеріалу дослідження. 
На особливу увагу заслуговує система індикато-
рів оцінки інноваційного розвитку регіону, що була 
запропонована Т.В. Уманець, О.В. Лучаковою. 
Система складається зі зведеного інтегрального 
індексу та трьох групових інтегральних індексів, 
які у свою чергу розраховуються за допомогою 
ряду показників. Звертаємо увагу на максимально 
пропрацьовано, повну та зрозумілу методику роз-
рахунку зведеного інтегрального і групових інте-
гральних індексів інноваційного розвитку регіону. 
На рисунку 1 покажемо графічну інтерпретацію 
методу Т.В. Уманець, О.В. Лучакової.

Перевагами методу розрахунку зведеного інте-
грального індексу інноваційного розвитку регіону 
є: зрозумілість методики розрахунку; викорис-
тання значної кількості показників; об’єктивність; 
чітка ієрархічність розрахунків; можливість гра-
фічної інтерпретації результатів; однозначність 

отриманих за результатами розрахунків висно-
вків; можливість автоматизації процесу розра-
хунку.

Серед недоліків методу оцінки інноваційного 
розвитку регіону, що був запропонований Т.В. Ума-
нець, О.В. Лучаковою, можемо відмітити: склад-
ність у розрахунку; довільність обрання показ-
ників; не зрозуміла ефективність використання 
методу на практиці; слабке врахування якісних 
показників інноваційного розвитку регіону.

Даний метод можливо віднести до методів 
оцінки інноваційного розвитку регіону, що викорис-
товують математичний інструментарій.

Досить цікавим є метод оцінки інноваційного 
розвитку регіону, що був розроблений та запропо-
нований науковій спільноті М.Ю. Глізнуцею у своїй 
науковій праці «Визначення складових та оцінка 
інноваційного потенціалу регіону». Науковець 
запропонував розраховувати індекс інноваційного 
розвитку регіону (ІРР) на основі чотирьох базових 
індексів. Представимо у таблиці 1 характеристику 
складових, що використовуються для розрахунку 
індексу ІРР.

Дослідження методу розрахунку індексу інно-
ваційного розвитку регіону дозволило сформулю-
вати його переваги: об’єктивність; значна кількість 
показників для розрахунку; можливість автомати-
зації процесу розрахунку; можливість графічної 
інтерпретації та подачі висновків оцінки; можли-
вість використання для розрахунку спеціаліста з 
низькою кваліфікацією.

Таблиця 1
Характеристика складових, що використовуються  

для розрахунку індексу інноваційного розвитку регіону [3, с. 12]
назва індексу Показники, що використовуються для розрахунку індексу

Індекс впровадження інновацій

1) доля інноваціно – активних суб’єктів господарювання у загальній кількості 
суб’єктів господарювання у регіоні, у %; 
2) доля суб’єктів господарювання, що купують інноваційні розробки (облад-
нання, технології) у загальній кількості суб’єктів господарювання у регіоні, у %;
3) питома вага витрат на впровадження інновацій у загальному розмірі витрат у 
регіоні, у %.

Індекс реалізації інноваційної 
продукції

1) доля суб’єктів господарювання, що реалізують продукцію (роботи, послуги) 
які виготовлені за допомогою інновацій у загальній кількості суб’єктів господа-
рювання у регіоні, у %;
2) доля доходів від реалізації інноваційних розробок у загальних доходах регі-
ону, у %;
3) доля доходів від реалізації продукції (робіт, послуг), які виготовлені з вико-
ристанням інновацій у загальних доходах регіону, у %.

Індекс матеріально-технічного 
забезпечення інноваційних 
розробок

1) кількість наукових організацій у регіоні, які здійснюють НДДКР (одиниць);
2) розміри фінансування інноваційних розробок у регіоні (тис. грн.);
3) кількість наукових співробітників, що займаються НДДКР у регіоні (тис. чол.).

Індекс експорту вітчизняної 
інноваційної продукції

1) доля суб’єктів господарювання, що реалізують інноваційні розробки на екс-
порт від загальній кількості суб’єктів господарювання у регіоні, у %;
2) питома вага доходів від експорту інноваційних розробок у експортних дохо-
дах регіону, у %;
3) доля суб’єктів господарювання, що реалізують продукцію (роботи, послуги), 
які виготовлені з використанням інновацій на експорт від загальній кількості 
суб’єктів господарювання у регіоні, у %;
4) питома вага доходів від експорту продукції (робіт, послуг), які виготовлені з 
використанням інновацій у експортних доходах регіону, у %.
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Недоліки розрахунку індексу інноваційного 
розвитку регіону наступні: довільність обрання 
показників; відсутність чіткої методики розрахунку 
ключового індексу та його складових; відсутність 
параметрів оцінки інноваційного розвитку регіонів 
згідно запропонованого індексу.

Даний метод можливо віднести до методів 
оцінки інноваційного розвитку регіону, що викорис-
товують математичний інструментарій.

Останнім з методів оцінки інноваційного роз-
витку регіону дослідимо Індекс інноваційного роз-
витку регіону (територіального утворення), що 

розраховується згідно показників «Табло Іннова-
ційного Союзу» для регіонів ЄС.

Індекс інноваційного розвитку регіону (терито-
ріального утворення) розраховується на основі 
трьох інших індексів (інноваційний потенціал, 
інноваційна діяльність, результативність іннова-
ційної діяльності), які у свою чергу включають 
певну кількість показників, що поділені на відпо-
відні групи.

На рисунку 2 надамо графічну інтерпретацію 
методу розрахунку Індексу інноваційного розвитку 
регіону (територіального утворення).

рис. 2. Графічна інтерпретація методу розрахунку  
індексу інноваційного розвитку регіону (територіального утворення) [4]
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Надалі наведемо методику розрахунку індексу.
1. Значення індексу інноваційного розвитку 

регіону (територіального утворення) в рамках роз-
рахунків може коливатись від нуля до одиниці, з 
виділенням десятинних знаків після коми, тобто 
він може бути 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 … 0,8, 0,9, 1,0.

2. Індекс розраховується, як середнє арифме-
тичне індексу інноваційного потенціалу регіону, 
індексу інноваційної діяльності у регіоні, індексу 
результативності інноваційної діяльності у регіоні.

3. Індексу інноваційного потенціалу регіону роз-
раховується, як середнє арифметичне балів трьох 
груп показників, а саме: людський потенціал регі-
ону, фінансування інноваційної діяльності у регіоні, 
інфраструктура інноваційної діяльності у регіоні.

4. Індекс інноваційної діяльності у регіоні роз-
раховується, як середнє арифметичне балів двох 
груп показників, а саме: інноваційна активність у 
регіоні, інноваційна діяльність промислових під-
приємств регіону.

5. Індекс результативності інноваційної діяль-
ності у регіоні розраховується, як середнє ариф-
метичне балів двох груп показників, а саме: кіль-
кість інновацій у регіоні, економічні результати 
інноваційної діяльності у регіоні.

6. Відповідні групи показників у рамках розра-
хунку наведених вище індексів розраховуються, 
як середнє арифметичне балів показників, які вхо-
дять у дані групи показників (див. рис. 2).

7. Дані для розрахунку показників, груп показ-
ників та індексів беруться за найближчі п’ять років.

8. В рамках даного методу розраховуються 
абсолютні та відносні відхилення показників за 
відповідні проміжки часу.

9. Окремо розраховується середньорічна швид-
кість інноваційного розвитку регіону, як середні 
темпи росту індексу інноваційного розвитку регі-
ону (територіального утворення) за рік.

До переваг методу відносимо: чітку та зрозу-
мілу методологію розрахунку індексу; значну кіль-
кість показників; можливість автоматизації роз-
рахунків; можливість подачі матеріалів у вигляді 
графіків; доказану ефективність на практиці (для 
країн ЄС). 

Недоліками методу є: не врахування якісних 
показників інноваційного розвитку регіонів; не 
доказану ефективність для вітчизняних умов.

Даний метод можливо віднести до методів 
оцінки інноваційного розвитку регіону, що викорис-
товують математичний інструментарій.

Наділі дослідимо методи оцінки інвестиційного 
розвитку регіону.

Згідно методу Н.Є. Скоробогатової оцінку 
інвестиційного розвитку регіону необхідно робити 
спираючись на розрахунок та аналіз двох груп 
показників: показників доходності регіону та показ-
ників ліквідності регіону. Показники доходності 
необхідно досліджувати з точки зору інвестицій-

ного розвитку регіону, тобто чим більш доходним 
буде регіон та суб’єкти господарювання і домашні 
господарства у ньому, тим більш привабливим 
для інвестування він буде, а також держава, міс-
цеві органи влади, регіональні суб’єкти господа-
рювання і домашні господарства зможуть більше 
коштів направляти на інвестування. Показники 
ліквідності регіону характеризують розмір та знак 
(позитивний або негативний) грошового потоку 
у регіоні, а також розмір і знак (позитивний або 
негативний) розмірів інвестування (більше інвес-
тицій надходить у регіон, у тому числі іноземних, 
або більше інвестиційних коштів направляється 
за межі регіону суб’єктами господарювання та 
домашніми господарствами).

Н.Є. Скоробогатова пропонує для оцінки доход-
ності регіону використовувати ряд показників, а 
саме:

– абсолютне значення та динаміка валового 
регіонального продукту (абсолютне відхилення та 
темпи росту);

– абсолютне значення та динаміка валового 
регіонального продукту на одну особу (абсолютне 
відхилення та темпи росту);

– рівень інфляції у регіоні та його динаміка 
(абсолютне відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення реальних доходів 
домашніх господарств регіону та їх динаміка 
(абсолютне відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення реальних доходів на 
одну особу у регіоні та їх динаміка (абсолютне від-
хилення та темпи росту);

– абсолютне значення фінансових результатів 
суб’єктів господарювання у регіоні та їх динаміка 
(абсолютне відхилення та темпи росту);

– доля збиткових суб’єктів господарювання від 
загальної кількості господарюючих суб’єктів у регі-
оні (у %) та її динаміка (абсолютне відхилення);

– абсолютне значення розмірів капітальних 
інвестицій у регіоні та їх динаміка (абсолютне від-
хилення та темпи росту);

– абсолютне значення розмірів будівельно – 
монтажних робіт у регіоні та їх динаміка (абсолютне 
відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення розмірів експорту това-
рів (робіт, послуг) з регіону та його динаміка (абсо-
лютне відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення розмірів імпорту това-
рів (робіт, послуг) у регіон та його динаміка (абсо-
лютне відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення і знак (позитивний або 
негативний) розмірів сальдо зовнішньоторговель-
ного регіону та його динаміка (абсолютне відхи-
лення та темпи росту).

До показників оцінки ліквідності регіону  
Н.Є. Скоробогатова пропонує віднести наступні:

– кількісний показник надходження прямих іно-
земних інвестицій (ПІІ) у регіон;
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– об’ємний показник надходження прямих іно-
земних інвестицій (ПІІ) у регіон;

– кількісний показник надходження інвестицій у 
регіон;

– об’ємний показник надходження інвестицій у 
регіон;

– абсолютне значення розмірів дебіторської 
заборгованості у регіоні та її динаміка (абсолютне 
відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення розмірів довгострокової 
дебіторської заборгованості у регіоні та її динаміка 
(абсолютне відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення розмірів простроченої 
дебіторської заборгованості у регіоні та її динаміка 
(абсолютне відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення розмірів кредиторської 
заборгованості у регіоні та її динаміка (абсолютне 
відхилення та темпи росту);

– абсолютне значення розмірів простроче-
ної кредиторської заборгованості у регіоні та її 
динаміка (абсолютне відхилення та темпи росту) 
[5, с. 215].

Після розрахунку показників Н.Є. Скоробога-
това пропонує розрахувати три відповідні індекси, 
а саме: індекс доходності регіону, індекс ліквід-
ності регіону, індекс інвестиційного розвитку регі-
ону (розраховується на основі двох попередніх 
індексів). Відмічаємо, що для формування висно-
вків залучаються експерти, оскільки певної шкали 
індексів у дослідженні не дано, і тому саме екс-
перти визначають результати розрахунків. Таким 
чином, наведений метод відноситься до тих, що 
використовують як математичний інструментарій, 
так і експертні висновки.

Серед позитивних сторін методу можемо від-
значити: акцент саме на грошові надходження у 
регіон; врахування як доходності, так і ліквідності 
регіону; можливість графічної інтерпретації розра-
хунків.

Недоліками методу, що запропонований 
Н.Є. Скоробогатовою є: довільне обрання показни-
ків; не врахування у розрахунках значної кількості 

інших показників, наприклад, інфраструктурних, 
інноваційного розвитку, екологічних та ін.; досить 
не зрозуміла методика розрахунку; необхідність 
залучення експертів, що знижує об’єктивність 
отриманих результатів.

висновки з проведеного дослідження. 
Критичне оцінювання методів оцінки інвести-
ційно-інноваційного розвитку регіону дозволило 
виявити головні їх недоліки, а саме: досить 
довільний підбір показників оцінки; у більшості 
слабка методика розрахунку підсумкових показ-
ників оцінки; слабкий акцент на якісних показни-
ках оцінки інвестиційно-інноваційного розвитку 
регіону; не зрозуміла ефективність застосування 
методів на практиці.

На особливу увагу заслуговує факт незначної 
кількості та досить низької якості методів оцінки 
інвестиційно-інноваційного розвитку регіону, що 
потребує усунення і є перспективою подальших 
наукових розробок автора.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
аграрний сектор є однією з найважливіших галу-
зей національної економіки, в ньому зайнята зна-
чна частка працездатного населення країни. Дина-
міка як обсягів виробництва, так і посівних площ 
та поголів’я непрямо вказує на існування резервів 
подальшого нарощування виробництва продук-
ції аграрного сектору економіки. Для розуміння 
чинників майбутнього розвитку слід усвідомити, 
наскільки конкурентоспроможними на міжнарод-
них ринках є сільськогосподарські підприємства та 
продукція, що виробляється аграрним сектором.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Існує кілька підходів до оцінювання конкурентоз-
датності секторів або галузей національної еконо-
міки. Один з основних базується на ідеї Баласси 
[1] про те, що конкурентоздатність може бути 
виявлена у результаті здійснення зовнішньої тор-
гівлі певної країни з іншими. На основі цієї ідеї 
використовується цілий ряд показників «вияв-
лених порівняльних переваг», що розроблені на 
основі поняття порівняльних витрат (Д. Рікардо), 
порівняльних переваг (Є. Хекшер, Б. Олін), порів-
няння конкурентних переваг та чинників ефектив-
ності використання ресурсів (М. Портер). Концеп-
ція порівняльних переваг вперше була описана 
Робертом Торренсом в «Нарисі про зовнішню 
торгівлю зерном» (1815 рік) та систематизована 

Давідом Рікардо в «Основах політичної економії 
та оподаткування» (1817 рік). 

Теоретико-методологічні основи формування 
стійких галузевих конкурентних позицій агропро-
мислового комплексу висвітлені у працях вітчиз-
няних авторів: І.Г. Альтшулера, В.Г. Андрійчука, 
Б.В. Буркинського, С.С. Гаркавенко, В.М. Гейця, 
Н.Є. Голомші, О.Д. Гудзинського, В.Л. Діканя, 
С.М. Кваші, І.Г. Кириленка, О.О. Костусєва, 
П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, В.Я. Меселя-
Веселяка, Б.Й. Пасхавера, М.П. Сахацького, 
Б.К. Супіханова, О.В. Ульянченка, В.С. Шебаніна, 
Л.С. Шевченко, З.Є. Шершньової, О.О. Школьного, 
Л. Якокки та багатьох інших.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування методичних підходів до оцінювання 
конкурентоспроможності аграрного сектору еко-
номіки країни та оцінювання теоретичних засад, 
чинників та прикладних напрямів її підвищення, 
формулювання науково-теоретичних основ оці-
нювання конкурентоспроможності на основі тео-
рії порівняльних переваг та аналізу конкурентних 
можливостей.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із основних факторів формування конку-
рентоспроможності продукції є фактор ціни, для 
підтримання якого собівартість як основа для 
ціноутворення повинна формуватися за принци-

методичні ПідХоди до аналіЗу конкурентоЗдатності  
аГрарноГо сектору економіки 
METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO AGRICULTURAL COMPETITIVENESS EVALUATION

У статті охарактеризовані основні під-
ходи, що використовуються для оцінювання 
рівня конкурентоспроможності аграрного 
виробництва, зокрема концепція оцінювання 
витрат внутрішніх ресурсів для визначення 
конкурентоспроможності галузей націо-
нальної економіки, показано зв'язок цього 
поняття та категорій порівняльної та 
конкурентної переваги, оцінено підходи до 
диференціації цих понять. 
ключові слова: конкурентоспроможність, 
аграрний сектор, порівняльна перевага, 
конкурентна перевага, альтернативні 
видатки, коефіцієнт витрат внутрішніх 
ресурсів.

В статье охарактеризованы основные 
подходы, используемые для оценки уровня 
конкурентоспособности аграрного произ-
водства, в частности концепция оценки 
затрат внутренних ресурсов для опреде-
ления конкурентоспособности отраслей 

национальной экономики, показана связь 
этого понятия и категорий сравнительной 
и конкурентного преимущества, оценены 
подходы к дифференциации этих понятий.
ключевые слова: конкурентоспособность, 
аграрный сектор, сравнительное пре-
имущество, конкурентное преимущество, 
альтернативные расходы, коэффициент 
затрат внутренних ресурсов.

This paper resolves several points about com-
petitiveness of agricultural products, including 
the domestic resource cost concept to estimate 
the countries competitiveness. It explores its 
relationship to the definition of compara-
tive advantage and competitive advantage, 
resolves the conflict between differing views 
of the comparative advantage and competitive 
advantage. 
Key words: Competitiveness, Agriculture, Com-
parative Advantage, Competitive Advantage, 
Shadow Prices, Domestic Resource Cost
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пом мінімізації витрат, що досягається за рахунок 
оптимізації галузевої структури суб'єктів госпо-
дарювання, впровадження модернізації, спеціа-
лізації та концентрації виробництва, підвищення 
виробітку, ефективного використання ресурсів і 
виробничого потенціалу й урахування вимог ринку. 

Конкурентоспроможність – властивість товару, 
послуги, суб’єкта або галузі в умовах ринкових 
відносин виступати на ринку паритетно з аналогіч-
ними товарами, послугами або господарюючими 
суб’єктами ринкових відносин, або ж такими, які 
задовольняють ту ж потребу споживача. Поняття 
конкурентоспроможності в агарному секторі має 
свої особливості. Можна стверджувати, що конку-
рентоспроможність сільськогосподарської продук-
ції – це здатність агровиробників функціонувати в 
актуальній ринковій ситуації, використовувати свої 
конкурентні переваги і бути здатним перемагати 
у конкурентній боротьбі на ринках сільськогос-
подарської продукції та послуг. Така можливість 
забезпечується за умови використання сільсько-
господарськими виробниками своїх конкурентних 
переваг, які формуються під впливом зовнішніх 
та внутрішніх чинників. Внутрішні чинники конку-
рентоспроможності – це сукупність усіх можливос-
тей підприємства, що впливають на собівартість 
та якість його продукції. Зовнішні чинники конку-
рентоспроможності не належать до сфери впливу 
менеджменту підприємств і формуються у ринко-
вому середовищі. 

Порівняльна перевага (comparative advantage) – 
це здатність виготовляти товар або послугу з від-
носно меншими альтернативними витратами [2]. 
Країна, що виготовляє товар з меншими альтерна-
тивними витратами, має більші порівняльні пере-
ваги, вона витрачає менше як імпортованих, так і 
внутрішніх ресурсів на одиницю продукції, її вну-
трішні ресурси мають більш низьку альтернативну 
вартість, а продукція цієї країни більш конкурен-
тоздатна на світовому ринку.

Конкурентоспроможність є однією з найважли-
віших категорій ринкової економіки і характеризує 
можливість та ефективність адаптації підприєм-
ства до умов конкурентного середовища. Відпо-
відно до визначення, узгодженого Всесвітнім еко-
номічним Форумом, конкурентоспроможність – це 
набір інституцій, механізмів та чинників, що визна-
чають рівень продуктивності країни [3].

Порівняльна перевага присутня при можли-
вості виготовляти ту ж продукцію або надавати 
ті ж послуги з меншими альтернативними видат-
ками. Абсолютною ж перевагою характеризується 
суб’єкт господарювання, який здатний виготовити 
найбільше продукції на одиницю залучених вироб-
ничих ресурсів.

Стосовно порівняльної переваги, то навіть, 
якщо один суб’єкт господарювання має абсолютні 
переваги в усіх видах продукції, проте він може 

отримати вигоду, експортуючи продукти, в яких він 
має порівняльні переваги (тобто менші альтерна-
тивні витрати) та імпортуючи продукти з відсут-
ністю порівняльної переваги (більш високими аль-
тернативними видатками). Важливим при цьому 
є не абсолютні витрати виробництва, а відносні 
альтернативні видатки, які показують, наскільки 
потрібно зменшити виробництво певного товару 
чи послуги щоб виготовити додаткову одиницю 
іншого товару чи послуги.

Схожим до «порівняльної переваги» термі-
ном є поняття «конкурентної переваги». Оскільки 
часто ці поняття взагалі не розрізняються і прирів-
нюються один до одного, вони використовуються 
паралельно для означення різних концепцій.

Відповідно до бачення, яке більш розповсю-
джене в емпіричних дослідженнях і менш – в тео-
ретико-методологічних, конкурентна перевага оці-
нює прибутковість країни (або інших суб’єктів) у 
певній галузі при існуванні «ринкових» цін та мож-
ливість спотворення прибутковості внаслідок регу-
лювання чи інших впливів, тоді, як порівняльна 
перевага відображає прибутковість при тіньових 
(прихованих) цінах. На нашу ж думку, відмінність 
між порівняльною та конкурентною перевагою 
може трактуватися так само, як і відмінність між 
абсолютною та конкурентною перевагою. 

У міжнародній науковій думці багато авторів 
наголошують на тому, що конкурентоспромож-
ність не має однозначного визначення. Проте, 
може бути узгоджена думка, що конкурентоспро-
можність – це спроможність протистояти конку-
рентам і бути при цьому прибутковим. Конкурен-
тоспроможність, таким чином – це спроможність 
продавати виготовлену продукцію, яка відповідає 
певним вимогам (за ціною, якістю та кількістю) і 
в той же час забезпечувати рівень прибутковості, 
який би дозволяв підприємству процвітати. Тобто 
конкурентоспроможність вважається відносним 
поняттям, при чому головним багато дослідни-
ків розуміють не підходи до його тлумачення, 
яке може змінюватися залежно від предмету та 
об’єкту дослідження, а використання методів її 
оцінювання.

Оцінкою міжнародної конкурентоспроможності 
є реальний обмінний курс валюти (real exchange 
rate) 

,                           (1)

де pT – індекс цін на ринкові товари pNT – індекс 
цін на неринкові (untradable) товари 

Відкрита порівняльна перевага (RCA – revealed 
comparative advantage) була вперше обґрунто-
вана Балассою (Balassa) у 1965 році і модифі-
кована Волратом (Vollrath, 1991) у порядку уник-
нення подвійного рахунку між кількома країнами. 
RCA інколи називають індексом Баласси. Моди-
фікована Волратом версія називається віднос-
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ною експортною перевагою (RXA – relative export 
advantage), оскільки базується на врахуванні екс-
порту [1, 4]. 

,              (2)

де X – обсяги експорту; j – оцінюваний товар; 
k – всі товари, відмінні від товару j; i – оцінювана 
країна; n – всі країни, відмінні від країни i.

Значення індексу більші від 1 означають, що 
країна має порівняльну перевагу в цій продук-
ції. Волрат (Vollrath) запропонував індекс порів-
няльної імпортної переваги (RMA – relative import 
advantage), який є подібний до попереднього, але 
враховує не експорт а імпорт (М):

,                   (3)

У цьому випадку на порівняльну перевагу вка-
зує значення індексу, менше 1. Різниця між цими 
індексами називається відносною торгівельною 
перевагою (RTA – related trade advantage) 

,                 (4)
Позитивне значення цього показника вказує на 

конкурентну перевагу.
Якщо порівняти RXA і RMA у логарифміч-

ній формі, то вони виявляться симетричними 
до початку координат. Їх різниця називається 
виявленою конкурентоспроможністю (revealed 
competiveness).

,            (5)
Піттс і Лагневік (Pitts and Lagnevik, 1998) моди-

фікували індекс RCA для ідентифікації продукції, 
випущеної за кордоном, проте фірмами з націо-
нальним капіталом, об’єднавши підходи Портера 
і Дюнінга [5]:

,                (6)

,     (7)

де ІРО – обсяг виробництва товару j країни i, 
виготовлений за кордоном (outbound production), 
IPI – обсяг виробництва товару j виготовлений 
всередині країни i закордонним капіталом (inbound 
production)

Досить простим у застосуванні є метод визна-
чення експортної частки (EMS / export market 
shares) та, з іншого боку, «чистий індекс експорту» 
(NEI / net export index) [4]:

,           (8)
де X – експорт, M – імпорт, j – сектор чи продукт, 

і – країна. Тобто, якщо -1, то країна тільки імпор-
тує, якщо близько 1, то тільки експортує.

Торгівельна теорія розглядає конкурентоспро-
можність країн на основі концепції порівняльних 
(конкурентних) переваг. Концепція була розвинена 
Рікардо та Хекшером та Оліном (Heckscher-Ohlin-

model) у формі моделі двох країн, яка наголошує 
на тому, що конкурентні переваги виникають на 
основі різниці виробничих витрат у різних країнах, 
і, що кожна з країн спеціалізуватиметься на вироб-
ництві продукції з нижчими виробничими витра-
тами [4].

Таким чином, при оцінюванні рівня конкуренто-
спроможності витрати внутрішніх ресурсів мають 
порівнюватися з чистою економічною вигодою від 
виробництва товару. На нашу думку, меті такого 
оцінювання найліпше відповідає широко викорис-
товуваний за кордоном показник витрат внутріш-
ніх ресурсів DRC (domestic resource cost). Цей 
коефіцієнт розраховується, як співвідношення 
альтернативних видатків національного виробни-
цтва товару до створеної при його виробництві 
вартості [6]. 

,

де DCj – внутрішні витрати виробництва j-го 
товару, NVAj – обсяг виробництва, розрахований 
за світовими цінами.

Якщо коефіцієнт більше 0 але менше одиниці, 
це вказує на міжнародну конкурентоспроможність 
виробництва певного товару: загальні витрати 
вітчизняного виробництва менші, ніж світові ціни. 
Якщо коефіцієнт вище 1, то ідентифікується недо-
стача конкурентоспроможності.

Аналіз витрат внутрішніх ресурсів (DRC) оці-
нює ефективність країни у залученні внутрішніх 
ресурсів до виробництва певного товару [7].

де cij
d і cij

f – це відповідно внутрішні та зовнішні 
виробничі витрати країни i при виробництві товару 
j; pij – гранична ціна товару j. Відмітимо, що cij =cij

d 
+cij

f (тобто, загальні виробничі витрати є сумою 
витрат внутрішніх та зовнішніх виробничих ресур-
сів).

Коефіцієнт DRC, менший від одиниці, показує 
що країна і використовує внутрішні ресурси ефек-
тивно у тому сенсі, що внутрішні альтернативні 
витрати виробництва товару j країни і (cij

d) є мен-
шими від альтернативних витрат, згенерованих 
у виробничому процесі (pij-cij

f). Іншими словами, 
значення коефіцієнту, що є більшим від одиниці, 
вказує на неефективне використання внутрішніх 
ресурсів.

Відповідно, DRCij<1 показує, що країна і має 
конкурентну перевагу у виробництві товару j. При 
чому що меншим є коефіцієнт, то більш вагомою 
вважається конкурентна перевага. І відповідно, 
що більшим від одиниці є коефіцієнт використання 
внутрішніх ресурсів, то більшим є відповідне кон-
курентне відставання. 

Ключовим параметром використання підходу 
DRC є використання «тіньових (прихованих) цін/
витрат» для оцінки доходів та витрат. На відміну 
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від очевидних ринкових цін, тіньові ціни є «соці-
альними» цінами, які враховують ринкові викрив-
лення. Наприклад, низькі витрати сільськогоспо-
дарського виробництва певної країни можуть не 
бути результатом високоефективного виробничого 
процесу, але наслідком прямих чи непрямих дер-
жавних субсидій при залученні енергії, придбанні 
насіннєвого матеріалу, водокористуванні чи вико-
ристанні інших виробничих ресурсів. Внаслідок 
цього використання спотворених ринкових цін при 
оцінюванні тенденцій прибутковості призводить 
до не завжди коректних висновків про наявність 
або відсутність конкурентних переваг.

Для уникнення таких викривлених висновків 
теоретично слід було б при розрахунку коефіці-
єнту витрат внутрішніх ресурсів використовувати 
лише тіньові ціни, тобто ринкові ціни за вираху-
ванням впливів державного регулювання та інших 
диспропорцій. У такому випадку можна буде дій-
сно стверджувати про оцінювання справжнього 
соціального рівня виробничих витрат та доходів.

На жаль, в емпіричних дослідженнях вплив 
факторів оцінити надзвичайно важко. На нашу 
думку, дослідник має орієнтуватися на офіційні 
перевірені статистичні дані. Таким чином, для 
оцінки конкурентоспроможності аграрного сектору 
України в першу чергу слід проаналізувати серед-
ньо українські витрати на виробництво основних 
видів сільськогосподарської продукції.

висновки з проведеного дослідження. 
З наведених даних можна зробити висновок про 
те, що незважаючи на загалом високий рівень кон-
курентоспроможності аграрного сектору економіки 
України його збалансований розвиток знаходиться 
під загрозою внаслідок значних диспропорцій у бік 
розвитку рослинництва та овочівництва. При збе-
реженні ідентифікованих вище тенденцій обсяги 
продукції рослинництва внаслідок витратних кон-
курентних переваг будуть збільшуватися, а обсяги 
продукції тваринництва та виробництва цукро-
вих буряків будуть зменшуватися. Полегшення 
або збільшення торговельних бар’єрів (як з боку 
України, так і з боку країн-імпортерів) може лише 
відповідно пришвидшити або уповільнити такі 
зміни. Дисбаланс розвитку тваринництва та рос-
линництва в середньо- та довгостроковій перспек-
тиві матиме не лише економічні, але й соціальні і 
екологічні негативні наслідки. Причини та важелі 
уникнення такого небажаного розвитку подій, 
як і дослідження тіньових цін та альтернативних 

витрат і факторів, що впливають на їх виникнення, 
мають бути предметом наступних досліджень, 
проте, з метою досягнення сталого розвитку 
аграрної галузі, можна рекомендувати використо-
вувати другий з вищевказаних варіантів політики 
державного регулювання – стимулювання досяг-
нення «набутих» конкурентних переваг. 
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На підставі закордонного досвіду за допомо-
гою методу системної індукції реконструйо-
вано механізм державного регулювання вищої 
освіти у країнах Європи і США. Виділено такі 
частини механізму: перехід університетів під 
юрисдикцію світської держави; концептуальні 
засади розвитку сфери вищої освіти; сис-
тема управління сфери вищої освіти; форму-
вання і реалізація державної політики у сфері 
вищої освіти; фінансування вищої освіти; дер-
жавне забезпечення якості освітніх послуг; 
звітність вищих навчальних закладів. Зумов-
люючи і доповнюючи одна одну, частини меха-
нізму державного регулювання забезпечують 
поступальний розвиток сфери вищої освіти. 
Зведена у ранг державної політики звітність 
вищих навчальних закладів визнає досвід 
рушійною силою механізму державного регу-
лювання сферою вищої освіти.
ключові слова: вища освіта, механізм дер-
жавного регулювання, державна політика, 
державне фінансування, державне забез-
печення якості, звітність у системі вищої 
освіти.

На основании зарубежного опыта с помо-
щью метода системной индукции рекон-
струирован механизм государственного 
регулирования высшего образования в 
странах Европы и США. Выделены следу-
ющие части механизма: переход универси-
тетов под юрисдикцию светского государ-
ства; концептуальные основы развития 
сферы высшего образования; система 
управления сферы высшего образования; 
формирование и реализация государствен-
ной политики в сфере высшего образова-
ния; финансирование высшего образования; 
государственное обеспечение качества 
образовательных услуг; отчетность выс-
ших учебных заведений. Обуславливая и 

дополняя друг друга, части механизма госу-
дарственного регулирования обеспечивают 
поступательное развитие сферы высшего 
образования. Построено в ранг государ-
ственной политики отчетность вузов 
признает опыт движущей силой механизма 
государственного регулирования сферы 
высшего образования.
ключевые слова: высшее образование, 
механизм государственного регулирования, 
государственная политика, государствен-
ное финансирование, государственное 
обеспечение качества, отчетность в сис-
теме высшего образования.

A mechanism of state regulation of higher edu-
cation in European countries and the USA has 
been reconstructed on the grounds of foreign 
experience, using the system induction method. 
The following parts of the mechanism have been 
singled out: transfer of universities into the juris-
diction of the secular state; conceptual principles 
of development of the field of higher educa-
tion; the system of management of the field of 
higher education; generation and realization of 
the state policy in the field of higher education; 
higher education financing; state guarantee of 
the quality of educational services; accounting 
of higher educational establishments. Govern-
ing and supplementing each other, the parts of 
the state regulation mechanism provide the pro-
gressive development of the field of higher edu-
cation. Accounting of higher educational estab-
lishments, raised to the rank of the state policy, 
considers experience to be the driving force of 
the mechanism of state regulation of the field of 
higher education. 
Key words: higher education, the mechanism 
of state regulation, public policy, public finance, 
government quality assurance, accountability in 
higher education.

Постановка проблеми. Коли чверть століття 
тому в Україні розпочалося реформування сфери 
вищої освіти (далі – СВО), за основу був при-
йнятий досвід розвинених країн Європи і США, 
оскільки їх СВО були визнані зразковими щодо 
оптимального поєднання державного регулю-
вання і ринкового механізму самоорганізації. Оче-
видно, що, за відсутності власного досвіду, іншого 
шляху реформування не було як і те, що органи 
держуправління очолили ринкові реформи у СВО. 
Безумовність державницької позиції була обумов-
лена відсутністю у вітчизняних вищих навчальних 
закладів (далі – ВНЗ) комерційного досвіду. Через 
два з половиною десятиліття держава в особі 

законодавчих і виконавчих органів влади продо-
вжує ініціювати освітні реформи. Досвід реформу-
вання не дозволяє безапеляційно стверджувати, 
що вітчизняна вища освіта (далі – ВО) досягла 
значних за міжнародними мірками результатів, які 
підвищують її споживчу привабливість. На жаль, 
до теперішнього часу у суспільстві існує стійкий 
стереотип про те, що ВО за кордоном за якістю 
перевищує вітчизняну. Підтвердженням цього є 
щорічне збільшення кількості українців, які бажа-
ють отримати освіту у Польщі. Настільки очевидна 
проблема свідчить про необхідність зрозуміти 
механізм державного регулювання (далі – МДР) 
ВО у країнах Європи і США. Доцільно вдатися до 

Розділ 6. демогРафія, економіка пРаці,  
Соціальна економіка і політика
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думки західних фахівців, яка акумулює, синтезує і 
оцінює інституційні та системні реформи ВО. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Масштаб теми передбачає окреме багатотомне 
дослідження. Тому для формату наукової статті 
будь-яку антологію праць з вибраної теми слід 
визнати випадковою і неповною. Саме несисте-
матизована добірка праць якнайкраще відобра-
жає неупереджені погляди професійної спіль-
ноти на проблему результативності державного 
регулювання СВО. Р. Міддлхурст (R. Middlehurst) 
і П. Тейшейра (P. Teixeira) аналізували тенденції, 
проблеми та національні особливості управління 
у Європейському просторі вищої освіти (далі – 
ЄПВО) [1]. Д. Гуань (J. Guan), У. Нунез (W. Nunez) 
і Дж. Уелш (J. Welsh) розробляли інформаційну 
підтримку інституційної стратегії ВО [2]. Ф. Фрэнсіс 
(Ph. Francis) розглянув реконструкцію ВНЗ з 
огляду на майбутню кризу і план реформ ВО [3]. 
Д. Ділл (D. Dill) аналізував академічні зміни як 
результат державної політики та університетських 
реформ [4]. Е. Ель-Кавас (E. El-Khawas) убачав 
у державній політиці США прагнення до поси-
лення контролю за діяльністю ВНЗ [5]. В. Рюєгг 
(W. Rüegg), К. Шарль (C. Charle) і П. Гербод 
(P. Gerbod) в історичному аспекті аналізували від-
носини держави і університетів Європи з 1800 по 
1945 рр. [6]. Б. Кларк (B. Klark) є класиком підпри-
ємництва у ВО [7]. Ю. Эндерс (J. Enders), Г. Де 
Бур (H. De Boer), Дж. Файл (J. File), Б. Йонгблед 
(B. Jongbloed) і Д. Вестерхайден (D. Westerheijden) 
цікавились європейськими реформи ВО [8]. 
П. Маасен (P. Maassen) із співавторами вивчає 
зв’язок соціально-економічних змін і реформ ВО 
[9]. Р. Кент (R. Kent) характеризував генеалогію та 
дихотомію відносин держави і ринку у СВО [10]. 
Д. Бок розглядає роль держави у функціонуванні 
СВО за правилами [11]. Аналіз публікацій довів 
єдність думок щодо входу ВО до сфери впливу 
держави. Головним є питання щодо меж держав-
них повноважень у СВО. Слід визнати, що дер-
жавне регулювання СВО зводиться до обмеже-
ного кола питань. Останні логічно не пов’язані, що 
не дозволяє розглянути державне регулювання, 
як цілісний механізм, який відтворює професійні 
знання вищого рівня.

Постановка завдання. Мета публікації – 
реконструкція механізму державного регулювання 
вищої освіти у країнах Європи і США за допомо-
гою методу системної індукції, що надає можли-
вість задіяти резерви української вищої школи. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Відомості у вищезгаданих публікаціях висвітлю-
ють частини механізму державного регулювання 
СВО. Системна індукція за допомогою посилань 
дозволяє реконструювати МДР. Адитивність сис-
теми ВО зводить цей вид індукції до дедукції, 
тобто МДР має вигляд окремих частин. Перше 

посилання – перехід університетів під юрисдикцію 
світської держави. В. Рюєгг констатує, що у ХІХ ст. 
секуляризація перетворила університети Європи 
у світські заклади. Університети стали частиною 
національної політики, а професор перетворився 
на службовця світської і бюрократичної держави 
[6, с. 7]. Примітно, що протягом багатьох століть 
ВО еволюціонувала і без державного втручання. 
Перехід як історична подія мав принципове зна-
чення для західної вищої школи, оскільки припус-
кав адміністративне підпорядкування, яке істотно 
обмежувало права і свободи університетів, у тому 
числі і майнові. Перехід мав істотні наслідки, які 
мають місце і у сучасній СВО.

Відносини влади і вищої школи перманентно 
розвиваються. Якщо до середини 1980-х років, 
на думку Р. Кента, дії урядів щодо ВО відрізня-
лися стабільністю, то після вони зазнали глибо-
ких змін, оскільки освіта почала сприйматися як 
важлива економічна складова. Політична еліта 
країн зрозуміла необхідність регулювання СВО, а 
тому політика набула рис технократії. Відбулися 
концептуальні зрушення: ВО стала сприйматися 
як інституційний сектор суспільства, який можна 
оцінити і регулювати. Перетворення ВО на об’єкт 
політики зменшило наукову та освітню специфіки 
та підвищило сприйняття управлінцями. Меха-
нізми фінансування та оцінювання ВО набули 
іншого змісту в термінах державної політики 
[10, с. 27, 28]. П. Маасен та інші звертають увагу 
на зростаючу важливість ВО щодо її політичних, 
соціальних і економічних ролей. ВО все більше 
розглядається, як розв’язання проблем навколиш-
нього середовища, добробуту населення і навіть 
безпеки життя [9, с. 2]. Влада розуміє збільшення 
значення ВО у сучасному суспільстві, а отже, ще 
більше прагне підпорядкувати своєму впливу за 
допомогою методів державного регулювання.

В епоху глобалізації вплив держави на СВО 
слабшає. Д. Ділл розглядає більшу частину дер-
жавного регулювання, як реакцію на зміни струк-
тури ринку під впливом технологічних змін. Автор 
справедливо зазначає, що Болонські реформи ВО 
стали реакцією на ринкові сили, які знаходяться 
поза межами контролю окремих ВНЗ і країн 
[4, с. 32]. Наднаціональні інтереси «розмивають» 
кордони національних СВО, що «підточує» дер-
жавні устої у цій сфері.

На рис. 1 подано механізм державного регулю-
вання СВО.

Таким чином, в історичному масштабі держава 
є новачком, який постійно шукає своє місце у СВО. 
Д. Бок наполягає на орієнтації держави на інтер-
есах суспільства, а не ВНЗ, хоча законодавцям 
складно напрацювати мудрі і реалістичні правила 
[11, с. 212]. Протягом двох століть повноваження 
держави у СВО постійно змінювалися. Подібно 
до того, як національні інтереси у минулому під-
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корили своєму впливу ВО, так і в майбутньому 
наднаціональні або регіональні інтереси можуть 
перепідпорядкувати юрисдикцію освіти. Переду-
мови такої реформації існують на сьогодні. 

Дилема про первинність матерії і свідомості 
щодо частин МДР інтерпретовано у контексті чер-
говості розгляду концептуальних засад або сис-
теми організації ВО. Оскільки перехід універси-
тетів під юрисдикцію світської влади насамперед 
передбачав зміну ідеології, то друге посилання 
відображає концептуальні засади розвитку СВО 
як частину МДР. В. Рюєгг порівнює у ХІХ ст. фран-
цузьку модель ВО, засновану на наукових заслу-
гах, владі і престижі професорів, із німецькою, 
заснованою на конкуренції і свободі [6, с. 7]. Роль 
держави у змінах СВО, на погляд Д. Ділла, харак-
теризують поняття «неоліберальні реформи», 
«менеджеризм» і «нове державне управління» 
(далі – НДУ). Засновані на НДУ реформи мають 
національні риси, оскільки детерміновані історією 
країн [4, с. 23]. Історія доводить різноманітність 
форм при єдності принципів розвитку національ-
них СВО. К. Шарль підкреслює, що французька, 
британська і німецька СВО з 1860 по 1940 рр. 
мали національні особливості, але в історії цей 
період знаменується як епоха диверсифікації, екс-
пансії та професіоналізації університетів [6, с. 23]. 
Отже, видове різноманіття підтверджує наявність 
загальних ознак у національних СВО. Пошук окре-
мого у загальному і, навпаки, є відмітною рисою 
концептуальних засад державного регулювання 
цієї сфери.

Другою рисою слід уважати пошук кордонів 
державного регулювання СВО. Р. Міддлхурст і 
П. Тейшейра відзначають роль держави, як форми 
«сприяння і кооперації», коли вона створює умови 
досягнення ВНЗ результатів без втручання у їх 

діяльність, або, як «ринок інженерії», коли вона 
задіє механізми попиту та пропозиції [1, с. 538]. 
Формати державного втручання відображають 
компроміс із механізмом ринкового саморегулю-
вання.

Б. Кларка слід визнати теоретиком ВО, 
оскільки, на думку Д. Ділла, інституціональна 
модель ВО Б. Кларка трактує зміни ВО, як резуль-
тат державної регламентації ринкових і соціаль-
них норм. Сучасну політику реформ ВО Д. Ділл 
пояснює впливом «нової інституціональної еконо-
міки» [4, с. 22]. Р. Кент, посилаючись на Б. Кларка, 
стверджує, що правила гри у СВО визначає коор-
динація дій держави, ринку і академічної олігархії. 
Сполучення державних і ринкових ініціатив прони-
зує політику і суспільну свідомість у світовій СВО. 
У дискусії щодо дихотомії держави та ринку сту-
денти і ВНЗ представлені – як економічні агенти, 
а держава – як регулятор їх дій. Розширення 
повноважень держави автор трактує, як сукупність 
можливостей, норм, правил та інституційних від-
носин, які демонструють ефективність дій уряду 
[10, с. 25–27]. Остання теза переконує у прихиль-
ності західних учених до ідей прагматизму, коли 
дії уряду демонструють державну політику. Отже, 
концептуальні засади є своєрідним індикатором 
життєздатності національної ідеї регулювання 
СВО. Засновані на досвіді засади ілюструють 
постійний пошук досконалих відносин.

Державне регулювання передбачає наявність 
бюрократичного апарату, функції якого реалізують 
державну політику у СВО. Третє посилання – сис-
тема управління СВО як частина ДМР. Звертаю-
чись до історії, П. Гербод указує на конфліктність 
відносин університетів з урядами Європи у 
ХІХ ст. – першій половині ХХ ст. Розбіжності були 
зумовлені політичними та ідеологічними моти-

рис. 1. механізм державного регулювання сво
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вами, але зачіпали програми підготовки, бюджети 
ВНЗ і наймання викладачів [6, с. 100]. Світська 
влада зробила висновки. Р. Міддлхурст і П. Тей-
шейра виокремлюють інституційний і системний 
рівні механізму управління ВО. На системному 
функціонують національні та місцеві міністер-
ства і відомства, наднаціональні органи Євросо-
юзу, міжнародні організації та органи управління 
ВНЗ. У ЄПВО відповідальність за ВО покладено 
на департамент уряду на чолі з міністром або роз-
поділено між відомствами [1, с. 530]. Хоч автори 
і констатують наявність вивірених часом форм і 
методів державного управління, однак конфлікт 
інтересів був відправною точкою у відносинах 
влади і світських ВНЗ.

Сучасна система управління СВО постійно 
оновлюється. Ю. Ендерс і співавтори пояснюють, 
що до 1990-х років предмет управління ВО ста-
новили відносини ВНЗ і держави. Їх ускладнення 
та збільшення кількості ВНЗ перетворили кла-
сичну форму управління з домінантою держави на 
багатосуб’єктне управління, що дозволило урядам 
упоратися з проблемами задоволення інтересів 
суперечливих груп [8, с. 6]. Автори підкреслили 
здатність системи управління СВО адекватно 
реагувати на ситуацію, вибираючи оптимальне 
розв’язання проблем.

Поряд з державними установами функціонують 
громадські організації, які представляють інтер-
еси ВНЗ. Р. Міддлхурст і П. Тейшейра називають 
їх буфером між державою та ВНЗ. Поряд з мініс-
терством, яке опікується ВО відповідно до законо-
давства, та відомствами, які фінансують і контр-
олюють якість і зовнішню політику, функціонують 
об’єднання ВНЗ (Конференції ректорів, Асоціація 
університетів Європи), які лобіюють інтереси ВНЗ, 
заохочують взаємодію, співпрацю та обмін інфор-
мацією щодо практики управління [1, с. 530]. Отже, 
система управління СВО є симбіозом державних і 
громадських органів.

Третьою відмітною рисою є розподіл повно-
важень між держорганами і ВНЗ. К. Шарль згадує 
про гнітючий державний нагляд за університетами 
у ХІХ ст., коли призначені державою ректори несли 
відповідальність за ВНЗ [6, с. 57]. Д. Бок наголо-
шує на наявності державних обмежень ВНЗ, навіть 
якщо вони не можуть їх узгодити [11, с. 212]. Р. Мід-
длхурст і П. Тейшейра підкреслюють законодавче 
закріплення на інституціональному рівні зв’язку 
ВНЗ з державою. У ВО існує загальний підхід, 
який визначає повноваження ради університету як 
вищого керівного органу, який підзвітний міністру 
освіти. Повноваження ради, як і статус президента, 
викладено у нормативних актах [1, с. 541]. З цього 
приводу Д. Ділл уважає, що державна політика 
спрямована на створення стимулів для універси-
тетів щодо розвитку і реформування колегіаль-
них процесів, зміцнення наукового та навчального 

потенціалів заради підвищення ефективності ВО. 
Складність ВО вносить невизначеність у контроль 
уряду за результатами діяльності університетів. 
Тому найефективнішим інституційним підґрунтям є 
колегіальний механізм керування університетською 
спільнотою [4, с. 34, 35]. Отже, для МДР властиве 
поєднання централізованих методів з колегіальним 
управлінням у ВНЗ.

Таким чином, для цієї частини МДР притаманні 
таки ознаки: поєднання традиційних форм і мето-
дів державного регулювання з діями неурядових 
організацій, які опікуються інтересами ВНЗ; пер-
манентний перерозподіл повноважень держави 
між рівнями управління; зменшення державного 
тиску в управлінні СВО; баланс централізації і 
колегіальності в управлінні ВНЗ.

Четверте посилання – формування і реаліза-
ція державної політики як частини МДР. Політика 
формується державними органами відповідно 
до концептуальних засад. Р. Міддлхурст і П. Тей-
шейра вбачають мету реформування ВО у пере-
ході від моделі управління до моделі контролю, у 
якій держава розробляє правила і політичні цілі 
та інститути свободи і відповідальності у СВО. 
Натомість ВНЗ звітують перед суспільством за 
результати. Роль держави стає оцінною, а не 
директивною. Відбувається перехід традиційних 
форм академічного самоврядування до моделі 
управлінського самоврядування, яка більш ефек-
тивна завдяки орієнтації на потреби суспільства і 
клієнтів [1, с. 538]. По суті мова йде про реформу-
вання ролі держави у СВО, коли модернізуються 
не функції, а підхід до їх визначення. Переосмис-
лення парадигми управління вимагатиме методів 
реалізації, які забезпечать інформацію для нових 
функцій держави.

Державна політика уточнює концептуальні 
засади та задає вектор розвитку СВО. Р. Мід-
длхурст і П. Тейшейра помічають перетворення 
влади у трьох напрямах: угору на наднаціональ-
ний рівень; униз до місцевої влади та ВНЗ; назо-
вні у бік приватизації. Вони визначають європей-
ські зміни в управлінні ВО гаслом: «Менше влади, 
більше управління». Зміна ідеології базується на 
баченні ринку, як механізму координації СВО, а 
державного управління, як підходу до модерніза-
ції освітніх послуг [1, с. 538]. Логіка однодумців  
Ю. Ендерса теж заснована на різниці понять 
«уряд» і «управління». Вони наводять три аргу-
менти зменшення влади на користь управління: 
фінансовий, коли розширення системи ВО потре-
бує значних державних витрат; ідеологічний, 
коли відбувається зрушення у бік ринку як меха-
нізму координації ВО, а уряди виконують керівну 
функцію; інтернаціональний, коли глобалізація 
та європеїзація змінили межі національних сис-
тем і порушують питання перед урядами та ВНЗ 
[8, с. 7]. Стратегією реформування ВО Д. Ділл ува-
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жав вивільнення ринкових сил шляхом прийняття 
конкурентних механізмів розподілу державної 
підтримки ВНЗ і перерозподілу прав на інтелек-
туальну власність [4, с. 23]. Усі автори впевнені 
у необхідності переорієнтації ролі держави в 
управлінні ВО, але при цьому держава не втрачає 
важелі управління. По суті йде боротьба за обме-
жені державні кошти та преференції ВНЗ у розпо-
рядженні власним прибутком.

Державна політика діалектична за змістом. 
Д. Ділл наголошує, що національна політика 
«один розмір підходить усім» з акцентом на «жор-
сткі» результати наукових досліджень підриває 
корисну суспільству інституційну різноманітність. 
Дослідження довели, що застосовані у сучасній 
інноваційній політиці форми передачі знань не 
забезпечують регіональний розвиток. ВНЗ світо-
вого рівня мають технології і артефакти, які ста-
новлять інтерес у глобальному масштабі. Для 
більшості ВНЗ передача знань відбувається на 
локальному рівні і залежить від рівня розвитку 
регіону. ВНЗ задіяні у створенні фірм, модерні-
зації галузей, підтримці і розширенні нових сфер 
діяльності, допомозі у переміщенні промисловості 
[4, с. 27]. Діалектика полягає в одночасній глобалі-
зації та регіоналізації СВО. Посилення глобальних 
і регіональних перспектив не позбавляє уряд від 
обов’язків зі збереження і зміцнення національних 
інтересів.

Сучасну державну політику відрізняє утилі-
тарність завдань. Урядові моделі централізова-
ного управління ВО, на погляд Р. Міддлхурста і 
П. Тейшейри, змінюються на моделі стратегічного 
нагляду з вишуканими формами контролю та 
атестації. Трансформації у Європі спрямовані на 
автономію і підзвітність, зокрема, виконання дер-
жавою стратегічних цілей і завдань. Уряди шука-
ють показники оцінювання успіху політики та інсти-
туційної результативності [1, с. 541]. Таким чином, 
вищезазначені теоретичні уявлення зводяться до 
рівня звітності, яка дозволить уряду на інших пози-
ціях формувати відносини у СВО. 

Отже, державній політиці у СВО притаманні 
риси: усвідомлення необхідності зміни повнова-
жень в управлінні СВО; діалектика урахування 
глобальних і регіональних тенденцій при збере-
женні національних інтересів; пошук компромісу 
з ринковим механізмом управління; утилітарність 
завдань під час зміни парадигми управління.

П’яте посилання – фінансування ВО як час-
тина МДР, яка виникла одночасно з переходом 
під юрисдикцію світської влади та має виключно 
економічний характер. Аналізуючи європейську 
ВО на початку ХХ ст., К. Шарль звертає увагу на 
збільшення фінансової залежності університе-
тів від держави. П. Гербод вважає фінансову та 
матеріальну залежність університетів від політич-
них систем загальним правилом багатовікового 

розвитку ВО Європи [6, с. 60, 87]. Питання акту-
альне на сьогодні на усіх континентах. Ф. Френсіс 
звертається до законодавців США, які опікуються 
фінансовими витратами і користю державної ВО. 
Нестача коштів змушує президентів державних 
ВНЗ шукати інші джерела фінансування. Багато 
країн стикаються зі щорічними недофінансуван-
ням ВО, яке оцінюється у мільярди дол. США 
[3, с. 3, 20]. Б. Кларк зазначає, що Університет 
Уоріка здобув вигоду усвідомивши ненадійність і 
ворожість партнерства з урядом Великобританії 
щодо фінансування [7, с. 67]. Проблема фінансо-
вого дефіциту загальна, але кожен ВНЗ намага-
ється знайти свій шлях її розв’язання .

Дефіцит породжує системи розподілу обмеже-
них ресурсів. Д. Ділл критикує конкурсний розподіл 
урядом фінансів, оскільки зростає розшарування 
системи ВО, а ресурси концентруються у науковій 
сфері. У країнах ОЕСР і США фінансування освіти 
і науки зосереджено у певних ВНЗ. Автор указує, 
що субнаціональні і регіональні влади фінансують 
дослідження ВНЗ як засіб стимулювання розви-
тку економіки. Проте органам місцевого само-
врядування бракує політичної волі та досвіду, 
щоб завдяки експертним оцінкам фінансувати 
найбільш гідні проекти. Д. Ділл вважає, що ВНЗ 
потрібні стимули для досліджень і консультацій, 
орієнтованих на розуміння балансу можливостей 
закладів і потреб місцевої економіки [4, с. 24, 25, 
27]. Зміщуючи акценти з національного на регіо-
нальний рівень уряд шукає компроміси фінансу-
вання. Відбувається перманентне коригування 
державної політики, орієнтоване на результат.

Таким чином, прийнявши під юрисдикцію, 
держава взяла на себе турботу про ВО переду-
сім у частині фінансування. Брак кошів указує на 
нездатність держави належн піклуватися про ВО. 
Тому дії уряду націлені на модернізацію цього 
інструменту.

Шосте посилання – забезпечення якості освітніх 
послуг і ВНЗ цілком як частина МДР. Якість послуг 
ВНЗ – здатність задовольняти освітні потреби осо-
бистості відображає економічний зміст цієї час-
тини механізму. Р. Міддлхурст і П. Тейшейр бачать 
основні тенденції реформ ЄПВО у законодавчих 
змінах щодо заснування ВНЗ і змін їх правового 
статусу. Перерозподіл повноважень між держа-
вою та університетами зумовив оновлення меха-
нізмів регулювання, зокрема системи акредитації 
[1, с. 238]. Отже, акредитація – інструмент забез-
печення якості ВО. 

У науковців США дбайливе ставлення до сис-
теми акредитації. Ф. Френсіс зазначає, що органі-
зації з акредитації ретельно контролюють якість 
стандартних програми ВНЗ. Незалежну акредита-
цію здійснюють 6 регіональних органів, які визнані 
Міністерством освіти і Радою з акредитації ВНЗ, та 
близько 80 органів з акредитації [3, с. 21]. Е. Ель-
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Кавас уважає акредитаційні агенції США частиною 
державної відповідальності. Мережа регіональних 
агенцій охоплює країну, а їх оціночні коментарі 
гарантують якість ВО. Автор говорить про понад 
60 агенцій, з оцінювання якості навчальних дис-
циплін і програм підготовки медиків, юристів, інже-
нерів [5, с. 291]. Відсутність критики не означає, 
що система бездоганна, а лише свідчить, що вона 
влаштовує як державу, так і ВНЗ.

Європейці більш критичні за американців. 
П. Гербод стверджує, що уряди Європи з XVIII 
до XIX століття регулювали ВО за допомогою 
національних стандартів викладання медицини, 
права, мистецтва, а також науки. Модернізація 
ВНЗ вимагала викладання нових навчальних дис-
циплін і відмови від старих. Автор характеризує 
державне втручання у ВО у зазначений період, як 
агресивне і навіть імперативне [6, с. 90]. Характе-
ризуючи сучасність, Д. Ділл переконаний у надмір-
ній витратності зовнішньої експертизи та акреди-
тації навчальних програм, задіяних у європейській 
політиці якості. З часом вони втрачають ефектив-
ність, оскільки колегіальність забезпечення якості 
суперечить тенденції підвищення автономії ВНЗ 
[4, с. 34]. Альтернативи акредитації не існує, а 
тому уряди і ВНЗ шукають прийоми і методи під-
вищення її результативності.

Таким чином, діючи в інтересах суспільства 
і людини, органи державного управління опіку-
ються якістю ВО. Акредитація як інструмент дер-
жавницького піклування ще не вичерпала можли-
вості, а тому уряди і ВНЗ співпрацюють у напрямі 
вдосконалення прийомів і методів реалізації цього 
інструменту. 

Сьоме посилання – звітність ВНЗ як частина 
МДР, яка оновлює зміст інструментів фінансування 
і якості ВО. П. Гербод звертає увагу на історичні 
коріння звітності. У другій половині XIX ст. у Європі 
існували вимоги (якість, акуратність, об’єктивність) 
до складання щорічної фінансової звітності універ-
ситетами. Виключення становили гранди автономії 
Оксфорд і Кембридж, які могли дозволити певну 
апроксимацію до кінця XIX ст. [6, с. 117]. Дослі-
дивши звітність країн у транснаціональному вимірі, 
Р. Міддлхурст і П. Тейшейра виявили тенденції: 
інтерес урядів до відповідальності визначає форми 
звітності ВНЗ; створення у багатьох країнах орга-
нів, відповідальних за підготовку звітної інформації 
для цілей уряду, абітурієнтів і їх батьків, майбутніх 
роботодавців; відповідальність урядів асоціюється 
із якістю ВО, а тому звітність орієнтована на вимоги 
акредитації [1, с. 540, 541]. Автори бачать у звіт-
ності метод відповідальності європейських урядів 
щодо забезпечення якості ВО.

Е. Ель-Кавас помічає, що на початку 1980-х 
років у США відбувся фундаментальний зсув у 
відносинах між державою та ВО. Низький рівень 
градації університетських програм і недостатня 

турбота ВНЗ про якість успішності студентів обу-
мовили появу інституціональної підзвітності. 
Зміни ставлення до звітності у ВО обумовили 
політику держави. Епізодичні звіти уряду, у яких 
зазначалися рік створення ВНЗ і списки дипломів, 
перетворились у всебічні річні звіти. Ведення ВНЗ 
звітності було ознакою зміни політики. Ефект вия-
вився 1983 року завдяки публікації у ЗМІ рейтингу 
коледжів, який жваво обговорювався. Уведення 
звітності у 1980-ті роки переорієнтувало діяль-
ність ВНЗ на державні потреби. За 20 років уряд 
навчився керувати системою звітності, яка сьо-
годні є потужним знаряддям у його руках. Звітність 
дозволяє уряду розв’язувати проблеми якості та 
результативності фінансування ВНЗ. Сьогодні 
більшість держав публікує оцінки ефективності 
діяльності ВНЗ, які поширюються у школах і ЗМІ, 
тобто підзвітність має інтернаціональний характер 
[5, с. 288–290, 295, 300, 301]. Автор не є адептом 
звітності, а лише коментує її причини та наслідки.

У професійному середовищі подані різні вер-
сії пояснення активізації звітності. Ю. Эндерс та 
інші бачать у звітності форму контролю якості, яка 
свідчить про перетворення державного контролю 
в інституційне управління заради ефективності 
та здатності реагувати на потреби суспільства 
[8, с. 5]. На думку Д. Гуань, У. Нунез і Дж. Уелш, 
зацікавлені у діяльності ВНЗ державні коорди-
наційні ради, органи акредитації та установи, що 
здійснюють інституційний рейтинг у США, оціню-
ють якість програм підготовки і ВНЗ залежно від їх 
типу і розміру. ВНЗ надають інформацію про вступ, 
демографію студентів, результативність навчання 
і т. д. Державні установи аналізують вплив інститу-
ційної політики на студентів і їх батьків, викладачів 
і співробітників, членів рад директорів, правників і 
громадських діячів. Звітність корисна і для адміні-
страції ВНЗ [2, с. 135, 136]. Автори пояснюють збір 
інформації турботою держави про якість навчання 
у ВНЗ. За допомогою інформації держава встанов-
лює зворотний зв’язок, який демонструє дієвість 
інституційної політики у СВО. 

Сприйняття звітності ВНЗ ілюструє реакція гро-
мадських організацій, які представляють їх інтер-
еси. Е. Ель-Кавас звертає увагу на активність 
цих фундацій на етапі впровадження звітності. 
Створена 1986 року Американською асоціацією 
державних коледжів і університетів (AASCU) комі-
сія розробила рекомендації щодо звітності ВНЗ. 
1985 року Асоціація американських коледжів 
(ААС) опублікувала доповідь з питань реформи 
звітності ВНЗ. Американська асоціація ВО (AAHE) 
визначила тип питань і відповідей звітності. 
1984 року AAHE організувала національну конфе-
ренцію з оцінювання ВНЗ і щорічно спонсорує її 
проведення. AAHE видає ревю, які містять комен-
тарі експертів щодо оцінювання. Журнал, видава-
ний AAHE, популярний серед тих, хто цікавиться 
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питаннями звітності [5, с. 292]. Отже, ВНЗ були 
готові до співпраці з урядом, оскільки не сприйма-
ють звітність, як утиск своїх прав і свобод.

Таким чином, звітність зведена у ранг держав-
ної політики щодо СВО, що визнає досвід рушій-
ною силою МДР. Таке позиціонування звітності 
означає функціонування МДР за принципом «від 
досягнутого», що передбачає еволюційний роз-
виток СВО. Звітність забезпечує поступальний 
розвиток ВО, що дозволяє державі модифікувати 
форми і методи, зберігаючи принципи функціону-
вання МДР.

висновки з проведеного дослідження. 
Викладене вище дозволяє зробити висновки. 
По-перше, метод системної індукції дозволив виді-
лити частини як фрагменти цілісного МДР вищої 
школи країн Європи і США. Зумовлюючи і допо-
внюючи одна одну, частини МДР забезпечують 
поступальний розвиток СВО. По-друге, переслі-
дуючи соціально-політичні цілі, МДР базується 
на економічних відносинах влади і суб’єктів СВО. 
Західні держави не опікують споживачів і поста-
чальників освітніх послуг, а вказують вектори роз-
витку СВО. Уряд контролює якість, а також вико-
ристання фінансів, які виділяє на освітні потреби. 
МДР застосовує економічні важелі впливу на ВО. 
По-третє, держава звела звітність у ранг держав-
ної політики у СВО. Наявність звітності дозволяє 
уряду адекватно реагувати на зміни у СВО, збе-
рігаючи баланс інтересів сторін. По-п’яте, профе-
сійній думці іманентний сумнів щодо дієвості МДР 
освіти. Дискутується будь-який аспект державного 
регулювання СВО. По-шосте, відтворення МДР 
слід сприймати як альтернативу інноваційним і 
радикальним реформам СВО України, які протя-
гом чверті століття націлені на на пошуки єднання 
інтересів суспільства, особистості, бізнесу і ВНЗ. 
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Постановка проблеми. У листопаді 2015 – 
травні 2016 року в рамках міжнародного проекту 
було проведене дослідження [1] зокрема, щоб про-
аналізувати ефективність інтеграції ВПО у парт-
нерських громадах та виявити шляхи найбільш 
успішної адаптації переселенців у 34 приймаючих 
громадах різних регіонів України, які прийняли 
вимушених переселенців із зони конфлікту, та вия-
вити важливу наукову проблему недослідженості 
взаємного зв’язку між факторами соціально-еко-
номічного забезпечення приймаючого населеного 
пункту та міграційною поведінкою ВПО вже після 
реєстрації на території приймаючої громади. Хоча 
подібні проблеми частково досліджені за кордо-
ном, вони, однак, не цілком розкриті в українських 
дослідженнях. 

Загальний контекст дослідження. Як свідчать 
публікації провідних соціальних економістів, про-
цеси стабілізації у громадах, що приймають пересе-
ленців в Україні, попри загальну успішність, виявля-
ють особливості, зокрема, пов’язані із мотивацією, 
планами та міграційними факторами [2]. Зокрема, 
високою стала плинність вже зареєстрованих ВПО 
із сільських населених пунктів, що їх прийняли [3]. 
У містах навпаки, концентрація переселенців зна-
чно вища, ніж у селах, навіть за відсутності робочих 
місць для всіх [4]. Важливу роль у міграційній пове-
дінці ВПО відіграє і забезпеченість потреб вразли-
вих груп у населеному пункті [5]. 
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аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями зв’язку міграції, у т.ч. вимушеної, 
та економічного розвитку територій займаються 
дослідницькі центри Міжнародної організації з 
міграції, Світового банку, Організації з безпеки та 
співробітництва у Європі, інші спеціалізовані уста-
нови ООН. Серед авторів нещодавніх досліджень 
варто згадати іноземних авторів Dilip Ratha, Supriyo 
De, Ervin Dervisevic, Sonia Plaza, Kirsten Schuettler 
та William Shaw. Серед українських дослідни-
ків варто відмітити праці Васильченко В.С.,  
Гриненко А.М., Гриньової В.М., Семигіної Т.В та 
інших. 

Постановка завдання. Дослідження вико-
нане фахівцями проекту, що був профінансо-
ваний та впроваджений МОМ та українськими 
партнерськими організаціями, було покликане 
для з’ясування наступних запитань: А) характер 
зв’язку працевлаштування, статусу вразливих 
груп та успішності адаптації переселенців у при-
ймаючій громаді б) як громада ставиться до ново-
прибулих: як до людей, що планують залишитись 
назавжди, або, як до тимчасових мешканців? в) чи 
є у громадах приклади переселенців, які стали 
«своїми» у громаді та не планують більше переїж-
джати, а також г) Чи допоможе працевлаштування 
ВПО у приймаючому населеному пункті покра-
щенню процесів адаптації цих ВПО у громаду. 
Завдання даної статті – надати огляд результатів 

Стаття представляє короткий автор-
ський огляд аналізу результатів дослі-
дження у 34 місцевих громадах – партне-
рах проекту «Інтеграція ВПО у громадах 
України», наукові результати якого ще не 
публікувалися у наукових виданнях. Проана-
лізовано основні фактори ефективності 
зусиль ініціативних груп та основні визна-
чники успішності адаптації вимушених 
переселенців (ВПО) у приймаючі громади, 
зокрема, у контексті трудової міграції та 
ставлення до вразливих груп. Проаналізо-
вано вплив структури ринку праці на адап-
тацію ВПО, визначено ключові фактори 
успішності соціальної адаптації переселен-
ців у структуру громади. 
ключові слова: адаптація, приймаюча гро-
мада, ринок праці, ініціативна група.

Статья представляет краткий авторский 
обзор анализа результатов исследования 
в 34 местных общинах – партнерах про-
екта «Интеграция ВПЛ в общинах Укра-
ины», научные результаты которого еще 
не публиковались в научных изданиях. Про-
анализированы основные промежуточные 
факторы эффективности усилий иници-
ативных групп и основные определители 
успешности адаптации вынужденных пере-

селенцев (ВПЛ) в принимающие сообще-
ства, в частности, в контексте трудовой 
миграции и отношения к уязвимым груп-
пам. Проанализировано влияние структуры 
рынка труда на адаптацию ВПЛ, опреде-
лены ключевые факторы успешности соци-
альной адаптации переселенцев в струк-
туру сообщества (общины).
ключевые слова: адаптация, принимаю-
щая община, рынок труда, инициативная 
группа.

The paper presents a brief overview of the 
author's analysis of the survey results in 34 
local communities – partners of the project " IDP 
community integration in Ukraine", the scientific 
results of which have not been published in sci-
entific journals. The basic intermediate factors of 
efficiency efforts of initiative groups have been 
analysed, as well as the main determinants for 
the adaptation of internally displaced persons 
(IDPs) in host communities, in the context of work 
migration and treatment of vulnerable groups. 
Labor market structure as IDPs adaptation fac-
tor was analysed; key success factors identified 
of social adaptation of new settelers in the com-
munity structure.
Key words: adaptation, host community, labor 
market, initiative group.
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дослідження з наукової позиції та окреслити сту-
пінь зв’язку досліджуваних явищ.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати статистичного аналізу та анкетування 
структуровано у три розділи. Першим є трендо-
вий аналіз щодо уразливих груп, що здійснювався 
з метою визначення загального контексту соці-
ально-економічної адаптації у приймаючих грома-
дах представників інших уразливих груп. Зокрема, 
було визначено кількісні співвідношення за різними 
типами уразливих груп, що розглядається як пере-
думова процесів адаптації переселенців, які теж є 
вразливою групою в даному контексті (Рис. 1):

рис. 1. кількість людей пенсійного віку.  
результати трендового аналізу. (N=34 громади,  

в абсолютних числах, осінь 2015 р.)

Якщо узяти до уваги, що вибірка громад наве-
дена у порядку зростання кількості населення 
від №1 до останнього номеру, то ми бачимо, що 
кількість осіб пенсійного віку різко збільшується, 
починаючи з номера 22, і потім ще більше зростає. 
Очевидно, пенсіонери у цільових громадах Сходу 
та Півдня України надають перевагу життю в міс-
тах, а не у селах, і особливо багато їх у промисло-
вих вузлах, великих районних центрах. 

рис. 2. кількість людей пенсійного віку.  
результати трендового аналізу. (N=32 громади,  

в абсолютних числах, весна 2016 р.)

Трендова крива цієї вибірки вказує на неви-
соку кількість неповносправних навіть у великих 

містах. Можливо, справа у низькому очікуваному 
віці неповносправних осіб у цьому регіоні, що 
насправді звик жити за рахунок робочих рук, зали-
шаючи неповносправним альтернативу лікування 
у інших регіонах.

рис. 3. кількість малозабезпечених.  
результати трендового аналізу. (N=23 громади,  

в абсолютних числах, весна 2016 р.)

Тут трендова крива має дуже похилий характер 
та загалом свідчить про те, що кількість цієї групи 
можна оцінити приблизно, як 40% від кількості пенсі-
онерів. Загалом їх майже стільки ж, скільки і неповно-
справних. Частка малозабезпечених, таким чином, 
різко зростає у малих містах з обмеженими ресур-
сами. Однак, очевидно, регіон приділяє достатню 
увагу соціальному забезпеченню та тримає частину 
цієї групи у мінімально прийнятних межах.

Трендовий аналіз з питань міграційного руху 
в дослідних громадах було проведено з метою 
визначення міграційного руху вже після реєстрації 
ВПО у приймаючій громаді, з’ясування особливос-
тей цього явища у дослідних громадах. Спочатку 
було проаналізовано динаміку прибуття трудових 
мігрантів на початку конфлікту у 4-х послідовних 
за часом вибірках (Рис. 4).

рис. 4. розподіл прибуття постійних трудових 
мігрантів (весна-осінь 2015 р.)

Як бачимо, кількість новоприбулих мігрантів у 
цілому зростала протягом 2015 року. Цікавим є 
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те, що кількість зареєстрованих чоловіків восени 
2015 року різко зменшилася – вочевидь, через 
небажання реєструватися, а також, ймовірно, 
через відтік у більш далекі регіони України. 

рис. 5. кількість трудових мігрантів,  
які вибули з громади, весна-осінь 2015 р.  

(N=16 громад, в абсолютних числах)

Даний графік демонструє різке, з трендом, 
близьким до експотенціального, зростання кіль-
кості мігрантів, які вибули з громад, зі зростанням 
розмірів самих громад. Це частково пояснюється 
тим, що близько третини досліджених громад зна-
ходилися чи знаходяться у зоні АТО, а також на їх 
територіях велося збройне протистояння – і отже, 
вони одного часу біли громадами-донорами, а 
пізніше – громадами-акцепторами переселенців. 
Також для аналізу було узято пару графіків, що 
конкретизують вказане явище за статевою озна-
кою:

рис. 6. кількість трудових мігрантів чоловічої статі, 
які вибули з громади, весна-осінь 2015 р.  

(N=14 громад, в абсолютних числах) 

рис. 7. кількість трудових мігрантів жіночої статі, 
які вибули з громади, весна-осінь 2015 р.  

(N=14 громад, в абсолютних числах)

Рис. 5 та 6 показують, що відтік осіб чоловічої 
статі мав місце в 2,5-3 рази більший, аніж осіб 
жіночої статі. Ймовірно причиною цьому є ризик 
призову або необхідності брати участь у нерегу-
лярних збройних формуваннях тимчасово непід-
контрольних територій. При цьому масовий відтік 
чоловіків мав місце з міст, а особливо з великих 
населених пунктів.

Для конкретизації міри ефективності роботи іні-
ціативних груп у місцевих громадах, що прийняли 
переселенців, у цих самих громадах у середині 
2016 року було проведено польове дослідження з 
питань соціально-економічної адаптації вимуше-
них мігрантів на ринку праці приймаючих громад.

рис. 8. розподіл відповідей на запитання 
«кому з переселенців, на вашу думку, легше 

працевлаштуватися у громаді?», весна 2016 р. 
(N=34, в %)

Такий розподіл не є дивним з огляду на про-
мисловий характер більшості приймаючих громад. 
З іншого боку, є зрозумілою більш активна позиція 
жінок у ініціативних групах: адже шансів на звичне 
працевлаштування у них менше через особливості 
структури місцевого ринку праці. Також можемо 
помітити певну «зрівняйлівку» у ставленні до пра-
цевлаштування без врахування статі – очевидно, 
пост-радянська спадщина промислових поселень.

рис. 9. розподіл відповідей на запитання 
«наскільки гострими є непорозуміння між 

переселенцями та приймаючою громадою?»,  
весна 2016 р. (N=34, в %)

Як бачимо, у 31 випадку з 34 задекларовано 
відсутність непорозумінь, і ще у 3 випадках інші 
конфлікти. Загалом це дуже оптимістичний резуль-
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тат, що свідчить з одного боку про високу здатність 
громади до соціальної інтеграції новоприбулих, а з 
іншого – про нетрадиційний характер міграції ВПО 
в Україні. Разом з цим це вказує на дружність та 
інтегрованість суспільства місцевих громад перед 
лицем крайньої необхідності та допомоги іншим 
у скрутних обставинах. Разом з цим не можна 
виключати і небажання опитаних подавати повну 
інформацію. 

рис. 10. розподіл відповідей на запитання  
«Як громада ставиться до новоприбулих?»,  

весна 2016 р. (N=34, в %)

Ці відповіді свідчать про дружній характер сто-
сунків, високий рівень соціального капіталу при-
ймаючої громади та його активізацію у кризовий 
час. 

рис. 11. розподіл відповідей на питання  
«чи багато в громаді переселенців, які стали 

«своїми» у громаді та не планують більше 
переїжджати?» (N=34, в %)

З цих відповідей зрозуміло, що, попри заде-
кларовані зусилля громади, лише від декількох 
до пари десятків осіб з числа ВПО зможуть стали 
у громаді «своїми». Виключенням є громада м. 
Ізмаїл, яка вказала, що 30-40% переселенців вже 
цілком адаптувалися. Таким чином, здається, що 
ВПО мають стійкі плани, до яких адаптація у при-
ймаючу громаду переважно не входить. Вони ймо-
вірно тримаються окремо від більшості громади та 
ведуть своє життя, хоча громада ставиться до них 
принаймні нейтрально, а часом привітно.

Майже 44% опитаних вважає, що робочі місця 
для ВПО є запорукою їх осідлості, а ще майже 
24% вважають, що ВПО тоді приноситимуть гро-
маді користь. Разом з цим, понад 26% опитаних 

вважають, що ВПО не будуть стриманими фак-
тором зайнятості у приймаючій громаді. У одній 
громаді вважають, що частка тих, хто залишиться 
працювати, приблизно дорівнює частці тих, хто 
поїде – і отже, фактор працевлаштування не є 
критичним для довгострокової адаптації ВПО, 
хоча має виключне значення у середньостроко-
вому періоді. 

висновки. Аналіз міграційної поведінки засвід-
чив, що на міграційну поведінку вимушених мігран-
тів протягом 2015 року впливали: 1) соціальний 
фактор (вислати з небезпечних територій насам-
перед жінок), 2) при ескалації загрози – виїзд 
основної маси населення, сімей, 3) при переході в 
активну фазу – виїзд чоловіків з метою уникнення 
призову чи ризику служби на непідконтрольних 
територіях, 4) при виявленні більш затяжного 
характеру конфлікту – відмова чоловіків від реє-
страції на території, набуття вимушеною міграцією 
«жіночого обличчя».

Статистика вибуття мігрантів із приймаючих 
громад вказує на високу концентрацію населення у 
містах більшого розміру, а також на легкість, порів-
нянні з мешканцями сіл, переміщення та втечі цих 
людей у випадку небезпеки та кризи, наприклад, 
колапсу соціальної системи. З міста здатні масово 
та швидко виїхати одразу багато людей, тоді, як із 
села – ні.

Оскільки пенсіонери у цільових громадах Сходу 
та Півдня України надають перевагу життю в міс-
тах, а не у селах, і особливо багато їх у промисло-
вих вузлах, великих районних центрах, то і пере-
селенці середнього та старшого віку шукатимуть 
соціальної інфраструктури та гарантій, а також 
можливості прожити у поселенні без необхідності 
починати все з самого початку. Таким чином, ВПО 
такого віку переважно шукатимуть умов більш лег-
кого вирішення їхніх нагальних питань життя та 
здоров’я.

Низька кількість неповносправних у цільовому 
регіоні свідчить про те, що такі особи не затребу-
вані та не знайдуть своє місце у суспільстві цього, 
здебільшого промислового регіону. Вони потре-
бують окремих територій та особливих умов для 

рис. 12. розподіл відповідей на запитання  
«Якщо переселенці будуть забезпечені роботою то, 
який ефект це матиме?», весна 2016 р. (N=34, в %)
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адаптації, існують приклади організованої евакуа-
ції неповносправних осіб з зони конфлікту до при-
ймаючих громад у санаторні умови.

Низька кількість малозабезпечених може бути 
пояснена відносно високим рівнем соціально-
економічної, ресурсної забезпеченості регіону, а 
також тим, що він традиційно приваблює до себе 
працівників, що здатні заробляти на рівні, вищому 
за середній. Разом з цим частка малозабезпечних 
у малих містах з обмеженими ресурсами тради-
ційно вища, ніж в інших поселеннях у регіоні.

Оскільки відтік чоловіків з досліджуваних гро-
мад особливо масово мав місце з великих міст 
(там цей показник в 3 рази вищий за відтік жінок), 
то очевидно, що чоловіки не особливо захочуть 
повертатися назад у ці міста і тому розвиток 
малого підприємництва за рахунок репатріантів 
там ймовірно матиме «жіночий» профіль.

Попри демонстрацію високого рівня люд-
ськості та схильності до взаємовиручки у при-
ймаючих громадах, лише невелика частка пере-
селенців стали у громаді своїми та залишаться 
надовго. При цьому фактор наявності працевла-
штування на місці проживання має важливе зна-
чення для вимушеного мігранта у середньостро-
ковій перспективі, і, створивши робочі місця на 
новому місці, там залишиться працювати від 20 

до 50% тимчасових мігрантів – особливо, якщо 
міграція носить міжрегіональний, а не міжнарод-
ний характер.
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аналіЗ дЖерел ФормуваннЯ й структури  
ФінансовиХ Потоків молокоПерероБниХ ПідПриЄмств
ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND SOURCES  
OF FINANCIAL FLOWS MILK BUSINESS

У даній статті розкриті особливості фор-
мування й структури фінансових потоків 
молокопереробних підприємств, досліджено 
показники фінансової звітності, наведені 
чистий фінансовий поток на мікрорівні. 
Разом з тим автором обґрунтовані струк-
турні зміни джерел формування фінансових 
потоків, визначено, що вони потребують 
подальших методологічних та аналітичних 
досліджень у напрямі розміщення в акти-
вах підприємства, розроблений авторський 
підхід до величини чистого фінансового 
потоку, що залежить від багатьох факто-
рів: необхідно здійснювати аналіз реального 
фінансового потоку у визначених інтерва-
лах часу, використовуючи звітні дані необ-
хідно виконувати групування за роками, 
кварталами, місяцями, складати таблиці 
позитивного і від’ємного фінансових потоків 
у розрізі місяців.
ключові слова: фінансовий потік, молоко-
переробне підприємство, аналіз, рентабель-
ність, дебіторська заборгованість, креди-
торська заборгованість, амортизація.

В данной статье раскрыты особенности 
формирования и структуры финансовых 
потоков молокоперерабатывающих пред-
приятий, исследованы показатели финан-
совой отчетности, приведены чистый 
финансовый поток на микроуровне. Вместе 
с тем, автором обоснованные структур-
ные изменения источников формирования 
финансовых потоков, определено, что 
они нуждаются в дальнейших методоло-
гических и аналитических исследований в 

направлении размещения в активах пред-
приятия., Разработан авторский подход 
к величине чистого финансового потока, 
зависит от многих факторов: необходимо 
осуществлять анализ реального финансо-
вого потока в определенных интервалах 
времени, используя отчетные данные необ-
ходимо выполнять группировки по годам, 
кварталам, месяцам, составлять таблицы 
положительного и отрицательного финан-
совых потоков в разрезе месяцев.
ключевые слова: финансовый поток, 
молокоперерабатывающее предприятие, 
анализ, рентабельность, дебиторская 
задолженность, кредиторская задолжен-
ность, амортизация.

This article revealed features of the formation 
and structure of financial flows dairy companies 
investigated indicators of financial statements 
are presented net financial flows at the micro 
level. However, the author of reasonable struc-
tural changes in the sources of financial flows 
determined that they need further methodologi-
cal and analytical research in the direction of 
placing the assets of the company. Developed 
author's approach to the value of net financial 
flow, which depends on many factors: the need 
to analyze real financial flows in defined time 
intervals, using accounting data necessary to 
perform grouping for years, quarters, months, 
make table positive and negative cash flows in 
terms of months.
Key words: cash flow, dairy plants, analysis of 
profitability, accounts receivable, accounts paya-
ble, depreciation.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки України однією з найважливі-
ших проблем, що стоять перед вітчизняними під-
приємствами АПК, є формування такого фінансо-
вого механізму, що надасть можливість вирішити 
проблеми ,пов’язані з кругообігом фінансових 
потоків підприємств при структурних перетворен-
нях економіки.

Сьогоденний стан загальноадмінінстративних 
та місцевих фінансів характеризується наявністю 
проблем, пов’язаних з перерозподілом фінансо-
вих потоків, управління якими варто віднести до 
найбільш складних завдань загальноадмінінстра-
тивного значення, які вимагають подальшого тео-
ретичного і практичного резонансу. Все більшої 
терміновості набуває завдання із забезпечення 
злагодженої та ритмічної роботи усієї економічної 
системи шляхом поглиблення ефективності управ-
ління фінансовими потоками з метою їх оптиміза-
ції та збалансованості саме молокопереробних 

підприємств. Для вирішення цього завдання необ-
хідним є аналіз джерел формування й структури 
фінансових потоків молокопереробних підпри-
ємств, що дозволить виявити особливості цього 
об’єкту управління [9].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню фінансових потоків приділено увагу 
в працях таких вчених, як: Юрія С.І. [1], Ворон-
ченко О.В. [2], Лазичева Е.А. [3], Небаба Н.О. [4], 
Гудзь О.Є. [5], Дайнеко Е. О. [8], Алескерова Ю.В. 
[9], Непочатенко О.О. [10], Небаба Н.О. [11] та 
інших визначних вчених. Зауважимо, що незва-
жаючи на значні наукові напрацювання з пробле-
матики фінансових потоків, засади джерел фор-
мування й структури залишаються недостатньо 
опрацьованими як в методичному плані, так і на 
практиці.

Формулювання цілей статті. Дослідження 
фінансових потоків молокопереробних підпри-
ємств.
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виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансове забезпечення є основною із складових 
фінансового механізму, який використовується 
суб’єктами господарювання з метою раціонального 
формування, розподілу та використання фінансо-
вих ресурсів та оптимізації грошового обороту.

Існує велика кількість наукових праць, де 
висвітлювались ті чи інші аспекти фінансового 
забезпечення. Серед яких фінансове забезпе-
чення розглядається, як формування і ефективне 
використання грошових фондів підприємства[1]; 
виокремлюється функціональне навантаження 
фінансового забезпечення – формування грошо-
вого потоку [2].

Грошовий потік є неодмінною умовою для роз-
витку економіки, а в міру розвитку економічних 
процесів розширюється коло фінансових відно-
син. Фінансовий механізм підприємства вклю-
чає види, форми, методи організації фінансових 
відносин, тому, на нашу думку, істотного впливу 
чинить специфічна форма грошового потоку – 
фінансовий поток [8]. На відміну від фінансового 
потоку грошовий розглядає єдиний вид фінансо-
вих ресурсів – грошові засоби. 

У сучасній фінансовій науці фінансовий поток 
господарюючих суб’єктів визначається з різних 
позицій, найчастіше – як складова логістичної сис-
теми; ототожнюється із грошовими потоками; трак-
тується, як особлива форма грошових потоків [4].

Фінансовий поток – це безперервний та ціле-
спрямований рух фінансових ресурсів, у процесі 
якого відбуваються зміни обсягів, вартості, форм, 
пропорцій та видів у процесі діяльності підприєм-
ства.

Фінансові потоки характеризуються в межах 
періоду, що аналізується [5,с.39]. Чистий фінансо-
вий поток розуміється, як різниця між вхідними і 
вихідними потоками (нетто-потік), що може набу-
вати позитивного і від’ємного значення.

 На мікрорівні чистий фінансовий поток має 
такий вигляд:

ЧФП = П + А + Кр.з. – Д.з,
де ЧФП – чистий фінансовий поток; П – прибу-

ток (фінансовий результат після оподаткування); 
А – амортизаційні відрахування; Кр.з. – кредитор-
ська заборгованість; Д.з. – дебіторська заборгова-
ність.

Позитивний фінансовий поток характеризу-
ється збільшенням фінансових ресурсів у резуль-
таті здійснення господарських операцій, від’ємний 
фінансовий поток свідчить про вибуття фінансо-
вих ресурсів у процесі здійснення всіх видів госпо-
дарських операцій.

Розрахунок чистого фінансового потоку на 
окремих молокопереробних підприємствах Укра-
їни представлений у таблиці 1.

Аналіз чистого фінансового потоку виявив, що 
всі зазначені підприємства демонструють пози-
тивне значення нетто – потоку, окрім ПАТ «Бор-
щівський сирзавод» (-3527 тис.грн. у 2015 році). 
Це свідчить про капіталізацію активів зазначе-
них підприємств. Необхідно відмітити, що чисті 
фінансові потоки молокопереробних підприємств 
вирізняються своєю нестабільністю, окрім ПАТ 
«Тернопільський молокозавод», який за аналізо-
ваний період поступово збільшив цей показник у 
2,4 рази. 

Об’єктивна оцінка обсягів і структури джерел 
фінансових потоків є важливою умовою стійкого 
функціонування фінансового механізму. Дослі-
джено наявні джерела фінансових потоків моло-
копереробних підприємств України на прикладі 
сімох обраних товариств, проаналізовано дже-
рела їх формування.

Чистий прибуток є одним з найважливіших еконо-
мічних показників, що характеризують кінцеві резуль-
тати діяльності підприємства. Кількісно він стано-
вить різницю між сумою прибутку до оподаткування і 

Таблиця 1
динаміка чистого фінансового потоку молокопереробних підприємств україни (тис.грн.)

назва підприємства 2011 2012 2013 2014 2015
ПАТ «Тростянецький молочний завод»
Приріст до попереднього року, %

4099
-

5586
36,2

5654
1,2

4703
-16,8

3491
-25,7

ПАТ «Тернопільський молокозавод»
Приріст до попереднього року, %

54319
-

56300
3,6

66661
18,4

97679
46,5

130934
34,0

ПАТ «Борщівський сирзавод»
Приріст до попереднього року, %

11016
-

12050
9,3

7642
64,4

650
- 91,5

-3527
-

ПАТ «Баштанський сирзавод»
Приріст до попереднього року, %

15813
-

21837
38,0

78442
359,2

38727
-49,4

21511
-55,5

ПАТ Вінницький молочний завод «Рошен»
Приріст до попереднього року, %

-7783
-

-25815
-

-89599
-

576043
-

1245652
216,2

ПАТ «Житомирський маслозавод»
Приріст до попереднього року, %

169830
-

193950
14,2

140284
-27,7

201714
53,7

181630
-10,0

ПАТ «Літинський молочний завод»
Приріст до попереднього року, %

3839
-

-526
-

804
152,9

10243
127,4

11830
15,5

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств
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Таблиця 2
динаміка фінансового результату окремих молокопереробних підприємств україни, тис.грн.

назва підприємства
роки відхилення  

2015 р. до 
2011 р., тис.грн.2011 2012 2013 2014 2015

ПАТ «Тростянецький молочний 
завод» -607 759 1496 422 335 942

ПАТ «Тернопільський молокозавод» 12779 13060 14766 20328 28207 15428
ПАТ «Борщівський сирзавод» 2950 3659 6980 6846 6610 3660
ПАТ «Баштанський сирзавод» -9951 11790 14983 28788 -3948 -6003
ПАТ Вінницький молочний завод 
«Рошен» 44786 56284 56833 17154 -12801 -57586

ПАТ «Житомирський маслозавод» 57553 65180 48571 71578 56217 -1336
ПАТ «Літинський молочний завод» -4070 -6499 3576 6631 4819 8889

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств

Таблиця 3
динаміка амортизаційних відрахувань окремих молокопереробних підприємств країни, тис.грн.

назва підприємства
роки відхилення 

2015 р. до 
2011 р., тис.грн.2011 2012 2013 2014 2015

ПАТ «Тростянецький молочний завод»
Приріст до попереднього року,%

2309
-

2457
1,06

3634
1,48

4211
1,16

4762
1,13

1953
-

ПАТ «Тернопільський молокозавод»
Приріст до попереднього року,%

25830
-

30455
1,18

46728
1,53

67748
1,45

96150
1,42

70320
-

ПАТ «Борщівський сирзавод»
Приріст до попереднього року,%

15995
-

4909
0,30

4861
0,99

5483
1,13

5989
1,09

-10006
-

ПАТ «Баштанський сирзавод»
Приріст до попереднього року,%

49337
-

70022
1,42

79430
1,13

92599
1,17

106359
1,15

57022
-

ПАТ Вінницький молочний завод «Рошен»
Приріст до попереднього року,%

41455
-

50530
1,22

53482
1,06

110602
2,06

207693
1,87

166238
-

ПАТ «Житомирський маслозавод»
Приріст до попереднього року,%

96825
-

110545
1,14

150701
1,36

200180
1,33

199253
0,99

102428
-

ПАТ «Літинський молочний завод»
Приріст до попереднього року,%

22265
-

25501
1,15

29293
1,15

34004
1,16

35216
1,06

12951
-

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств

сумою внесених у бюджет податків з прибутку, еконо-
мічних санкцій та інших обов’язкових платежів підпри-
ємства, які покривають за рахунок прибутку.

Кінцевий фінансовий результат досліджуваних 
молокопереробних підприємств України харак-
теризується поступовим зменшенням збитку до 
формування чистого прибутку у 2012-2014 роках. 
Однак, аналізуючи дані цих підприємств, видно, 
що для кожного з них притаманна своя тенденція 
зміни фінансового результату, який нерідко зміню-
ється від чистого прибутку до збитку і навпаки про-
тягом всього періоду 2011-2015 р.р.

Виходячи з таблиці 2, видно, що в цілому по 
більшості підприємств простежується позитивна 
динаміка росту чистого прибутку підприємства.

Отриманий прибуток не є єдиним джерелом 
формування фінансових потоків молокоперероб-
них підприємств України. Окрім прибутку, чисті 
фінансові потоки формуються за рахунок аморти-
заційних відрахувань.

Згідно П (С)БО, амортизація – це систематич-
ний розподіл вартості основних засобів, яка амор-

тизується протягом строку їх корисного викорис-
тання ( експлуатації) [6]. Фактично амортизація 
означає списання протягом терміну експлуатації 
балансової вартості основних засобів. Амортиза-
ційні відрахування перебувають у постійному русі 
і використовуються для того, щоб розширити або 
відновити діючі основні засоби, які підвищують 
ефективність виробництва. Тому амортизаційні 
відрахування є джерелом фінансування розши-
реного відтворення основного капталу. Згідно 
таблиці 3, у 2015 році загальна сума амортизацій-
них відрахувань у досліджуваних молокоперероб-
них підприємствах більше, ніж вдвічі, перевищу-
вала чистий прибуток.

Амортизаційні відрахування є важливим джере-
лом фінансових ресурсів, оскілки залишаються на 
підприємстві і мають бути використані для інвесту-
вання в основні засоби. З даних таблиці 3 видно, 
що сума їх у 2015 р. перевищує аналогічний показ-
ник 2011 р. у 2 рази на ПАТ «Тростянецький молоч-
ний завод», ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ 
«Житомирський сирзавод», ПАТ «Тернопільський 
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молочний завод», що свідчить про зростання мож-
ливостей фінансування. Загалом, щодо тенденції 
зміни та динаміки показника амортизаційних від-
рахувань на всіх досліджуваних підприємствах 
відбувається щорічне поступове зростання амор-
тизації та відповідно збільшення її питомої ваги у 
фінансових потоках підприємства.

Крім чистого прибутку та амортизації на роз-
міри та структуру чистого фінансового потоку під-
приємства чинить істотний вплив кредиторська та 
дебіторська заборгованість.

Як підтверджують дані таблиці 4, впродовж 
2011-2015 р.р. відбувалося непропорційне 
щорічне зростання обсягів кредиторської забор-
гованості у п’яти з семи досліджуваних молокопе-
реробних підприємств. Високі темпи зростання за 
цей період демонстрували ПАТ «Тернопільський 
молокозавод» (18054 тис.грн.), ПАТ «Баштан-
ський сирзавод» (77468 тис.грн.), ПАТ «Літинський 

молочний завод» (6880 тис.грн.). Таке зростання 
суми кредиторської заборгованості свідчить про 
погіршення платоспроможності підприємства або 
про розширення комерційного кредиту з боку 
постачальників. Відповідно за 2011-2015 рр. збіль-
шився обсяг дебіторської заборгованості майже 
на 177% та має стійку тенденцію до зростання. 
Збільшення суми дебіторської заборгованості 
означає збільшення обсягу продажів продукції та 
несвоєчасність розрахунків за власними поточ-
ними зобов’язаннями, що в подальшому може ско-
ригувати дохід у від’ємну сторону.

За цей період відбулося помітне щорічне змен-
шення співвідношення кредиторської та дебі-
торської заборгованості. Суттєве перевищення 
дебіторської заборгованості у 2015 році мало 
місце на ПАТ «Борщівський сирзавод» (0,56), ПАТ 
«Баштанський сирзавод» (0,53), ПАТ «Житомир-
ський маслозавод» (0,40), ПАТ «Літинський молоч-

Таблиця 4
динаміка видів заборгованості окремих молокопереробних підприємств україни, тис.грн.

назва підприємства
роки відхилення 

2015 р. до 
2011 р., тис.грн.2011 2012 2013 2014 2015

ПАТ «Тростянецький молочний завод»
Кредиторська заборгован.
Дебіторська заборгован.
Співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгован.

6953
4556
1,52

2596
726
3,57

21737
21213
1,02

2132
2062
1,03

28
1634
0,02

-6925
-2922

ПАТ «Тернопільський молокозавод»
Кредиторська заборгован.
Дебіторська заборгован.
Співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгован.

45540
29880
1,52

43610
30825
1,41

38982
33851
1,15

46975
37372
1,25

63644
57067
1,12

18054
27187

ПАТ «Борщівський сирзавод»
Кредиторська заборгован.
Дебіторська заборгован.
Співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгован.

18320
26249
0,50

32247
28765
1,12

15313
19512
0,78

24126
35805
0,67

22666
39792
0,56

4346
13543

ПАТ «Баштанський сирзавод»
Кредиторська заборгован.
Дебіторська заборгован.
Співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгован.

24700
94500
0,26

30528
90503
0,33

72287
88158
0,82

104051
186711

0,55

102168
190964

0,53

77468
96464

ПАТ Вінницький молочний завод 
«Рошен»
Кредиторська заборгован.
Дебіторська заборгован.
Співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгован.

44476
138900

0,32

56529
189158

0,30

15885
215799

0,07

634413
186126

3,40

1180220
65432
18,03

1135744
-73408

ПАТ «Житомирський маслозавод»
Кредиторська заборгован.
Дебіторська заборгован.
Співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгован.

93082
77630
1,19

100647
82422
1,22

31888
90876
0,35

46668
116712

0,39

49730
123570

0,40

-43352
45940

ПАТ «Літинський молочний завод»
Кредиторська заборгован.
Дебіторська заборгован.
Співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгован.

10323
24679
0,42

17500
37028
0,47

15272
47337
0,32

17537
47929
0,36

17203
45408
0,37

6880
20729

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств
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ний завод» (0,37), що створює загрозу фінансовій 
стабільності підприємству. Оцінюючи співвідно-
шення кредиторської та дебіторської заборгова-
ності, необхідно враховувати, що дебіторською 
заборгованістю неможливо погасити кредиторську 
за винятком взаємозаліку. Крім того, кредитор-
ська заборгованість не є нормальним джерелом 
покриття дебіторської заборгованості, оскільки 
взаємне кредитування законодавством заборо-
нене [7].

Проаналізувавши джерела формування фінан-
сових потоків молокопереробних підприємств, 
необхідно відмітити, що дебіторська та кредитор-
ська заборгованості є пріоритетними, які суттєво 
впливають на формування чистого фінансового 
потоку. Амортизаційні відрахування теж є першо-
черговими, але у порівнянні з видами заборгова-
ності є більш передбачуваними, обсяг та час здій-
снення яких можуть бути визначені заздалегідь. 

Оскільки величина чистого фінансового потоку 
залежить від багатьох факторів, всі їх врахувати 
неможливо. Тому вважаємо, що необхідно здій-
снювати аналіз реального фінансового потоку 
у визначених інтервалах часу. Використовуючи 
звітні дані, необхідно виконувати групування за 
роками, кварталами, місяцями. Потім складати 
таблиці позитивного і від’ємного фінансових пото-
ків у розрізі місяців.

Отже, на досліджуваних молокопереробних 
підприємствах посилення впливу фінансового 
механізму повинно бути спрямовано на досягнення 
фінансових результатів шляхом цілеспрямованого 
регулювання потоків фінансових ресурсів та ство-
рення сприятливих умов активності виробничих 
процесів. Активність фінансових потоків створює 
енергію, яка забезпечує рух матеріальних потоків, 
формує стабільний розвиток.

 висновки. Проведені дослідження свідчать 
про низький рівень ефективності управління 
фінансовими ресурсами, що генерує катастро-
фічні ризики спрямування фінансових потоків в 
активи молокопереробних підприємств, від’ємну 
рентабельність власних джерел формування 
фінансових потоків. За допомогою аналізу показ-
ників джерел фінансових потоків проведено їх 
аналіз у часі і за обсягами. Вважаємо, що фінан-
сові потоки досліджувані молокопереробних під-
приємства десинхронізовані за обсягами джерел 
їх формування та не забезпечують фінансову 
стійкість та платоспроможність. Структурні зміни 
джерел формування фінансових потоків потре-
бують подальших методологічних та аналітичних 
досліджень у напрямі розміщення в активах під-
приємства.

Адаптація вартісної концепції в аграрному біз-
несі повинна спиратися саме на ресурсний підхід, 

не відкидаючи можливості застосування потокової 
концепції, що дасть можливість збагатити теоре-
тичну, удосконалити методичну та спростити прак-
тичні аспекти її використання за рахунок логіки 
розвитку та комплексного і системного впрова-
дження накопиченого досвіду. 

 Формування фінансових потоків – це складний 
економічний процес, що відбувається на різних 
рівнях. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі Укра-
їна неухильно спрямовує свої зусилля на реалізацію 
евроінтеграційного курсу, виконання міжнародно-
правових зобов’язань, у тому числі з питань розви-
тку місцевої і регіональної демократії. Подальша 
демократизація суспільства, децентралізація влади 
на засадах субсидіарності були і залишаються прі-
оритетами України. Важливу роль у цих процесах 
відіграє реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади відповідно до 
основних положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування, яка стала невід’ємною складо-
вою національного законодавства у цій сфері. Під-
твердженням тому стало визначення в програмних 
документах Президента, Уряду та Верховної Ради 
України пріоритетів, серед яких – децентралізація 
влади, передача фінансових ресурсів та зміцнення 
матеріально-фінансової основи органів місцевого 
самоврядування, задоволення інтересів громадян в 
усіх сферах життєдіяльності на відповідних терито-
ріях, надання високоякісних та доступних публічних 
послуг населенню, узгодження інтересів держави і 
територіальних громад. 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання ефективності реалізації реформи 
бюджетної системи на центральному та місцевому 
рівнях досліджується у роботах таких вчених, як 
О.Д. Василик, К.В. Павлюк, Л.М. Бабич, І.О. Лютий, 
В.М. Опарін, В.М. Федосов. Проблема децентра-
лізації бюджетних коштів та зміцнення фінансо-
вої бази органів місцевого самоврядування зна-
йшла відображення у роботах О.П. Кириленко, 
Л.В. Лисяк, С.А. Буковинського.

Проте у працях перерахованих науковців та у 
дослідженнях інших вчених, присвячених подібній 
тематиці, не враховані зміни у процесі децентра-
лізації після прийняття змін до законодавства від 
28 грудня 2014 р. Саме тому обрана тема дослі-
дження є особливо актуальною у плані аналізу 
можливих додаткових джерел фінансових ресур-
сів органів місцевого самоврядування, які є осно-
вою для здійснення бюджетних видатків.

Постановка завдання. Метою даної статті 
є аналіз бюджетної децентралізації, як одного з 
методів реалізації державної бюджетної політики, 
на основі теоретичних і практичних аспектів обра-
ної проблематики. У той час як децентралізація, 
особливо в урядовій сфері, широко вивчається і 
практикується, існує нагальна потреба загального 
визначення або розуміння децентралізації. Сенс 
децентралізації може до певної міри змінюватися 
залежно від аспекту, в якому вона розглядається.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Впровадження реформи розпочато на основі Кон-
цепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади [1], Програми 
діяльності Уряду[2], «Стратегії–2020» Президента 
України [3] та відповідного плану з їх реалізації. 
Першочерговим кроком на шляху реформи міс-
цевого самоврядування стало завдання щодо 
фінансової децентралізації, яка розпочалася шля-
хом прийняття змін до Бюджетного і Податкового 
кодексів України, зокрема, передачі органам міс-
цевого самоврядування додаткових бюджетних 
повноважень і стабільних джерел доходів для їх 
реалізації; стимулювання територіальних громад 

вПлив БЮдЖетної децентраліЗації на соціально-економічний 
роЗвиток ПричорноморськоГо реГіону
FISCAL DECENTRALIZATION INFLUENCE ON SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA REGION

УДК 336.1:352

кравчук л.с. 
к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування
Миколаївський національний 
університет імені В.О. Сухомлинського
нікітенко л.м.
заступник директора департаменту 
фінансів Миколаївської міської ради 

У статті розглянуто особливості прове-
дення бюджетної децентралізації в Україні 
та перспективи її подальшого розвитку. 
Зроблено формальну оцінку результатив-
ності реалізації політики бюджетної децен-
тралізації у Причорноморському регіоні на 
основі аналізу законодавчих актів України 
та розкрито необхідність децентраліза-
ції системи місцевих бюджетів для ство-
рення достатньої фінансової бази органів 
місцевого самоврядування Миколаївської 
області.
ключові слова: бюджетна децентралізація, 
місцеві фінанси, місцеві органи самовряду-
вання, територіальна громада, Причорно-
морський регіон.

В статье рассмотрены особенности про-
ведения бюджетной децентрализации в 
Украине и перспективы ее дальнейшего 
развития. Проведено формальную оценку 
результативности реализации политики 
бюджетной децентрализации в Причерно-

морском регионе на основе анализа зако-
нодательных актов Украины и раскрыта 
необходимость децентрализации системы 
местных бюджетов для создания доста-
точной финансовой базы органов местного 
самоуправления Николаевской области.
ключевые слова: бюджетная децентрали-
зация, местные финансы, местные органы 
самоуправления, территориальная община, 
Причерноморский регион.

Thе article examines the main features of bud-
getary decentralization in Ukraine and prospects 
of its further development. A formal assessment 
of the impact of budget decentralization policy 
implementation was conducted in the black sea 
region by analizyng the laws of Ukraine and 
revealed the need for decentralization of local 
budgets to create a sufficient financial base of 
local governments authorities Mykolaiv region. 
Key words: budget decentralization, local 
finances, local government, local community, 
Black Sea region.
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до об’єднання та переходу на прямі міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом з відповідним 
ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного 
значення тощо [6]. Наступним важливим кроком – 
стало прийняття Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [4] та Мето-
дики формування спроможних територіальних 
громад [5], затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України у квітні 2015 року з метою запро-
вадження правових засад формування спромож-
них територіальних громад шляхом підвищення їх 
фінансової та економічної спроможності. Зазна-
чені законодавчі акти надали можливість органам 
місцевої влади розробити та схвалити в регіонах 
Перспективні плани формування спроможних 
територіальних громад відповідних областей та 
подати їх на затвердження Уряду. Кабінетом Міні-
стрів України було затверджено Перспективні 
плани формування територіальних громад 23 (із 
24) областей України (за виключенням Закарпат-
ської області). Створення законодавчої основи 
щодо реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади стало поштов-
хом для активізації процесу об’єднання територі-
альних громад, формування найбільш оптималь-
них їх конфігурацій, удосконалення механізмів та 
інструментів формування нової системи місцевого 
самоврядування на новій законодавчій базі.

Новообрані у жовтні 2015 року місцеві ради роз-
почали свою роботу в нових умовах, коли в Укра-
їні відбувається реальна реформа всієї системи 
публічної влади та органів місцевого самовряду-
вання зокрема. Незважаючи на скепсис тих, хто не 
вірить у зміни, зміни відбуваються досить швидко, 
ті закони, які лише вчора вважались незмінними, 
сьогодні уже змінені, ті повноваження, які впро-
довж останніх років концентрувались в державних 
органах, знову передаються до органів місцевого 
самоврядування.

У 2015 році 794 сільських, селищних та місь-
ких ради, до складу яких входять 2015 населених 
пунктів, добровільно об’єдналися у 159 територі-
альних громад (далі – ОТГ). Загальна площа всіх 
ОТГ склала 35807 км2, що займає 6% від площі 
України (без урахування м.Києва та анексованих 
територій). Найбільша за площею ОТГ – Наро-
дицька ОТГ Житомирської області, яка займає 
1284 км2, найменша – Міженецька ОТГ Львівської 
області – 8,7 км2. Станом на 01 січня 2016 року 
чисельність населення, яке мешкає на території 
цих ОТГ, становить 1386,5 тис. осіб, що складає 
3,8% від загальної чисельності населення України 
(без урахування м.Києва та анексованих терито-
рій). Найменша за чисельністю населення – Макі-
ївська ОТГ Чернігівської області – 1,6 тис. жителів. 
Найбільша за чисельністю населення є Лиман-
ська ОТГ Донецької області – 44,2 тис. жителів 
(громада створена на основі міста-району). Усі 

об’єднані територіальні громади, в яких 25 жовтня 
2015 року відбулися вибори, у 2016 році вийшли 
на прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом та отримали базову (реверсну) дотацію, 
освітню та медичну субвенції. Також у держав-
ному бюджеті на 2016 рік для ОТГ передбачена 
субвенція з державного бюджету на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних гро-
мад у загальній сумі 1,0 млрд грн. Розподіл суб-
венції ОТГ здійснено в залежності від площі тери-
торії та чисельності сільських жителів. Чим більша 
кількість сільських жителів та площа території, тим 
більший обсяг субвенції ОТГ. Найбільший обсяг 
субвенції припадає на Лиманську ОТГ Донецької 
області – 23,2 млн грн, найменший на Заводську 
ОТГ Тернопільської області – 957 тис грн [10]. Суб-
венція надається для створення, модернізації інф-
раструктури об’єднаної територіальної громади та 
може спрямовуватись на нове будівництво, рекон-
струкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструк-
тури, що належать до комунальної форми влас-
ності (у тому числі на виготовлення проектної та 
містобудівної документації). Подальше запрова-
дження політики децентралізації має стати дієвим 
фактором стабілізації соціально-економічної ситу-
ації, виходу з фінансової кризи, подолання супер-
ечностей між різними рівнями влади, організації 
відносин між центром, регіонами та територіаль-
ними громадами на принципах розподілу сфер від-
повідальності й компетенції, а також партнерства 
у сфері забезпечення громадян України держав-
ними та місцевими благами, сприяти підвищенню 
ефективності використання бюджетних коштів 
на всіх рівнях управління [11, с. 77]. Реалізація 
бюджетної децентралізації має спиратися на адмі-
ністративно-територіальну реформу в Україні та 
нову ідеологію державного управління, яка визна-
чає основний зміст діяльності органів державної 
влади і місцевого самоврядування, як діяльність 
щодо надання ефективних послуг.

На початку процесу децентралізації фінансів у 
2015 році в результаті передачі окремих доходів з 
державного бюджету, запровадження нового виду 
податку (акцизний податок з кінцевих продажів), 
розширення бази оподаткування податком на неру-
хомість, запровадження нових субвенцій на здій-
снення видатків на делеговані державні повнова-
ження в галузях освіти та охорони здоров’я (освітня 
та медична субвенції) місцеві бюджети отримали 
значний фінансовий ресурс. Таким чином, у ході 
децентралізаційної реформи органам місцевого 
самоврядування були передані видаткові повно-
важення і закріплені стабільні джерела доходів для 
їх реалізації. Це дозволило місцевому самовряду-
ванню вперше з початку дії Бюджетного кодексу 
України розпочати вирішення нагальних проблем 
по утриманню та розвитку міської інфраструктури, 
що є досягненням децентралізації. 



Причорноморські економічні студії

178 Випуск 13-2. 2017

Аналіз виконання міського бюджету міста Мико-
лаєва за 2015-2016 роки показав, що реалізація 
реформи міжбюджетних відносин дала позитивні 
результати.

Приріст надходжень до міського бюджету проти 
2014 року склав 699 млн грн, або 37,7 відсотка, з 
них у результаті зміни законодавства, пов’язаної з 
децентралізацією фінансів, – 400,3 млн грн, або 
57,2 відсотка загального приросту. У 2015 році 
до міського бюджету надійшло 2551,9 млн грн, 
що складає 110,6 відсотка до річних призначень, 
затверджених міською радою. 

У 2016 році темпи приросту надходжень дещо 
уповільнились. Очікуване зростання надходжень 
до попереднього року складає 23,2 відсотка, при 
цьому приріст надходжень порівняно з 2014 роком 
складає 1291,0 млн грн., або 69,7 відсотка, з них 
у результаті змін, пов’язаних з децентраліза-
цією – 568,4 млн грн, або 44 відсотки загального 
приросту.

Також зазнала змін структура видатків міського 
бюджету. Зросла частка видатків на виконання 
самоврядних повноважень, що свідчить про підви-
щення видаткової автономності міського бюджету 
та ефективності використання бюджетних коштів 
(таблиця 1).

Так порівняно з 2014 роком частка видатків на 
житлово-комунальне господарство збільшилась у 
2015 році з 12,4 відсотка до 13,1 відсотка, або на 
103,1 млн грн, у 2016 році – до 13,4 відсотка, або на 
205,8 млн грн. Зросла частка видатків на транспорт 
і дорожнє господарство з 3,3 відсотка у 2014 році до 
6,4 відсотка у 2015 році, або на 99,5 млн грн та до 
10,2 відсотка у 2016 році, або на 264 млн грн.

Ще одним позитивним аспектом реформи між-
бюджетних відносин є збільшення інвестиційних 
ресурсів місцевих бюджетів. У міському бюджеті 
обсяг капітальних видатків за 2014 рік становив 
74,1 млн грн, або 4,2 відсотка від обсягу видат-
ків загального та спеціального фондів міського 
бюджету, за 2015 рік – 390,5 млн грн, або 15,9 від-
сотка від обсягу видатків, тобто на 316,4 млн грн, 
або більш ніж у 5 разів збільшено порівняно з 
2014 роком. Плановий обсяг капітальних видатків 
у 2016 році планується 722,4 млн грн. – зі збіль-
шенням проти факту 2014 року на 648,3 млн грн, 
або майже у 10 разів.

Показники видатків бюджету розвитку міста 
Миколаєва: 2014 рік (касові видатки) – 52,9 млн грн, 
2015 рік (касові видатки) – 383,3 млн грн, 2016 рік 
(план з урахуванням змін) – 719,5 млн грн.

У 2015 році на фінансування з міського бюджету 
передано такі повноваження та проведено з місь-
кого бюджету додаткові видатки:

- утримання та навчально-тренувальна 
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які під-
порядковані громадським організаціям фізкуль-
турно-спортивної спрямованості та до 2015 року 
отримували підтримку за рахунок Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездат-
ності – 3,5 млн грн;

- додатково до обсягу освітньої та медич-
ної субвенцій з державного бюджету на поточні 
видатки установам освіти виділено 11,4 млн грн та 
закладам охорони здоров’я 16,1 млн грн, всього 
27,5 млн грн;

- у зв’язку зі зміною законодавства запрова-
джено реверсну дотацію – 18,4 млн грн.

Таблиця 1
обсяги збільшення видатків міського бюджету м. миколаєва  

в розрізі основних спрямувань, млн. грн

напрямки видатків
2014 рік 
касові 

видатки

2015 рік 2016 рік

касові 
видатки 

Збільшення 
до 

2014 року

Збільшення 
до 

2014 року, 
разів

Планові 
видатки 

Збільшення 
до 

2014 року.

Збільшення 
до 

2014 року, 
разів 

Капітальний ремонт 
міських доріг 17,2 98,0 80,8 5,7 р. 215,7 198,5 12,5 р.

Поточний ремонт 
міських доріг 11,3 29,2 17,9 2,6 р. 55,9 44,6 4,9 р.

Капітальні 
вкладення в об’єкти 
соцкультсфери

5,4 32,8 27,4 6 р. 59,6 54,2 11 р.

Капітальні видатки у 
соцкультсфері 19,3 76,2 56,9 3,9 р. 142,8 123,5 7,4 р.

Капітальні вкладення 
в об’єкти ЖКГ 3,7 21,7 18,0 5,9 р. 27,5 23,8 7,4 р.

Капітальний ремонт 
житлового фонду 5,4 34,0 28,6 6,3 р. 89,9 84,5 16,6 р.

Молодіжне житлове 
будівництво 8,0 17,0 9,0 2,1 р. 22,8 14,8 2,8 р.

Побудовано на основі даних департаменту фінансів Миколаївської міської ради



179

  Гроші, фінанси і кредит

Всього у 2015 році додаткове навантаження 
на міський бюджет внаслідок передачі видаткових 
повноважень склало 49,4 млн грн. 

У 2016 році продовжена передача на фінан-
сування з міського бюджету видаткових повнова-
жень, на які до кінця року планується направити за 
такими напрямами:

- компенсація за пільговий проїзд окремих кате-
горій громадян (не передбачена, як у минулі роки, 
субвенція з державного бюджету) – 15,3 млн грн; 

-  продовження утримання та навчально-тре-
нувальна робота дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, які підпорядковані громадським організа-
ціям фізкультурно-спортивної спрямованості та до 
2015 року отримували підтримку за рахунок Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності – 5,8 млн грн;

- па підготовку робітничих кадрів закладами 
професійно-технічної освіти – 88,9 млн грн;

- харчування учнів ЗОШ 1-4 класів та дітей 
пільгової категорії – 16,0 млн грн;

- додатково до обсягу освітньої та медич-
ної субвенцій з державного бюджету на поточні 
видатки установам освіти виділено 46,9 млн грн та 
закладам охорони здоров’я 47,0 млн грн, всього 
93,9 млн грн;

-  реверсна дотація – 37,8 млн грн;
- передача повноважень у сферах державної 

реєстрації – 4,7 млн грн.
Всього у 2016 році додаткове навантаження 

на міський бюджет внаслідок передачі видатко-
вих повноважень очікується загальним обсягом 
262,4 млн грн. 

У 2017 році планується ще передати місцевим 
бюджетам видаткові повноваження на:

- видатки по загальноосвітнім закладам (крім 
видатків на оплату праці з нарахуваннями педаго-
гічних працівників);

- залишення норми щодо фінансування про-
фесійно-технічної освіти на рівні міст – обласних 
центрів (крім видатків на здобуття повної загаль-
ної середньої освіти);

- передача місцевим бюджетам видатків 
закладів охорони здоров'я на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв;

- перенесення на законодавчому рівні на міс-
цевий рівень видатків на пільговий проїзд визна-
чених законодавством категорій громадян;

- планується зміна джерела фінансування – 
субвенцію з державного бюджету буде замінено 
ресурсом місцевих бюджетів на пільги з послуг 
зв’язку, інші передбачені законодавством пільги.

З 2017 року планується внести зміни до 
Бюджетного кодексу, наслідком яких стане зміна 
джерела фінансування – субвенцію з державного 
бюджету на пільги з послуг зв'язку, інші передба-
чені законодавством пільги, компенсацію за піль-
говий проїзд визначених законодавством кате-

горій громадян буде відмінено та фінансування 
зазначених виплат буде здійснюватись за рахунок 
власного ресурсу місцевих бюджетів. 

За 10 місяців 2016 року надходження власних 
доходів місцевих бюджетів Миколаївської області 
зросли у 1,5 раза (на 1,1 млрд грн) порівняно з ана-
логічним періодом минулого року (з 2 млрд грн до 
3,1 млрд грн). У порівнянні з початком 2016 року 
залишки коштів загального фонду (без субвен-
цій) збільшилися на 742 млн грн та станом на 
01.11.2016 склали 1546 млн грн, у т. ч. на депозит-
них рахунках в банках знаходиться 100 млн грн.

Примітка: Міжбюджетні трансферти області 
відображені у співставних видах з тими, які отри-
мують ОТГ

За 10 місяців 2016 року надходження дохо-
дів загального фонду місцевого бюджету ОТГ 
області (з урахуванням трансфертів з держав-
ного бюджету) склали 19 млн грн, що більше, ніж 
у 15 разів, порівняно з надходженнями аналогіч-
ного періоду 2015 року до бюджетів місцевих рад, 
які увійшли до складу ОТГ. Надходження власних 
доходів місцевого бюджету ОТГ зросли у 7 разів 
(на 7,7 млн грн) порівняно з 10 місяцями 2015 року 
(з 1,3 млн грн до 9 млн грн). У порівнянні з почат-
ком 2016 року залишки коштів загального фонду 
(без субвенцій) збільшилися на 8,7 млн грн, або 
зросли в 18,5 раза та станом на 01.11.2016 склали 
більше ніж 9 млн грн.

висновки з проведеного дослідження. 
У процесі здійснення реформи місцевого само-
врядування та адміністративно-територіаль-
ного устрою України можуть виникнути негативні 
явища, з якими зіткнулися зарубіжні країни: 

1. Ризики, пов’язані з необхідністю перегляду меж 
адміністративно-територіальних одиниць (з метою 
забезпечення їх фінансової спроможності). 

2. Послаблення державного контролю органів 
місцевого самоврядування на регіональному та 
субрегіональному рівнях за реалізацією повно-
важень, які будуть передані виконавчим органам 
місцевих рад, в умовах слабкості інститутів грома-
дянського суспільства поза межами великих міст. 

3. Ризики для бюджетної системи країни: 
загроза зриву фінансування повноважень орга-
нів місцевого самоврядування; небезпека погли-
блення диспропорцій економічного та соціального 
розвитку територій; децентралізація бюджетного 
процесу може призвести до розбалансування всієї 
системи бюджетоутворення в Україні. 

4. Ризик зниження якості місцевого управління 
та легітимності рішень. 

5. Зростання партикуляристських тенденцій в 
областях. 

Урахування вищезазначених ризиків дозволить 
з максимальною ефективністю провести процеси 
децентралізації влади і забезпечити стабільний 
розвиток регіонів і всієї України.
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Тому одними з основних напрямів покращення 
процесу бюджетної децентралізації можуть бути 
чіткий вплив місцевого самоврядування на форму-
вання податкових надходжень на конкретній тери-
торії, вихід на національний фінансовий ринок, а 
також відміна обов’язкового вилучення коштів у 
разі перевиконання дохідної частини місцевого 
бюджету, оскільки у такому разі втрачаються всі 
стимули керівництва до економічного розвитку 
території і перетворення її на самостійну у фінан-
совому платі територію.
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ФормуваннЯ системи ФінансовоГо моніторинГу 
ЗовніШньоекономічної діЯльності
FORMATION OF FINANCIAL MONITORING SYSTEM  
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Досліджено особливості формування сис-
теми фінансового моніторингу зовніш-
ньоекономічної діяльності, основну мету її 
функціонування, об’єкт, суб’єкти та взаємо-
дія між ними. Визначено взаємозв’язки між 
суб’єктами національної та наднаціональної 
систем фінансового моніторингу, а також 
національними системами фінансового 
моніторингу зовнішньоекономічної діяль-
ності, нормативно – правове, організаційне, 
методичне та інформаційне забезпечення 
системи фінансового моніторингу зовніш-
ньоекономічної діяльності.
ключові слова: система фінансового моні-
торингу, зовнішньоекономічна діяльність, 
фінансова операція, доходи, отримані зло-
чинним шляхом.

Исследованы особенности формирования 
системы финансового мониторинга внеш-
неэкономической деятельности, основную 
цель ее функционирования, объект, субъ-
екты и взаимосвязи между ними. Опре-
делено взаимосвязь между субъектами 
национальной и наднациональной системы 
финансового мониторинга, а также взаи-

мосвязи между национальными системами 
финансового мониторинга внешнеэкономи-
ческой деятельности, нормативно-право-
вое, организационное, методическое и 
информационное обеспечение системы 
финансового мониторинга внешнеэкономи-
ческой деятельности.
ключевые слова: система финансового 
мониторинга, внешнеэкономическая дея-
тельность, финансовая операция, доходы, 
полученные преступным путем.

Formation peculiarities of financial monitoring of 
foreign trade, the main purpose of its functioning, 
objects, subjects and the interaction between 
them are investigated. The relationship between 
the subjects of national and supranational finan-
cial monitoring systems and national systems of 
financial monitoring of foreign economic activity 
are determined, regulatory and legal, organiza-
tional, methodological and information support 
of of financial monitoring system of foreign eco-
nomic activity are studied.
Key words: financial monitoring system, foreign 
economic activity, financial transaction,profits 
obtained in criminal way..
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  Гроші, фінанси і кредит

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сві-
тової фінансової системи, поява фінансових інно-
вацій та вдосконалення технологій проведення 
фінансових операцій не тільки забезпечують ком-
фортне та швидке обслуговування клієнтів фінан-
сово-кредитних установ, але й все більшою мірою 
сприяють тінізації економіки та легалізації доходів, 
отриманих незаконним шляхом. У зв’язку з цим 
проблема відмивання коштів набуває глобальних 
масштабів. Тому боротьба з легалізацією доходів, 
отриманих злочинним шляхом виділена в окремий 
напрям діяльності як держави, так і фінансових 
установ, під назвою фінансовий моніторинг.

Фінансовий моніторинг є важливою і дієвою 
формою державного фінансового контролю з 
метою запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
Серед операцій, які підлягають фінансовому моні-
торингу, особливої уваги потребують зовнішньое-
кономічні, адже відмінності у фінансовому праві 
різних країн дозволяють створювати велику кіль-
кість схем легалізації доходів, отриманих злочин-
ним шляхом. Здійснення фінансового моніторингу 
виражається у виявленні та запобіганні випадкам 
відмивання доходів отриманих злочинним шляхом 
і визначається державним, економічним,соціальн
им,міжнародно-економічним аспектами.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання фінансового моніторингу розглядали у 
своїх працях такі вітчизняні науковці, як: Бала-
нуца О.О., Берізко В.М., Василик О.Д., Василь-
чак С.В., Глущенко О.О., Д’яконова І.І., Єрмо-
ленко О.А., Куришко О.О., Лисьонкова Н.М. та 
інші. Однак, більшість праць, присвячених фінан-
совому моніторингу відображають особливості 
його організації на державному рівні або на рівні 
банківської установи та не конкретизують особли-
вості фінансового моніторингу окремих операцій, 
зокрема, зовнішньоекономічних.

мета дослідження. полягає у визначенні фор-
мування системи фінансового моніторингу зовніш-
ньоекономічної діяльності та організації її функці-
онування.

матеріали та методи. Для досягнення мети 
застосовано загальнонаукові та спеціальні 
методи, які забезпечили концептуальну цілісність 
дослідження,зокрема: теоретичного узагальнення 
та порівняння, системного та структурного підходу.

результати дослідження. У сучасній еконо-
мічній науці системний підхід відіграє надзвичайно 
важливе значення, адже дає можливість не тільки 
дослідити суть питання виходячи із основних його 
ознак, а моделювати його у вигляді системи з 
усіма присутніми елементами та взаємозв’язками 
між ними. Чинниками формування системи фінан-
сового моніторингу є високий ступінь тінізації 
економіки, корупція, нерозвиненість фінансового 
ринку, дублювання повноважень різними орга-

нами й відомствами, низька автоматизованість 
та обмін інформацією, недосконалість законодав-
чого й організаційного забезпечення, що впливає 
на ефективність координації діяльності суб’єктів 
фінансового моніторингу, а імплементація світо-
вих стандартів і практика протидії легалізації дохо-
дів не має практичного інструментарію реалізації.

З позиції системного підходу трактує фінан-
совий моніторинг О.О. Куришко, який під фінан-
совим моніторингом пропонує розуміти “систему 
суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків між наднаціо-
нальними профільними організаціями, підрозді-
лами фінансових розвідок, суб’єктами державного 
та первинного фінансового моніторингу, ініціато-
рами фінансових операцій та отримувачами коштів 
з приводу контролю за формуванням, розподілом, 
перерозподілом та використанням фінансових 
ресурсів та рухом відповідної інформації з метою 
виявлення ознак сумнівності фінансових опера-
цій, ризику використання країни, фінансової уста-
нови або її клієнта в процесах легалізації неза-
конних доходів, а також розроблення комплексу 
заходів для запобігання легалізації доходів, отри-
маних злочинним шляхом” [8, с. 270]. Перевагою 
такого підходу є те, що автор не обмежує пере-
лік суб’єктів фінансового моніторингу виключно 
суб’єктами державного та первинного фінансового 
моніторингу, а враховує й суб’єктів наднаціональ-
ного регулювання, ініціаторів фінансових операцій 
та отримувачів коштів, а також важливий аспект, 
як одночасний контроль за рухом фінансових 
потоків та відповідної інформації; враховує заходи 
не тільки з виявлення та діагностики, а й заходи, 
пов’язані із зменшенням рівня ризиків легалізації 
доходів. Фінансовий моніторинг передбачає сукуп-
ність заходів суб’єктів фінансового моніторингу з 
метою виявлення, аналізу та перевірки інформації 
про фінансові операції на предмет віднесення їх 
до таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів незаконного походження 
для передання її правоохоронним органам.

В економічній літературі немає єдиного підходу 
до визначення поняття система. У довідниковій 
літературі виділяють декілька трактувань поняття 
“система”: порядок, зумовлений правильним, пла-
номірним розташуванням і взаємним зв’язком 
частин чого-небудь; класифікація; форма орга-
нізації чого-небудь [3, с. 52]. Система як сукуп-
ність або множина взаємопов’язаних між собою 
елементів [7, с. 270]. Система – це об’єкт, який у 
результаті взаємодії його частин може підтриму-
вати своє існування та функціонувати, як єдине 
ціле [6, с. 165]. Система фінансового моніторингу 
ЗЕД, на нашу думку, повинна розглядатися, як 
складна, відкрита, адаптивна (така, що самоорга-
нізовується, саморегулюється, саморозвивається) 
динамічна ймовірнісна система. Вона характери-
зується складністю структури, наявністю множин-
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них елементів із взаємозв’язками, динамічністю 
поведінки в цілому й окремих елементів, існуван-
ням ієрархічних і функціональних підсистем, які 
розвиваються на основі окремих цілей (систем 
прогнозування і планування розвитку, мотивації, 
організації, інформаційних систем, кожна з яких, 
у свою чергу, складається з ряду підсистем). Сис-
тему фінансового моніторингу варто розглядати як 
щось більше, ніж просто здійснення аналітичного 
заходу. Її варто уявляти як сукупність фінансових 
операцій, аналізу, діагностики виявлених резуль-
татів і прогнозування на перспективу. Формування 
механізму для забезпечення функціонування сис-
теми фінансового моніторингу має здійснюватися 
на основі принципів: достатності й інваріантності 
інформації, наступності, достовірності й зістав-
ності, ймовірності, комплектності, гнучкості реагу-
вання.

Таким чином, на найвищому рівні абстракції, 
на якому поєднуються властивості всіх систем, 
можна дати два взаємодоповнюючих визначення 
системи фінансового моніторингу, які будуть від-
повідати двом важливим сторонам людської 
діяльності – пізнання дійсності і вплив на неї:

- фінансовий моніторинг як наука – це система, 
що відображає у свідомості суб’єкта (дослідника) 
властивості об’єктів та їх взаємодію у вирішенні 
завдань дослідження, пізнання.

- фінансовий моніторинг як вид діяльності – це 
спосіб використання суб’єктом фінансового моні-
торингу (або дослідником) властивостей об’єктів 
та взаємозв’язків між ними у вирішенні проблем 
протидії легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом або фінансуванню тероризму.

Фінансовий моніторинг зовнішньоекономічної 
діяльності потребує особливої уваги, адже вна-
слідок відмінностей у законодавстві різних країн 
та існування офшорних зон є висока ймовірність 
легалізувати незаконні доходи. Закон України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність” [1, с. 10] визна-
чає зовнішньоекономічну діяльність, як діяльність 
суб'єктів господарської діяльності України та іно-
земних суб'єктів господарської діяльності, побудо-
вану на взаємовідносинах між ними, що має місце 
як на території України, так і за її межами. Текст 
закону визначає перелік видів зовнішньоекономіч-
ної діяльності, однак, не всі вони є фінансовими 
операціями, що підлягають фінансовому моніто-
рингу. Здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності має ряд особливостей, що ускладнюють 
проведення фінансового моніторингу в цій сфері. 
По-перше, це відмінності нормативно-правового 
поля здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
у різних країнах, що дає можливість приховувати 
незаконно отримані доходи закордоном. По-друге, 
це наявність офшорних зон, виведення коштів 
в які дає можливість уникнути оподаткування. 
По-третє, відсутність можливості впливу та при-

тягнення до відповідальності партнера суб’єкта 
ЗЕД – нерезидента. Закордонний досвід свідчить 
про відмінності в організації фінансового моніто-
рингу в різних країнах за такими факторами, як: 
організаційна структура фінансового моніторингу, 
нормативно-правове забезпечення, кількість 
та склад суб’єктів фінансового моніторингу та 
взаємозв’язки між ними, критерії відбору підозрі-
лих фінансових операцій, яким характерний ризик 
відмивання доходів, отриманих злочинним шля-
хом [4, с. 80].

 Зазначені відмінності в організації систем 
фінансового моніторингу зарубіжних країн не 
дають можливості побудови наднаціональної сис-
теми фінансового моніторингу зовнішньоекономіч-
ної діяльності, а перелік суб’єктів та особливостей 
зовнішньоекономічної діяльності заперечують її 
входження як підсистеми до національної системи 
фінансового моніторингу. В силу того, що система 
фінансового моніторингу охоплює лише частину 
економічних відносин як в системі національного, 
так і в системі наднаціонального фінансового моні-
торингу, то вона матиме специфічну мету функці-
онування та об’єкт, однак , розширений перелік 
суб’єктів у порівнянні з національною системою та 
звужений у порівнянні з наднаціональною систе-
мами фінансового моніторингу. Виділення системи 
фінансового моніторингу зовнішньоекономічної 
діяльності дозволить конкретизувати проблеми 
виявлення та запобігання фінансових злочинів у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також 
розробити рекомендації щодо вирішення зазна-
чених проблем. Сфера економічних відносин, яку 
охоплює система фінансового моніторингу зовніш-
ньоекономічної діяльності відображена на рис. 1.

рис. 1. сфера економічних відносин  
фінансового моніторингу Зед у межах 

національної та наднаціональної систем 
фінансового моніторингу

Розглянувши особливості зовнішньоекономіч-
ної діяльності та фінансові операції, які її супро-
воджують, а також визначивши перелік тих, що 
підлягають фінансовому моніторингу, можна 
сформулювати визначення фінансового моніто-
рингу зовнішньоекономічної діяльності, під яким 
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пропонуємо розуміти сукупність заходів із збору, 
обробки та аналізу суб’єктами фінансового моніто-
рингу інформації про фінансові операції, що здій-
снюються у ході зовнішньоекономічної діяльності, 
для оцінки їх ступеня ризику щодо легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
а також розроблення комплексу заходів для запо-
бігання легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом на рівні кожного суб’єкта фінансового 
моніторингу.

Таким чином, система фінансового моніторингу 
зовнішньоекономічної діяльності – це структурова-
ний комплекс елементів організаційного (суб’єкти, 
об’єкти), функціонального (взаємозв’язки, функ-
ції, повноваження суб’єктів); нормативно-право-
вого (міжнародні угоди, кодекси, закони, підза-
конні акти, інструкції, рекомендації ), методичного 
(методики, інструменти, заходи) та інформацій-
ного забезпечення процесу систематичного та 
регулярного контролю уповноважених органів за 
рухом фінансових та інформаційних потоків, які 
забезпечують здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності з метою запобігання легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом. Основною метою 
функціонування системи фінансового моніторингу 
зовнішньоекономічної діяльності є запобігання 
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом 
від здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Об’єктом системи фінансового моніторингу 
зовнішньоекономічної діяльності є фінансові 
операції, які відносяться до зовнішньоекономіч-
ної діяльності або забезпечують її здійснення та 
характеризуються високим рівнем ризику лега-
лізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а 
також діяльність ініціаторів здійснення таких опе-
рацій.

До суб’єктів системи фінансового моніторингу 
зовнішньоекономічної діяльності варто віднести 
суб’єкти фінансового моніторингу наднаціональ-
ного рівня: FATF, Moneyval, Вольфсберзька група, 
Егмонтська група, Євразійська група по боротьбі 
з відмиванням доходів (ЄАГ) та служби фінансо-
вих розвідок іноземних держав; а також суб’єкти 
фінансового моніторингу національного рівня: 
Державну службу фінансового моніторингу Укра-
їни, суб’єкти державного фінансового моніторингу, 
суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

Отже, формування системи фінансового моні-
торингу зовнішньоекономічної діяльності здійсню-
ється на основі відповідного забезпечення. Нор-
мативно-правове забезпечення формує правове 
поле здійснення фінансових та зовнішньоеконо-
мічних операцій, а також визначає основні прин-
ципи здійснення фінансового моніторингу ЗЕД. 
Найбільше проблемних питань в організацією 
фінансового моніторингу зовнішньоекономічної 
діяльності пов’язані з недосконалим вітчизняним 
законодавством, яке регулює фінансові та зовніш-

ньоекономічні відносини та створює передумови 
відмивання доходів, отриманих злочинним шля-
хом. Структура системи фінансового моніторингу 
зовнішньоекономічної діяльності зображена на 
рис. 2.

висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Фінансовий моніторинг зовнішньоеконо-
мічної діяльності, що здійснюється міжнародними 
організаціями у сфері запобігання та протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним шля-
хом свідчить, що законодавство у фінансовому 
секторі стало досконалішим. Але, не зважаючи 
на це, потреба в удосконаленні системи фінансо-
вого моніторингу зовнішньоекономічної діяльності 
залишається. Тому слід зазначити, що дана про-
блема потребує всебічного аналізу з огляду на 
сучасний економічний стан як держави в цілому, 
так і національного фінансового ринку зокрема. 
Важливим питанням є створення окремої системи 
розвитку фінансового моніторингу зовнішньое-
кономічної діяльності, яка базувалася б на таких 
принципах:

- принцип відповідності нормативно – право-
вих засад, що виражається в адаптації сформо-
ваної системи розвитку фінансового моніторингу 
до функціонування суміжних нормативно – право-
вих актів для забезпечення ефективної реалізації 
заходів протидії легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом;

- принцип забезпечення міжнародного рівня 
функціонування, суть якого полягає в застосуванні 
й дотриманні міжнародних принципів і рекоменда-
цій на рівні інших економічно розвинутих країн;

- принцип міжнародного співробітництва 
(удосконалення можливості надання і отримання 
інформації щодо фінансового моніторингу із зару-
біжних країн).
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Статья посвящена исследованию сущност-
ных характеристик понятия “капитализа-
ция банковской системы”. Проанализиро-
ваны подходы ученых к толкованию данного 
термина и предложено его авторское опре-
деление. Обоснованы цель, функции капи-
тализации банковской системы, а также 
внешние и внутренние группы факторов, 
которые на нее влияют. 
ключевые слова: капитализация, банков-
ская система, банки, капитал, проблемы 
капитализации

Стаття присвячена дослідженню сутнісних 
характеристик поняття “капіталізація бан-
ківської системи”. Проаналізовано підходи 
вчених до тлумачення даного терміну та 
запропоновано його авторське визначення. 
Обгрунтовано мету, функції капіталізації 

банківської системи, а також зовнішні та 
внутрішні групи факторів, які на неї вплива-
ють.
 ключові слова: капіталізація, банківська 
система, банки, капітал, проблеми капіта-
лізації

The article is devoted to the research of the 
essential characteristics of the concept of “the 
capitalization of the banking system”. The 
approaches of scientists to the interpretation of 
this term have been analyzed and the author’s 
proper definition has been suggested. The pur-
pose, the functions of the capitalization of the 
banking system, as well as the internal and exter-
nal groups of factors that influence it, have been 
justified.
Key words: capitalization, banking system, 
banks, capital, capitalization issues.

сущностнЫе Характеристики ПонЯтиЯ  
“каПиталиЗациЯ Банковской системЫ”
THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF  
“THE CAPITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM”

УДК 336.71

стойка в.с.
к.э.н., доцент, доцент кафедры 
финансов и банковского дела
Ужгородский национальный 
университет

Постановка проблемы. Сегодня одной из 
главных проблем украинской банковской системы 
является поддержка ее стабильности, надежно-
сти и устойчивости для обеспечения экономиче-
ских субъектов достаточным количеством финан-
совых ресурсов. Эффективность деятельности 
банковской системы и способность противостоять 
кризисным явлениям во многом зависит от уровня 
ее капитализации. Именно она является основой 
банковской деятельности, от качества которой 
зависит не только состояние финансового сек-
тора, но и социально-экономическое развитие 
страны в целом. 

анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросам капитализации коммерческих бан-
ков и национальной банковской системы в целом 
посвящен ряд научных публикаций. В частности, 
И.Г. Бритченко [1] анализирует проблемы форми-

рования банковского капитала на региональном 
уровне. В.В. Подплетний [2] рассматривает капита-
лизацию банковской системы как фактор макроэ-
кономической стабильности. Ю.О. Раделицький [3] 
определяет роль капитализации и ликвидности в 
обеспечении стабильного функционирования бан-
ков Украины. Проблемам и перспективам повыше-
ния капитализации банков посвящены монографии 
М.Д. Алексеенко [4], В.В. Коваленко и К.Ф. Черка-
шиной [5], Р.И. Тыркало и Т.Н. Ткачук [6], а также 
диссертации М.О. Боровиковой [7], В.В. Волковой 
[8], К.П. Панькив [9], А.П. Стрижака [17].

Постановка задачи. Несмотря на наличие 
значительного количества научных исследований, 
посвященных разным аспектам капитализации 
банков, актуальной является проблема исследо-
вания сущности понятия “капитализация банков-
ской системы”.
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изложение основного материала. По мне-
нию ряда исследователей [4; 5; 6; 11; 12] наибо-
лее верным и точным показателем уровня обе-
спеченности капиталом как отдельного банка, так 
и банковской системы в целом, является уровень 
капитализации. 

Банковский капитал обеспечивает ресурсы, 
необходимые для создания и функционирования 
банка, защищает банк от банкротства, компенси-
руя потери от разных рисков, поддерживает дове-
рие клиентов к банку и не дает поводов усомнится 
в его финансовой устойчивости, является регуля-
тором роста банка и его работы на рынке финан-
совых услуг, обеспечивает инструменты для рас-
ширения деятельности банка и финансирования 
новых видов услуг и продуктов. С этой точки зре-
ния “…проблема капитализации – это проблема 
формирования финансового фундамента бан-
ковской системы. От его качества зависит надеж-
ность всей экономической системы и динамика 
дальнейшего развития” [2, с. 157].

Проблема капитализации сопровождает функ-
ционирование коммерческих банков Украины с 
первых этапов развития ее банковской системы. 
В 1993 г. банки ставали банкротами, не успев даже 
полностью сформировать капитал. С 1995 г. Наци-
ональный банк Украины (НБУ) усилил требования 
к размеру капитала банков, а с 2000 г. ввел кла-
сификацию банков за уровнем капитализации, 
поделив банки на пять групп: хорошо капитали-
зированы, достаточно капитализированы, недо-
капитализированы, значительно и критически 
недокапитализированы. В 2006 г. проблема капи-
тализации была обострена внесением изменений 
в Закон Украины “О банках и банковской деятель-
ности”, которым было установлено, что минималь-
ный размер статутного капитала банка на момент 
регистрации не может быть менее 10 млн евро. 
В 2009 г. минимальный размер статутного капи-
тала был установлен на уровне 75 млн гривен, а 
с 2012 г. даный показатель установлен на уровне 
120 млн гривен. С 4 февраля 2016 г. Постанов-
лением Правления НБУ предусмотрено повыше-
ние статутного капитала коммерческих банков до 
500 млн грн в 2024 г.: 300 млн грн – до 11 января 
2017 г.; 400 млн грн – до 11 января 2018 г.; 
450 млн грн – до 11 января 2019 г.; 500 млн грн – 
до 11 июля 2024 г., т.е. на протяжении восьми лет 
объем капитала коммерческих банков Украины 
должен увеличится более чем в четыре раза. 
Таким образом, проблема капитализации бан-
ковской системы Украины является актуальной и 
крайне важной.

Важную роль капитализации банков под-
черкивают Коваленко В.В. и Черкашина К.Ф.:  
“…ведущие финансовые центры мира значи-
тельное внимание уделяют определению опти-
мального размера банковского капитала как для 

отдельного банка, так и для системы в целом. 
Ведь именно достаточный размер банковского 
капитала дает возможность эффективно функ-
ционировать не только банковской системе, но и 
экономике в целом, поскольку неоспоримым явля-
ется тот факт, что финансовая система способ-
ствует укреплению конкурентных позиций каждой 
страны на мировой арене” [5, с. 38].

Осадчий Е.С. также обосновывает важность 
капитализации банковского сектора в современ-
ных условиях глобализации: “…сегодня практиче-
ски все страны с активными рынками финансово-
кредитных услуг стали предъявлять банкам и 
кредитным учреждениям требования к их капита-
лизации, которая должна быть адекватной прини-
мать риски и обеспечивать способность компен-
сировать непредвиденные убытки. Как известно, 
эффективно управляемые финансово-кредитные 
учреждения с адекватной капитализацией наи-
более устойчивые относительно издержек и в 
большей мере способны в сравнении с недокапи-
тализированными финансово-кредитными учреж-
дениями кредитировать физических лиц и субъек-
тов бизнеса на протяжении всего цикла деловой 
активности, в том числе и в периоды ее спадов” 
[10, с. 674]. 

Среди исследователей существуют различные 
мнения по поводу интерпретации категории “капи-
тализация банка” (таблица 1):

Таким образом, капитализация банка среди 
ученых рассматривается со следующих позиций:

1) процесс увеличения капитала банка, в пер-
вую очередь, за счет внутренних источников;

2) направление части прибыли на увеличение 
собственного капитала банка (реинвестирование 
прибыли);

3) способ увеличения уставного капитала 
банка путем перераспределения собственного;

4) увеличение капитала банка с целью его эко-
номической эффективности (т.е. достаточности, 
прибыльности, финансовой устойчивости).

На наш взгляд, капитализация банка – это про-
цесс увеличения капитала банка за счет реин-
вестирования прибыли, а также привлеченных 
источников с целью повышения его экономиче-
ской эффективности. Решение о капитализации 
коммерческого банка принимается его руковод-
ством с целью укрепления финансовой устойчи-
вости банка, а также расширения его деятельно-
сти путем увеличения финансового потенциала. 

Более сложным понятием является капитали-
зация банковской системы. В частности, Тереш-
кова Г.Е [15, с. 13] и Осадчий Е.С [10, с. 671] 
капитализацию банковского сектора предлагают 
определять совокупной величиной собственного 
капитала всех кредитных организаций, представ-
ленных в данном секторе. На наш взгляд, данное 
толкование не определяет особенностей капита-
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лизации банковского сектора на макроуровне, а 
подразумевает сумму капитала кредитных орга-
низаций как составляющих кредитной системы 
страны.

Ткачук Н.Н. утверждает, что “…капитализация 
банковской системы является капитализацией 
отдельной финансовой сферы, которая связана 
с необходимостью увеличения собственного 
капитала банками для обеспечения финансовой 
устойчивости, платежеспособности и конкурен-
тоспособности на рынке” [16, с. 52]. Таким обра-
зом, капитализацию банковской системы автор 
подразумевает как совокупное механическое 
увеличение объема капитала всех банков, целью 
котрого является повышение устойчивости и кон-
курентоспособности банков. Но такой подход не 
учитывает роль центрального банка в данном 
процессе, который является составляющим зве-
ном банковской системы и исполняет наблюда-
тельные, регулятивные и контролирующие функ-
ции. При этом деятельность центрального банка в 
процессе капитализации особенно важна. Напри-
мер, НБУ в законодательном порядке предъяв-
ляет требования к размеру уставного капитала 
при создании коммерческих банков. Также НБУ 
установлены экономические нормативы банков-
ского капитала, которые обязаны соблюдать все 

действующие коммерческие банки. Кроме того, 
центральный банк может принимать решения по 
поводу размера банковского капитала в зависи-
мости от ситуации в экономического положения 
страны. Такие действия со стороны НБУ особенно 
были необходимы для банковской системы Укра-
ины за последние два года в связи с политиче-
скими и экономическими обстоятельствами вну-
три страны.

Стрижак А. утверждает, что “…усиление требо-
ваний национального регулятора по поводу доста-
точности капитала обострило проблему капита-
лизации банковской системы. Без разрешения 
этой проблемы невозможно полноценное креди-
тование и обеспечение экономического развития 
страны” [17, с. 1].

Наращивание объемов капитала коммерче-
скими банками необходимо, с одной стороны, 
для обеспечения их надежного и стабильного 
функционирования, минимизации рисков, т.е. для 
предотвращения кризисных проявлений в бан-
ковской деятельности. С другой стороны, капи-
тализация банковской системы необходима для 
расширения их активных операций, повышения 
конкурентоспособности, укрепления доверия кли-
ентов к банковским учреждениям и впоследствии 
стимулирование социально-экономического раз-

Таблица 1
определение понятия “капитализация банка”

автор определение

Боровикова М.А.
[7, с. 8]

Капитализация в банковской практике рассматривается как процесс преобразования 
свободных ресурсов в собственный капитал банка, эффективность которого зависит 
от формирования оптимального соотношения собственного капитала банков к размеру 
сформированного им портфеля активов с целью поддержки баланса между финансо-
вой стабильностью и прибыльностью банка 

Дыба М., Краснова И., 
Стрижак А. [12]

Капитализация банка – это процесс увеличения капитала банка за счет собственной 
прибыли и внешних источников для покрытия его рисков и стоимости. 

Волкова В.В.
[8, с. 5]

Капитализация банков предвидит увеличение объемов собственного капитала, с одной 
стороны, и обеспечение его достаточности, с другой 

Коваленко В.В.,
Черкашина К.Ф. [5]

Капитализация банков – это комплекс действий, направленных на реальное увели-
чение объема капитала банка путем реинвестирования полученной прибыли, при-
влечения денежных средств и их эквивалентов извне, а также за счет концентрации и 
консолидации.

Панькив К.П.
[9, с. 21]

Капитализация банков – это система взаимодействия финансово-экономических отно-
шений, направленных на увеличение собственного капитала за счет нераспределенной 
прибыли, эмиссии акций, концентрации капитала и консолидации банков для увеличе-
ния его финансового потенциала и экономической эффективности 

Загородний А.Г.
[13]

Капитализация банка – это преобразование нераспределенной прибыли на капитал; 
процесс формирования фиктивного капитала в виде акций, облигаций и прочих ценных 
бумаг 

Раделицкий Ю.О. 
[3, с. 165]

Капитализация банка – это процесс взаимодействия экономических и юридических 
отношений с материальными и нематериальными ресурсами в результате которого 
происходит преобразование добавленной стоимости (прибыли) в банковский капитал 
при условии дальнейшей трансформации его в виде инвестиций в реальный сектор 
экономики. 

Арбузов С.Г. и др.
[14]

Капитализация банка: 1) увеличение объема капитала банка; 2) совокупная макси-
мальная стоимость акций и облигаций, которые может выпустить банк; 3) увеличение 
стоимости банка в святи с увеличением его рыночной стоимости; 4) дополнительный 
выпуск акций с целью увеличения капитала или направление части доходов (прибыли, 
дивидендов) на увеличение капитала банка 

Составлено автором
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вития страны в целом. Капитализация банковской 
системы определяет надежность банков, их спо-
собность исполнять свои функции, защищенность 
вкладов населения, предприятий и государства.

Международный опыт свидетельствует о вза-
имосвязи между уровнем капитализации бан-
ковской системы и уровнем экономического раз-
вития страны. В начале 2011 г. капитализация 
банков США составила 496 млрд евро, Франции – 
390 млрд евро, Германии – 354 млрд евро, Вели-
кобритании – 350 млрд евро, Испании – 210 млрд 
евро, Голландии – 112 млрд евро, Швейца-
рии – 100 млрд евро [18, с. 224]. Зарубежный опыт 
повышения капитализации банковских систем 
свидетельствует о том, что рост капитала бан-
ков является положительным фактором, который 
соответствующим образом влияет на экономиче-
скую систему страны, финансово поддерживая ее 
функционирование. У банков с высоким уровнем 
капитализации значительные инвестиционные 
возможности, они более эффективно исполняют 
функцию перераспределения финансовых ресур-
сов в национальной экономике за счет экономии 
на масштабах, для них характерна устойчивость 
к проявлениям экономической нестабильности. 
И наоборот, недокапитализированные банки под-
вержены значительно большим рискам банкрот-
ства в случае ухудшения макроэкономических 
условий в рыночной экономике. Низкая капитали-
зация банковского сектора страны ограничивает 
ее возможности устойчивого и стабильного раз-
вития. Таким образом, капитализация банковской 
системы, по существу, является не количествен-
ной, а качественной проблемой. При этом ее цели 
следующие: 

1) достижение величины капитала, необходи-
мой для противостояния кризисным явлениям в 
экономической сфере, а также обеспечение ста-
бильности и надежности банковского сектора;

2) соблюдение требований центрального банка;
3) усиление конкурентоспособности банков, 

развитие рынка банковских услуг и повышение 
доверия клиентов;

4) способность эффективного взаимодей-
ствия с субъектами экономики и стимулирование 
социально-экономического развития страны.

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, 
целесообразно выделить следующие функции 
капитализации банковской системы:

1) мобилизационная – обеспечение банков-
ского капитала, необходимого для релизации кре-
дитно-инвестиционной деятельности коммерче-
скими банками;

2) защитная – соблюдение требований цен-
трального банка, а также защита интересов вклад-
чиков и кредиторов банковских учреждений;

3) стабилизационная – способность банковской 
системы противостоять кризисным потрясениям;

4) стимулирующая – содействие развитию 
экономических субъектов и социально-экономи-
ческому развитию страны в целом. 

Таким образом, капитализация банковской 
системы – это процесс увеличения совокупного 
капитала коммерческих банков в соответствии 
с установленными требованиями центрального 
банка с целью противостояния кризисным явле-
ниям, усиления конкурентоспособности, а также 
стимулирования социально-экономического раз-
вития страны в целом.

Терешкова Е.Г. [15] утверждает, что на процесс 
капитализации банковской системы оказывают 
влияние внешние (глобальные) и внутренние 
(национальные) факторы. К глобальным факто-
рам капитализации исследовательница относит: 
1) становление самостоятельного транснацио-
нального капитала; 2) финансовую глобализа-
цию; 3) рост международных потоков капитала, 
переливы капитала; 4) концентрацию капитала на 
рынке финансовых услуг; 5) конъюнктуру миро-
вого рынка капиталов. Внутренними (националь-
ными) факторами капитализации банковского 
сектора являются: 1) инфляция; 2) ситуация в 
экономике; 3) растущие издержки; 4) требования 
инвесторов к капиталу; 5) требования регулятора 
к капиталу. 

Стрижак А.П. [17] также разделяет факторы 
капитализации банковской системы на внешние 
(глобальные) и внутренние (национальные). К пер-
вой автор относит становление самостоятельного 
транснационального капитала; финансовую глоба-
лизацию; рост международных потоков капитала, 
переливание капитала; конъюнктуру мирового 
рынка капиталов. Систематизация внутренних 
(национальных) факторов дала возможность выде-
лить такие их группы: 1) макроэкономические 
(инфляция, инвестиционный климат в стране, 
ставка рефинансирования); 2) институциональные 
(формирование законодательной базы, норма-
тивное регулирование банковской деятельности, 
требования регуляторов к объемам и порядке фор-
мирования капитала, создание банковских инсти-
тутов); 3) политика менеджмента банков (структура 
капитала, требования инвесторов к капитала, рост 
операций с повышенным риском); 4) структурно-
инфраструктурные (приток иностранного капитала, 
фондовый рынок, конкуренция). 

Исходя из определения понятия “капитализа-
ция банковской системы”, на наш взгляд, среди 
внутренних факторов следует выделить следую-
щие группы: 

1) институциональные, которые касаются дея-
тельности коммерческих банков (объем и струк-
тура капитала банков; достаточность капитала; 
требования собственников и инвесторов банка, 
дивидендная политика, масштабы активных опе-
раций и др.);
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2) регулятивные, которые характеризируют 
действия центрального банка (разработка зако-
нодательной базы; требования к объемам бан-
ковского капитала; порядок его формирования; 
характер кредитной политики; регулирование ино-
странного капитала и др.);

3) макроэкономические, которые отражают 
социально-экономическое положение страны в 
целом (инфляция, тенденции ВВП, уровень без-
работицы; уровень развития финансово-кредит-
ной системы и фондового рынка, инвестиционный 
климат в стране и т.п.). 

выводы. Капитализация банковской 
системы – это процесс увеличения совокупного 
капитала коммерческих банков в соответствии 
с установленными требованиями центрального 
банка с целью противостояния кризисным явле-
ниям, усиления конкурентоспособности, а также 
стимулирования социально-экономического раз-
вития страны в целом. Таким образом, капитали-
зация банковской системы направлена на дости-
жение банками величины капитала, необходимой 
для противостояния кризисным явлениям в эко-
номической сфере, а также обеспечение стабиль-
ности и надежности банковского сектора; соблю-
дение требований центрального банка; усиление 
конкурентоспособности банков, развитие рынка 
банковских услуг и повышение доверия клиен-
тов; способность эффективного взаимодействия 
с субъектами экономики и стимулирование соци-
ально-экономического развития страны. 
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Постановка проблеми. В умовах подальшого 
розвитку інституціональної парадигми світової 
економіки, гармонізації міжнародних облікових 
підходів у галузі управління на фоні процесів гло-
балізації та світової економічної інтеграції пріо-
ритетним постає питання щодо побудови дієвого 
інформаційно-аналітичного забезпечення націо-
нальної системи управління державними фінан-
сами та комерційним сектором на основі загаль-
новідомих інструментів, технологій, методик і 
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У статті визначено, що міжнародний досвід 
побудови облікових механізмів та поста-
новки завдань бухгалтерського й управ-
лінського обліку в сучасних умовах госпо-
дарювання установ, незалежно від форми 
власності та організаційно-правової струк-
тури, детально розглядається та активно 
аналізується експертами з метою його 
синтезу з елементами діючої методики 
формування національної облікової системи. 
Обґрунтовано, що даний підхід дозволяє шля-
хом ідентифікації аналогічних параметрів і 
критеріїв функціонування існуючих облікових 
моделей світових і національної економік, 
формалізації комплексу внутрішніх проблем 
та виявлення факторів розвитку виявити й 
імплементувати ті звітні методики й тех-
нології, які виконуватимуть роль потужного 
багатопрофільного інформаційно-аналітич-
ного забезпечення інтегрованої системи 
управління і прогнозування показників діяль-
ності суб’єктів господарювання фінансово-
кредитної та бюджетної сфери. 
ключові слова: облік, звітність, фінансово-
кредитні установи, бюджетні установи, 
моделі і методи в аналізі та аудиті, система 
управління, світовий досвід.

В статье определено, что международный 
опыт построения учетных механизмов и 
постановки задач бухгалтерского и управ-
ленческого учета в современных условиях 
хозяйствования учреждений, независимо от 
формы собственности и организационно-
правовой структуры, подробно рассматри-
вается и активно анализируется экспер-
тами с целью его синтеза с элементами 
действующей методики формирования 
национальной учетной системы. Обосно-
вано, что данный подход позволяет путем 
идентификации аналогичных параметров 
и критериев функционирования существу-

ющих учетных моделей мировых и нацио-
нальной экономик, формализации комплекса 
внутренних проблем и выявления факторов 
развития выделить и имплементировать 
те методики и технологи учета, которые 
будут выполнять роль многопрофильного 
информационно-аналитического обеспече-
ния интегрированной системы управления 
и прогнозирования показателей деятельно-
сти субъектов хозяйствования финансово-
кредитной и бюджетной сферы. 
ключевые слова: учет, отчетность, 
финансово-кредитные учреждения, 
бюджетные учреждения, модели и методы в 
анализе и аудит, система управления, миро-
вой опит.

In this article it was determined that the interna-
tional experience in construction of accounting 
mechanisms and setting goals of accounting and 
management in modern conditions of managing 
institutions, with regardless of ownership or orga-
nizational and legal structure, is been discussed 
in detail and actively analyzed by experts with an 
aim to its synthesis with elements of the current 
methodology of national accounting system for-
mation. It was proved that this approach made 
it possible to identify and implement those meth-
ods and accounting technologies that will serve 
as a role of a powerful information and analytical 
support of the integrated management system 
and forecasting performance of business entities 
financial-credit and budgetary sphere. It could be 
realised by identifying similar parameters and cri-
teria for the operation of the existing accounting 
models of the world's and national’s economies, 
by formalization of complex internal problems 
and determination the factors of development. 
Key words: accounting, reporting, financial and 
credit institutions, public institutions, models and 
methods in the analysis and audit, management 
system, international experie.

світовий досвід роЗвитку оБліку і Звітності  
у ЗаБеЗПеченні ФормуваннЯ комПлексу моделей і методів 
в аналіЗі та аудиті діЯльності суБ'Єктів ГосПодарЮваннЯ 
Фінансово-кредитної та БЮдЖетної сФери
WORLD EXPERIENCE OF ACCOUNTING AND REPORTING DEVELOPMENT 
AS AN ISSUE OF PROVIDING FORMATION FOR THE COMPLEX MODELS AND 
METHODS TO ANALYZE AND AUDIT OF THE ENTITIES'S ACTIVITY  
IN FINANCIAL-CREDIT AND BUDGETARY SPHERE

моделей обробки, формалізації та стандартизації 
економічної інформації.

Фінансово-економічні інтереси користувачів 
інформації про діяльність конкретних кредитних, 
банківських установ, інших комерційних підпри-
ємств, органів державного сектору економіки 
визначають показники звітності, що накопичуються 
на різних рівнях і ланках процесу управління. Так 
на рівні держави зростає значущість інформації 
про активи та зобов'язання органів державного 

Розділ 8. БухгалтеРСький оБлік, аналіз та аудит
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сектора, серед яких: державний борг, його струк-
тура, терміни погашення тощо; на рівні мініс-
терств і відомств – дані про активи і зобов'язання 
в цілому по країні і по окремим галузям економіки. 
Постачальники, покупці та інвестори зацікавлені 
у надійності й перспективності ділових зв'язків з 
суб'єктами господарювання державного сектора 
економіки, а виборці, платники податків і суспіль-
ство очікують на правдивість і реальність даних 
щодо виконання державного бюджету та ефектив-
ності використання бюджетних коштів [18, с. 39].

Підвищення ролі держави в управлінні еконо-
мікою і соціальним розвитком, необхідність отри-
мання відкритості і достовірної інформації щодо 
впровадження державної політики і потреб корис-
тувачів на відповідному рівні державного управ-
ління, а також сприяння розбудові конкурентного 
середовища у фінансового-кредитному секторі 
виступають передумовами побудови дієвої сис-
теми бухгалтерського обліку та аудиту, форму-
вання звітного механізму для цілей удосконалення 
існуючих моделей і методів в аналізі та аудиті, а 
також технологій прийняття управлінських рішень 
установами комерційної і некомерційної природи та 
підвищення точності прогнозних операцій. У цьому 
контексті актуалізується питання аналізу світового 
досвіду системи організації обліку та складання 
звітності з метою ідентифікації проблем у цій галузі 
та оцінки можливості імплементації конкретних 
шляхів їх вирішення у національній економіці. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Детальне вивчення питань реалізації облікового 
процесу у фінансово-кредитній сфері, форму-
лювання концептуальних засад упорядкування 
інформаційно-аналітичного забезпечення відтво-
рили у своїх працях такі вчені-економісти: Л.М. Кін-
драцька [7], О.Г. Коренєва [8], С.М. Міщенко 
[11], Г.І. Спяк [16] та інші. Значних результатів 
у напрямі удосконалення облікових механізмів 
функціонування державного сектору економіки, 
аналізі деяких аспектів формування обліково-
аналітичного забезпечення бюджетної установи 
досягли: Н.В. Артеменко [2-4; 12], Ю.А. Верига 
[6], С.В. Свірко [13-14], Г.А. Созарукова [15] та 
інші науковці. Окремі погляди й підходи до про-
ведення аналізу й аудиту фінансово-економічної 
діяльності суб’єкта господарювання на підґрунті 
даних звітної інформації, зокрема, з урахуван-
ням впливу міжнародних тенденцій, висвітлено у 
роботах: О.М. Бондаренка [12], О.І. Линник [2; 12], 
Н.Ю. Мардус [9-10], Т.Ю. Чайки [5; 17], І.Ю. Чума-
кової [18], В.Г. Широбоков [19] та ін. Враховуючи 
істотний внесок у розширенні спектру теоретич-
них розробок і розв’язанні прикладних завдань, 
слід зазначити, що залишається ряд проблем, 
у повній мірі не висвітлених науковцями у своїх 
дослідженнях. Зокрема, не до кінця проаналізо-
вано організаційно-методичні аспекти реалізації 

облікових процедур і складання звітності як одного 
з ключових факторів забезпечення ефективного 
використання моделей і методів в аналізі та аудиті 
суб’єктів господарювання, а також нечітко обґрун-
товано роль і узагальнено світовий досвід у вирі-
шенні перелічених питань.

мета статті полягає в аналізі міжнародного 
досвіду використання теорії, методології й органі-
зації обліку та формування звітності у вирішенні 
управлінських завдань керівного апарату суб’єкта 
господарювання, незалежно від його форми 
власності та організаційно-правової структури; в 
обґрунтуванні значущості й розробці методичного 
підходу до використання світового досвіду побу-
дови облікового процесу та складання звітності як 
інформаційно-аналітичного забезпечення вибору 
моделей і методів в аналізі та аудиті для при-
йняття управлінських рішень установами бюджет-
ної і фінансово-кредитної сфери.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останніх ста років у межах еволюції 
вітчизняної моделі бухгалтерського обліку та апро-
бації її у практичну площину більшістю науковців 
[14, с. 33] виділено чотири рівнозначні складові:

– бухгалтерський облік на підприємствах, 
організаціях та установах; 

– бухгалтерський облік у банківських устано-
вах;

– бухгалтерський облік виконання бюджетів;
– бухгалтерський облік виконання кошторисів.
Перші дві позиції характеризуються більш 

динамічним розвитком, що обумовлено стійкими 
історичними традиціями формування облікової 
системи, тенденціями і перспективами розвитку 
обліку. Останні, виступаючи у значній мірі авто-
номними, відповідно до свого провідного функ-
ціонального призначення сукупно утворюють 
комплекс бюджетного обліку, який покликаний 
забезпечити побудову інформаційно-аналітичної 
основи виконання кошторисів бюджетних установ, 
а також державного і місцевих бюджетів країни.

Особливе значення в сучасних умовах господа-
рювання має прозорість діяльності всіх учасників 
ринку, незалежно від організаційно-функціональ-
ної структури та форми власності. Перш за все 
це стосується кредитних організацій як творців 
архітектури грошово-фінансової системи з відпо-
відними інститутами та відносинами. Дана вимога 
досягається завдяки максимізації ступеня повноти 
відтворення у звітній документації та глибини 
володіння керівним апаратом інформацією щодо 
величини та динаміки фінансових, матеріально-
технічних, економіко-організаційних та інших 
показників функціонування [14, с. 33].

У 1974 р. у зв'язку зі зростаючою інтернаціона-
лізацією діяльності кредитно-фінансових установ, 
необхідністю забезпечення стабільності всієї сві-
тової банківської системи, які вимагають коорди-
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нації дій національних наглядових органів, було 
створено міжнародний інститут, який отримав 
назву – Базельський Комітет з питань банківського 
нагляду (Basel Committee on Banking Supervision) 
при Банку міжнародних розрахунків («Committee 
on Banking Supervision of the Bank for international 
Settlements»). Комітет засновано в м. Базель цен-
тральними банками та органами нагляду держав 
G10. Основне завдання цього інституту полягає 
у впровадженні високих та єдиних стандартів у 
сфері банківського регулювання та нагляду. З цією 
метою Комітет випускає директиви та рекомен-
дації для органів нагляду держав-членів. Метою 
Комітету виступає створення міжнародної сис-
теми всеосяжного банківського нагляду на основі 
розвитку співробітництва в розробці банківських 
нормативів і створення єдиних норм.

Сучасна українська законодавча база за своєю 
розвиненістю не досягла належного рівня опрацю-
вання питань щодо обліку фінансових інструмен-
тів, як це зазначено у МСФЗ. Відставання за цими 
параметрами пов'язане не тільки з недоліками 
вітчизняної системи нормативного регулювання 
бухгалтерського обліку, але й з нерозвиненістю 
національного фінансового ринку. У даний час 
використовується незначна частина фінансових 
інструментів, представлених на західних ринках, 
проте, поступовий розвиток фінансового ринку 
ускладнюють угоди з фінансовими інструментами. 
У зв'язку з цим зростають вимоги до якості їх обліку 
та відповідної інформації у фінансовій звітності.

Базис зародження та розвитку фінансової та 
іншої звітності фінансово-кредитних організацій 
ґрунтується на двох системоутворюючих еле-
ментах: великі приватні корпорації та розвине-
ний фінансовий ринок. Великий приватний бізнес 
з'явився у країнах, які мали відповідні економічні 
і соціальні передумови для його створення. Це 
пояснюється тим фактом, що дрібний і серед-
ній сектори економіки не потребують приведення 
фінансової звітності до МСФЗ, органи управління 
в межах реалізації інституціональних й організа-
ційних компетенцій у достатній мірі посилаються 
на сформовані принципи й основи функціону-
вання механізму національної облікової моделі. 
Крім цього, ключовим фактором розвитку та ево-
люції фінансової звітності виступає можливість 
залучення інвестицій та міжнародний рух капіталу, 
що протягом XX ст. комплексно сприяло форму-
ванню активного фінансового ринку.

Одним із найбільш вагомих бар’єрів розви-
тку обліково-аналітичного інструментарію та сис-
теми аудиторського нагляду виступає відсутність 
надання повної, перевіреної та прозорої інформа-
ції користувачам фінансової звітності про такі про-
блеми, як: розбіжність динаміки пасивів і активів 
банків; наявність незабезпечених цінних паперів та 
іншої інформації про фінансові ризики [1, с. 456].

Світова фінансова криза 2008-2009 рр. при-
звела до розширення кола проблем у напрямі під-
готовки фінансової звітності фінансово-кредитних 
організацій за МСФЗ і обумовила формування 
додаткових вимог до розрахунку та оцінки фінан-
сових і нефінансових показників їх діяльності. Так у 
банківській сфері оформлена нова система вимог 
до достатності капіталу і ліквідності, що отримала 
назву Базель III і схвалена «великою двадцяткою» 
на саміті в Сеулі у листопаді 2010 р. [1, с. 457]. 

Ефективність роботи банку як типового суб’єкту 
фінансово-економічного сектору залежить від різ-
номанітних факторів, що впливають на його фінан-
сову стійкість та структурну цілісність. Операції 
банків у значній мірі тяжіють до надвисокої ризи-
кованості, що обумовлює необхідність надання 
їх клієнтам, інвесторам і контрагентам певних 
гарантій повернення вкладених у банки коштів. Це 
у свою чергу вимагає від управлінського апарату 
побудови адаптованої системи прогнозування, 
яка зможе, опираючись на економіко-математичні 
моделі, аналітичні процедури та механізми, стати 
дієвим інструментом стратегічного розвитку бан-
ківської установи. 

Вивчення питань бухгалтерського обліку та 
формування звітності у фінансово-кредитній 
сфері, як окремого об’єкта наукового дослідження 
й комплексного апарату практичного забезпечення 
процесу управління, дозволяє розкрити природу 
інформації, яка генерується обліковою системою, 
у якій знаходять своє відображення фінансово-
грошові потоки суб’єктів господарювання та дер-
жави в цілому. Отримані дані у розрізі всіх видів 
діяльності узагальнюються, групуються та упо-
рядковуються у різних формах звітності з метою 
подальшого використання керівництвом банку та 
іншими категоріями користувачів для проведення 
аналітичних процедур, надання аудиторського 
висновку, прийняття обґрунтованих економічних 
рішень. Ідентифікація та систематизація обліко-
вих показників стає обліково-аналітичним підґрун-
тям для розрахунку операційних та перспектив-
них показників діяльності, здійснення аудиту. Дані 
звітних регістрів лягають в основу формалізації 
управлінського механізму шляхом побудови на їх 
базі прогнозних моделей та розробки методичного 
забезпечення процесу прийняття рішень (рис. 1).

Окремого підходу до використання обліково-
аналітичного забезпечення і формування звітної 
інформації методика й економічного моделювання 
в аналізі та аудиті потребує сфера бюджетного 
господарювання.

Останні двадцять років продемонстрували від-
сутність збалансованості та фактичного додер-
жання визначеного вектору розвитку внутрішньо 
системних процесів і перетворень у державному 
секторі, непропорційну динаміку їх змінності. Це 
виражалося у стагнації бюджетного обліку, роз-
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рис. 1. методичний підхід до використання світового досвіду формування облікового процесу 
та складання звітності як інформаційно-аналітичного забезпечення для розробки моделей і методів  

в аналізі та аудиті і прийнятті управлінських рішень фінансово-кредитними установами 

Примітка: складено автором на основі [1]

початої у кінці ХХ ст., і одночасній трансформації 
бухгалтерського обліку, який зазнав кардиналь-
них методологічних та методичних змін. Суттєвою 
компонентою прогресивних здвигів стало форму-
вання нової підсистеми бухгалтерського обліку в 
органах Державного казначейства України (нині – 
Державна казначейська служба України). Незва-
жаючи на значні наслідки реформування бухгал-

терського бюджетного обліку, всі перетворення 
не змінили ґрунтовних методологічних положень, 
сформованих у попередній період. Такий дисба-
ланс у розвитку вказаних складових не сприяв 
удосконаленню системи бюджетного обліку.

Некомерційна природа бюджетних установ 
вимагає від них розробки та впровадження корек-
тної системи бухгалтерського та податкового 
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обліку, відсутність яких унеможливлює функціону-
вання таких структур в умовах дії ринкових законів 
економіки. Облік і звітність відіграють роль інстру-
менту для відтворення фактів фінансово-госпо-
дарської діяльності організації [15].

Ключовою специфічною відмінністю облікового 
процесу бюджетної установи від інших галузей 
виступає державне, або бюджетне фінансування, 
та суміжні функції державного контролю і регу-
лювання. При цьому цікавим залишається досвід 
країн у напрямі наближення бухгалтерського обліку 
в комерційних і державних установах. Так бухгал-
терський облік у бюджетних організаціях Франції 
було переведено на загальний план рахунків, який 

з 1982 р. згідно з директивою Європейської комісії 
відповідає нормам МСФЗ. Такі заходи засвідчили, 
що Франція розпочала не лише здійснювати збір, 
розподіл і контроль за обігом державних фінансів, 
але й впроваджувати процес визначення й оцінки 
ступеня ефективності використання бюджетних 
коштів. Це сприяло поєднанню державою функцій 
контролера та раціонального власника [19, с. 38].

На основі проведеного аналізу автором було 
розроблено методичний підхід до використання 
світового досвіду формування облікового процесу 
та складання звітності як інформаційно-аналітич-
ного забезпечення для розробки моделей і мето-
дів в аналізі та аудиті і прийнятті управлінських 

рис. 2. методичний підхід до використання світового досвіду формування облікового процесу  
та складання звітності як інформаційно-аналітичного забезпечення для розробки моделей і методів 

в аналізі та аудиті і прийнятті управлінських рішень установами бюджетної сфери

Примітка: складено автором на основі [18]
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рішень установами бюджетної сфери (рис. 2), який 
маючи свою структуру, змістовні складові й логіку 
побудови, покликаний удосконалити механізми та 
форми інформаційного й документарного осна-
щення облікової системи.

висновки. Таким чином, у ході дослідження 
визначено, що міжнародний досвід побудови 
облікових механізмів та постановки завдань бух-
галтерського й управлінського обліку в сучасних 
умовах господарювання установ, незалежно від 
форми власності та організаційно-правової струк-
тури, детально розглядається та активно аналізу-
ється експертами з метою його синтезу з елемен-
тами діючої методики формування національної 
облікової системи. Доведено, що даний підхід 
дозволяє шляхом ідентифікації аналогічних пара-
метрів і критеріїв функціонування існуючих облі-
кових моделей світових і національної економік, 
формалізації комплексу внутрішніх проблем та 
виявлення факторів розвитку виявити й імплемен-
тувати ті звітні методики й технології, які виконува-
тимуть роль потужного багатопрофільного інфор-
маційно-аналітичного забезпечення інтегрованої 
системи управління і прогнозування показників 
діяльності суб’єктів господарювання фінансово-
кредитної та бюджетної сфери. Розроблено мето-
дичний інструментарій до використання світового 
досвіду формування облікового процесу та скла-
дання звітності як інформаційно-аналітичного під-
ґрунтя для розробки моделей і методів в аналізі й 
аудиті бюджетних і фінансово-кредитних установ, 
який сприятиме підвищенню ефективності, відпо-
відно, державного сектору економіки та комерцій-
ного поля через застосування адаптованих підхо-
дів і процедур управління, удосконалення функцій 
аналізу, прогнозування та аудиту діяльності кон-
кретних економічних агентів відповідно до специ-
фіки їх функціонування.

Подальші дослідження доцільно проводити 
у напрямі більш детального розкриття організа-
ційно-методичних особливостей побудови сучас-
ної системи управління на базі обліково-аналі-
тичного забезпечення керівного апарату суб’єкта 
господарювання.
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Постановка проблеми. У сучасних мінливих 
умовах економічного розвитку невизначеність і 
ризик стають невід’ємними частинами підприєм-
ницької діяльності, а їх ігнорування може призвести 
до суттєвих негативних наслідків. Особливої акту-
альності набувають питання ризику в управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД), через 
жорсткі умов на ринку невизначеність стає тим фак-
тором, який потребує застосування нових методів 
управління. Підвищення актуальності питань дослі-
дження ризиків зовнішньоекономічної діяльності 
викликане рядом факторів: глобалізація ринків, 
розширення географії діяльності, зміна політичної 
ситуації і т. п. Це викликає затребуваність вико-
ристання облікового інструментарію в управлінні 
зовнішньоекономічної діяльності підприємством, 

побудови на її основі критеріїв та параметрів щодо 
визначення рівня ризиків та обґрунтування рішень 
для цільового управління ними. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних джерел свідчить, що вітчиз-
няними та зарубіжними науковцями приділя-
ється увага дослідженню проблем оцінки, ана-
лізу та відображення ризиків в обліковій системі. 
Наприклад, теорію ризику розглянуто у працях 
В.В Вітлінського, О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельника, 
Н.Ю. Подольчака, А.П. Міщенка, В.Д. Нємцова, 
А. Чандлера, І. Ансоффа та інші. Класифікацію 
ризиків та об’єктів обліку ЗЕД наведено в робо-
тах І.І. Каракоза, Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Гнилицької, 
І.М. Вигівської, Ю.А. Кузьмінського, А. Свідерської, 
Б.І. Валуєва, А.С. Петрова, В.Г. Макарова, Г.І. Мой-

класиФікаціЯ риЗиків ЗовніШньоекономічної діЯльності  
та їХ відоБраЖеннЯ у системі оБліку
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY RISKS AND THEIR REPRESENTATION  
IN THE ACCOUNTING SYSTEM 

УДК 657.05:351.863 

рета м.в.
к.е.н., доцент кафедри економічного 
аналізу та обліку 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

У статті детально розглянуто класифіка-
цію ризиків зовнішньоекономічної діяльності. 
Визначено переваги та недоліки існуючих 
класифікацій, на їх основі запропоновано упо-
рядковану класифікацію ризиків зовнішньо-
економічної діяльності в обліковій системі 
для забезпечення цільового управління ними. 
Встановлено перелік об’єктів бухгалтер-
ського обліку, за якими виникають ризики, 
визначено умови і критерії відображення 
ризиків в обліку підприємства, проаналізовані 
методи оцінки ризиків. 
ключові слова: ризик, зовнішньоекономічна 
діяльність, класифікація, об’єкти обліку, 
оцінка, методи, принципи.

В статье подробно рассмотрена класси-
фикация рисков внешнеэкономической дея-
тельности. Определены преимущества и 
недостатки существующих классифика-
ций, на их основе предложены упорядочен-
ную классификацию рисков внешнеэкономи-
ческой деятельности в учетной системе 
для обеспечения целевого управления ими. 

Установлен перечень объектов бухгалтер-
ского учета, по которым возникают риски, 
определены условия и критерии отображе-
ния рисков в учете предприятия, проанали-
зированы методы оценки рисков. 
ключевые слова: риск, внешнеэкономиче-
ская деятельность, классификация, объ-
екты учета, оценка, методы, принципы. 

The paper studies thoroughly the classification of 
foreign activity risks. The benefits and limitations 
of existing classifications have been defined. 
Based on that the authors own classification of 
the foreign activity risks has been offered with 
the purpose for accounting system to represent 
potential and actual consequences of the risk 
events. The list of business accounting objects 
involving risks have been specified, the terms 
and criteria of risks representation in the busi-
ness accounting system have been defined, the 
methods of risks evaluation have been analyzed.
Key words: risk, foreign economic activity, clas-
sification, facilities accounting, evaluation meth-
ods, principles. 
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сеєнка, Н.М. Ткаченко. У роботах О.В. Небильцо-
вої розглянуто облік резервної системи підпри-
ємства в умовах ризику [1]. Л.В. Гнилицька [2] та 
Р.М. Лучко [3] визначають види, причини та пере-
лік об’єктів бухгалтерського обліку, за якими може 
бути відображаено вплив ризику. О.Р. Беднарська, 
обґрунтовує необхідність планування ризиків 
діяльності та моделювання зовнішньоекономічної 
діяльності з урахуванням специфіки галузі та ризи-
ків, що їй притаманні [4]. Роботи І.М. Вигівської 
присвячені формуванню концептуальних засад 
бухгалтерського обліку ризиків у підприємницькій 

діяльності та облікового відображення ризиків у 
зовнішньоекономічній діяльності [5]. Водночас, 
значна кількість питань, пов’язаних із формуван-
ням обліково-аналітичного підґрунтя для управ-
ління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 
в інформаційно-обліковій системі підприємства, 
недостатньою мірою відображена в існуючому 
науковому доробку.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання підходів до відображення в обліковій системі 
підприємства ризиків зовнішньоекономічної діяль-
ності для забезпечення цільового управління ними. 

Таблиця 1
класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності 

автор види ризиків Зед
Небильцова О. В. [1] Виокремлює ризики: -комерційні; -фінансові.

Гнилицька Л.В. [2]
Розкриває взаємозв’язок ризиків як фактів господарської діяльності з об’єктами 
бухгалтерського обліку: ризик-причини (умовні факти господарської діяльності) та 
ризик-наслідки (реальні факти господарської діяльності)

Лучко Р.М.[3]

Для цілей відображення впливу ризиків в обліку: ризик втрати майна, ринковий, 
технологічний ризик, внутрішній та зовнішній комерційний ризики, ризик виникнення 
відповідальності, ризик зменшення чи втрати прибутку, валютний та інвестиційний 
ризик, науково-технічний та кредитний ризик.

Вигівська І.М. [5] Для цілей обліку: відносно суб’єкта господарювання; за сферами виникнення; 
видами діяльності.

Кузьмін О.Є., 
Подольчак Н.Ю. [6]

Ризик країни: соціально-політичні; макроекономічні; мікроекономічні (валютний 
ризик, ризик законодавства, ризик форс-мажорних обставин) розглядають методи 
вимірювання та підходи до врахування ризику при плануванні ЗЕД

Кожухова Н.Н. [7] Поділяють ризики на: фундаментальні (макроекономічні); внутрішньоорганізаційні 
(мікроекономічні); специфічні (товарні) 

Свідерська А. [8] Поділяє ризики: за відношенням до договірного процесу; за напрямками зовнішньо-
торговельних операцій; за видами ЗЕД

Крамаренко В.И. [9]
Поділяє ризики на дві частини: такий, що викликаний особливостями і подіями в 
конкретній країні (ризик країни); звичайний комерційний та інвестиційний ризики, 
що пов'язані з поведінкою контрагентів за операціями.

Крупицкая О.С. [10] Ризики експортно-орієнтованої компанії поділяє на умовно некеровані (важкокеро-
вані), некеровані та керовані (регульовані)

Євтєєв А. [11]
Вказує на потребу здійснення класифікації зовнішньоекономічних ризиків за 
видами ЗЕД, сферою виникнення (багаторівнева класифікація: мега-, макро-, мезо-, 
мікрорівень) та статтями зовнішньоторговельної угоди

Маханець Л. [12] Для кожного з видів ЗЕД (зовнішньоторговельна, фінансова, виробнича та інвести-
ційна діяльності) можна виокремити ризики, притаманні даному виду діяльності.

Волкодаєва Е., 
Ханбікова Л. [13]

Класифікують ризики при проведенні зовнішньоекономічних операцій за характе-
ром обліку та за джерелом виникнення (суб’єктивні та об’єктивні)

Лев’якова О. [14] Класифікує за сферою виникнення, можливістю передбачення та контролю, терито-
рією виникнення та сферою прояву

Єчкалов Д. [15] Розподіляє ризики за напрямками ЗЕД на залежні й незалежні та здійснює 
подальшу класифікацію за сферами та секторами

Іващенко О. [16] Розподіляє ризики за часом виникнення, характером обліку та характером наслідків

Лук’янова В.В., 
Свідерська А.В. [16]

Класифікація ризиків за ймовірністю настання на основі якісного аналізу: ризики з 
високою ймовірністю; ризики з середньою ймовірністю; ризики з низькою ймовір-
ністю.

Байда Н. В. [17] Виокремлюються ризики на зовнішньому ринку: -ринкові; – політичні; – комерційні; 
– виробничі; -науково-технічні; -інфляційні; -валютні; – непередбачувані.

Болдуєв М. В. [19]
Два види ризиків: бізнес-ризики (ризик продукції, макроекономічний, технологічний і 
т.п.); інші види ризиків (юридичні, ризики втрати ділової репутації, ризики стихійного 
лиха та ін.)

Мантур-Чубата О.С.[20]
Ризики поділяють: відносно процесу укладення договорів; відносно етапу угоди; 
відносно можливості впливу на ризик; відносно місцезнаходження; відносно рівня 
виникнення (на мегарівні, на макрорівні, на мезорівні, на мікрорівні)
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виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній економічній літературі ризик має різні 
трактування. Так ризик визначають, як вірогідність, 
невизначеність, дію, подію, ситуацію або наслідки 
ризикових подій, потенційні збитки, імовірність і 
можливість настання несприятливих подій і т. п. 
Ризик за своєю природою має неоднозначний 
характер: по – перше, це – подія ймовірнісна, очі-
кувана з певною долею вірогідності, а по – друге, 
наслідки цієї події можуть нести двоїстий харак-
тер: тобто призводити як до виникнення додатко-
вих витрат, так і до отримання додаткових доходів. 
Така неоднозначність створює труднощі для відо-
браження цього явища в обліковій системі підпри-
ємства. Крім того, відсутні нормативно встановлені 
вимоги щодо застосування певних методів і підхо-
дів оцінки ризиків в обліково-аналітичній системі.

Особливість ЗЕ діяльності, на відміну від інших 
видів діяльності, полягає у тому, що рівень ризи-

ків, які пов’язані з нею є значно більшими і її здій-
снення потребує не тільки ретельного планування, 
але й постійного відстеження змін впливових фак-
торів та прогнозування їх наслідків для підприєм-
ства. Структура та сутність ЗЕ діяльності поро-
джує сукупність багатьох видів ризику на макро-, 
мезо- та мікрорівні, які, іноді значною мірою впли-
вають на достовірність фінансової звітності під-
приємства та його фінансові результати. 

Ідентифікація та класифікація ризиків є пер-
шим кроком до зниження ентропії та початку про-
цесу управління ними. На сьогоднішній день існує 
понад 150 видів класифікацій щодо ризику, окрему 
частину яких нами було проаналізовано з точки 
зору можливості їх відображення в системі обліку 
підприємства (табл. 1). 

Аналізуючи наведені класифікації відзначимо 
синонімічність та тотожність деяких понять і кла-
сифікаційних ознак, які в цілому відрізняються сту-

 рис. 1. Принципи побудови обліково –аналітичного забезпечення  
управління ризиками Зед 

Джерело: складено автором
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пенем деталізації, підходами до формулювання, 
багаторівневістю та багатоваріантністю. Існуючі 
класифікаційні підходи умовно можна поділити за 
декількома напрямами: – загальноекономічна кла-
сифікація ризиків, яка передбачає їх групування 
за рівнями виникнення (макро-, мікро-, мезорівні) 
та сферами діяльності [1,6,7,9,11,17,19,20]; кла-
сифікація ризиків за напрямами та сферами здій-
снення ЗЕД [12,14,15]; – за ступенем керованості 
[10], можливостями передбачення [14] та джере-
лами виникнення [13]; – за стадіями зовнішньое-
кономічної угоди [8,11,20]; – за характером впливу 
наслідків ризику на об’єкти обліку [2,3,5,16]. 

Кожну з перелічених вище класифікацій ризиків 
можливо застосовувати на підприємстві, але для 
формування повної облікової інформації необ-
хідно розробити класифікацію, яка дасть змогу 
максимально достовірно окреслити реальний та 
спрогнозувати майбутній фінансово-майновий 
стан суб’єкта господарювання у залежності від 
ступеня вірогідності, часу виникнення, характеру 
впливу ризикових подій. 

На цьому етапі проблема полягає у тому, щоб 
поєднати методики та принципи управління з мож-
ливостями та нормативними вимогами облікової 
системи. Так, наприклад, відповідно до стандар-
тів і принципів бухгалтерського обліку факти гос-
подарської діяльності відображаються в обліку за 
умови можливості їх ідентифікації та достовірної 
оцінки, яку практично неможливо надати ризико-
вим подіям. Внаслідок цього бухгалтерський облік 
тільки опосередковано розглядає ризики, у вигляді 

передбаченої можливості формування резервів за 
окремими статтями (38 «Резерв сумнівних боргів», 
43 «Резервний капітал», 47 «Забезпечення май-
бутніх витрат і платежів»). Облік ЗЕД передбачає 
регулювання ризиків шляхом використання міжна-
родних правил торгівлі Інкотермс, за якими мож-
ливе розподілення ризиків між постачальниками 
та покупцями. Але це стосується тільки одного 
з видів ризиків, чого недостатньо для створення 
комплексної системи управління ризиками зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

Прийнявши за основу той факт, що ЗЕД неми-
нуче пов’язана з ризиком та його виникнення має 
досить високий ступінь вірогідності, необхідно 
визначити мету управління ризиками, яка стане 
основою для формування інформаційно-облікового 
забезпечення процесу прийняття управлінських 
рішень. Стосовно визначення мети управління 
ризику існують різні думки вчених. Так, наприклад, 
Свідерська А. вважає за мету управління ризи-
кам ЗЕД максимізацію ефективності діяльності: 

 [8]. Маршалл А. ставив за мету 
управління ризиком мінімізацію відхилень очікува-
ного прибутку: ∆П→min [23]. Кожен з показників має 
низку переваг і недоліків, але відносний показник 
характеризує кількість отриманих вигід на одиницю 
витрат, що дає йому перевагу для застосування у 
мінливих умовах господарювання. 

На нашу думку, головною метою управління 
ризиками має стати максимізація ефективності, 
але за умови не перевищення фактичних витрат 
на здійснення ЗЕД над максимально допустимими 

Таблиця 2
класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності в обліковій системі підприємства 

Цілі управління Класифікаційна ознака Види ризиків ЗЕД
прогнозування/планування додатко-
вих витрат/доходів 

визначення допустимого/відносно 
безпечного рівня ризиків для діяль-
ності підприємства

обґрунтування розміру необхідних 
джерел компенсування дії ризиків

За характером впливу на 
результуючі показники

• ризики пов’язані зі збільшенням витрат;
• ризики пов’язані зі зменшенням доходів.

За ймовірністю настання

• ризики з максимальною ймовірністю;
• ризики з високою ймовірністю;
• ризики з середньою ймовірністю;
• ризики з низькою ймовірністю;
• ризики з мінімальною ймовірністю. 

визначення ступеня викривлення 
інформації у фінансовій звітності під 
впливом дії ризиків

За об’єктами обліку
• активи;
• зобов’язання; 
• капітал;

визначення /прогнозування можли-
вих джерел компенсації втрат від 
дії ризиків (забезпечення створених 
резервів відповідними активами)

За джерелами покриття
• резерви;
• страхові фонди;
• прибутки (фінансові результати);

визначення ступеню/можливості 
впливу на ці витрати/доходи

За ступенем прогнозовані та 
контролю

• передбачувані ризики;
• не передбачувані ризики.

формування заходів щодо мінімізації 
негативних впливів

За етапами діяльності (за ета-
пами договірного процесу)

• постачання;
• виробництво;
• реалізація. 

За горизонтом виникнення
• короткострокова перспектива;
• середньострокова перспектива;
• довгострокова перспектива.

Джерело: складено автором
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(Витрати ЗЕД фактичні ≤ Граничні витрати ЗЕД). 
Спираючись на припущення, що облікова сис-
тема підприємства спрямована на забезпечення 
інформаційних потреб управління, ми вважаємо 
за доречне провести класифікацію ризиків на 
основі відповідності наступним параметрам: цілям 
управління та принципам облікової і управлінської 
системи. Такий підхід дасть можливість на почат-
ковому етапі ідентифікації ризиків упорядкувати їх 
відповідно до цілей управління ЗЕД (табл. 2). 

Запропонована класифікація дає змогу поєд-
нати в одній обліково-аналітичній системі необ-
хідну інформацію про ймовірності виникнення 
ризиків, їх впливу на об’єкти обліку, місця виник-
нення та характери впливу ризикових подій на 
результати діяльності підприємства. На відміну від 
існуючих, запропонована класифікація дозволяє:

- виокремити саме ті групи ризиків, які можуть 
бути контрольовані на рівні менеджменту підпри-
ємства і визначити серед них ризики, які можуть 
бути достовірно оцінені та прогнозовані; 

- передбачити ціну ризику і сформувати дже-
рела покриття наслідків ризикових подій;

- прогнозувати вплив ризику на об’єкти обліку, 
що дає змогу визначати фінансові результати 
діяльності підприємства та показники його звіт-
ності, а це дозволить формувати стратегію управ-
ління ризиками орієнтовану на підвищення резуль-
тативності ЗЕД. 

висновки з проведеного дослідження. Іден-
тифікація і класифікація ризиків ЗЕД, як об’єктів 
облікової системи, можуть знайти практичну реа-
лізацію за умови розробки відповідного інфор-
маційного та організаційного забезпечення, що 
дозволить використовувати облік, як дієвий інстру-
мент уникнення або мінімізації негативних наслід-
ків ризику. 

Однак, незважаючи на широке обґрунтування 
теоретичних аспектів управління ризиками на 
підприємствах, ця проблема не набула широкого 
обговорення у наукової спільноти. Зокрема, потре-
бує дослідження питання формування механізму 
управління ризиками, що дозволить не тільки 
покращити ефективність управління підприєм-
ством, але й підвищити ефективність ЗЕД. 
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Розділ 9. математичні методи, моделі  
та інфоРмаційні технології в  економіці

Постановка завдання. Фахівці практично всіх 
сфер сьогодні працюють в умовах інформаційних 
перенавантажень. Тому особливої актуальності 
набуває використання нових інформаційних тех-
нологій, які змінюють не тільки процеси створення, 
передавання, оброблення інформації та при-
йняття рішень на її основі, а й усю діяльність під-
приємства, організації чи установи. Невід’ємною 
складовою у процесі використання будь-якої 
інформаційної технології є вміння застосовувати 
базові знання, по-перше, з економічної матема-
тики, по-друге, здатність до логічного мислення. 

Студенти вищих навчальних закладів при 
вивченні дисциплін економіко-технічних, фізичних, 
інженерних спеціальностей згідно з навчальним 
планом вивчають дисципліну «Економіко-матема-
тичні методи».

Метою даної дисципліни є ознайомлення та 
оволодіння сучасними математичними методами 
необхідними для розв’язування теоретичних і 
практичних задач економіки (еластичність функ-
цій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); 
вироблення навичок математичного дослідження 
прикладних задач, побудови економіко-матема-
тичних моделей і формування математичних знань 
для оволодіння іншими дисциплінами математич-

ного циклу; вироблення у студентів вміння само-
стійно поглиблювати і розширювати математичні 
знання та впроваджувати їх в аналіз прикладних 
задач. Однак, виникає важлива проблема – це 
якість вивчення дисципліни, рівень отримання та 
засвоєння студентами базових загальних знань. 
Від цього залежить вміння здійснювати аналіз про-
блем різного характеру.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематиці економіко-математичних методів, їх 
змістовній суті та сфері застосування присвячена 
велика кількість робіт зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Перед дослідником чи людиною, яка 
планує займатися підприємницькою діяльністю, 
на першому етапі постає найважливіша задача – 
це вибір економіко-математичного методу, який 
надасть найбільш повні та обґрунтовані резуль-
тати. Однак універсальними при цьому висту-
пають методи системного аналізу та методи, що 
дозволяють визначити якісний ознаковий простір 
досліджуваних величин та врахувати вияви еко-
номічного ризику. До таких методів слід віднести 
методи багатовимірного статистичного аналізу. 
Детальний їх опис наведено в роботах Понома-
ренко В. В., Малярець Л. М. [1], Єріної А. М. [2]. 
Питання аналізу, моделювання та управління 
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ФормуваннЯ основ БіЗнесу в контексті вивченнЯ дисциПліни 
“економіко-математичні методи”
BUILDING OF THE BASES OF BUSINESS IN THE CONTEXT  
OF THE DISCIPLINE “ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS”

У статті проаналізовано питання необхід-
ності якісного вивчення дисципліни «Еконо-
міко-математичні методи» студентами 
вищих навчальних закладів. Питання розгля-
нуто в контексті майбутньої організації біз-
нес-процесів та підприємницької діяльності. 
Досліджено вплив соціально-економічних 
факторів на функціонування суб’єктів під-
приємницької діяльності на прикладі оцінки 
ринкової вартості підприємства. Оцінку 
вартості визначено на основі методу ана-
логових продажів. 
ключові слова: сфера вищої освіти, мате-
матика для економістів, економіко-матема-
тичні методи, підприємницька діяльність, 
соціально-економічні показники.

В статье проанализирован вопрос необ-
ходимости качественного изучения дис-
циплины «Экономико-математические 
методы» студентами высших учебных 
заведений. Вопрос рассмотрен в контек-
сте будущей организации бизнес-процессов 
и предпринимательской деятельности. 
Исследовано влияние социально-экономи-
ческих факторов на функционирование 

субъектов предпринимательской деятель-
ности на примере оценки рыночной стои-
мости предприятия. Оценка стоимости 
определена на основе метода аналогових 
продаж.
ключевые слова: сфера высшего обра-
зования, математика для экономистов, 
экономико-математические методы, пред-
принимательская деятельность, соци-
ально-экономические показатели.

The article is devoted to analysis such ques-
tion as qualitative study of the discipline “Eco-
nomic and Mathematical Methods” of high 
school students. This question considered in 
the context of future business processes and 
business activities. The influence of socioeco-
nomic factors on the functioning of businesses 
is described by the example, which estimates 
the market value of the company. The definition 
of company valuation is based on the method 
of analog sales.
Key words: sphere of higher education, 
mathematics for economists, economic and 
mathematical methods, entrepreneurship, social 
and economic indicators.
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економічним ризиком висвітлюється в роботах 
Вітлінського В. В., Верченко П. І. [3], Клебано-
вої Т. С., Раєвнєвої О. В., Прокоповича С. В. [4], 
Колота В. М. [5].

не вирішені частини досліджуваної про-
блеми. Економіко-математичні методи – це назва 
комплексу наукових напрямів у дослідженні еконо-
мічних процесів методами математики і кібернетики. 
Відомо, що найважливішим у використанні матема-
тики в економіці є математичне моделювання еконо-
мічного явища, ситуації або процесу для вивчення 
певного аспекту в його розвитку [4]. Основними 
етапами у процесі проведення навчально-науко-
вого дослідження є: визначення проблеми, форму-
лювання дослідницьких знань, висунення гіпотез, 
визначення методів дослідження, проведення дослі-
дження, аналіз отриманих досліджень, оформлення 
висновків та кінцевих результатів. Проблема вини-
кає на останніх трьох етапах, оскільки від специфіки 
дослідження потрібно застосовувати певні матема-
тичні методи та вміння якісно інтерпретувати отри-
мані результати.

виклад основного матеріалу. Людина в сучас-
ному світі має орієнтуватися у кількісних і просто-
рових співвідношеннях, виконувати елементарні 
арифметичні обчислення. Вивчення насамперед 
математики формує культуру логічного мислення. 
Розглянемо питання якості оволодіння економіч-
ною математикою у контексті підприємницької 
діяльності. 

Процес підприємницької діяльності почина-
ється з розробки концепції, тобто тих принципо-
вих рішень, які закладаються в основу майбутньої 
справи. У рамках роботи над концепцією підприє-
мець здійснює пошук відповідної ідеї свого бізнесу 
оцінює шанси на успіх при її реалізації [5]. 

Кулішов В. В. [6] пропонує підприємництво роз-
глядати у чотирьох аспектах: бізнес – система 
ведення справи, яку люди створили для задо-
волення своїх підприємницьких потреб; комер-
ція – торговельна діяльність людей, спрямована 
на прискорення реалізації продукції й одержання 
торговельного прибутку; лізинг – сполучення 
оренди та кредиту для фінансування й активізації 
збуту засобів праці; факторинг – форма комерцій-
ної діяльності, що прискорює торговельні угоди з 
реалізації продукції шляхом купівлі у фірм вимог 
до своїх клієнтів.

Часто поняття «бізнес» (соціально-економіч-
ний об’єкт, що бере участь у торгівлі товарами 
чи послугами споживачам) пов’язується з малим 
і середнім підприємництвом, індивідуальною тру-
довою діяльністю громадян, що є характерним 
для вітчизняної практики [7]. Слід зазначити, що 
існують також інші підходи до розуміння співвідно-
шення підприємництва і бізнесу за ознакою обсягу 
понять. Згідно цих підходів бізнес є ширшим, ніж 
підприємництво. Сучасні прихильники такого під-

ходу вважають, що бізнес охоплює ділові відно-
сини, які виникають між усіма учасниками ринко-
вої економіки і залучають не тільки підприємців, 
а й споживачів, найманих працівників, державні 
структури. 

Інший підхід акцентує увагу на тому, що підпри-
ємництво є ширше за бізнес. Такий підхід є визна-
чальним у наукових публікаціях стосовно теоре-
тичного обґрунтування природи і призначення 
підприємництва в суспільстві. Значною мірою під-
приємництво пов’язується з творчою природою 
людини і її розкриттям у конкретних історичних та 
економічних умовах; розглядається як одна з осно-
вних форм соціальної діяльності, що змінює не 
лише умови життєдіяльності, але й саму людину: 
її поведінку, погляди, місце в суспільстві [8].

Відомо, що основні функції підприємства зво-
дяться до задоволення потреб споживачів у пев-
них видах продукції та послуг і максимізації при-
бутку. Останнє у той же час є і ціллю господарчої 
діяльності підприємства.

Ця ціль може бути досягнута лише за умови 
оптимальної комбінації інноваційної політики, гос-
подарчого ризику та всіх виробничих факторів, що 
застосовуються. 

Отже, в основі розглянутих підходів щодо під-
приємницької діяльності ключову роль відігра-
ють знання основ економічної математики та 
економіко-математичних методів. Що глибший 
рівень знань економіко-математичних дисциплін 
у людини, котра займається бізнесом, то її біз-
нес буде більш стійким до зовнішньоекономіч-
ного, політичного та соціального середовища, 
факторів їх впливу. Здатність застосовувати еко-
номіко-математичні методи (оцінка поточного 
фінансового стану, прогнозування діяльності в 
майбутньому з урахуванням впливу різних фак-
торів) робить підприємницьку діяльність більш 
конкурентоспроможною та стійкою. Адже сучасні 
напрями і підходи у моделюванні економіки, моде-
лювання економіко-виробничих систем, економе-
тричні моделі та методи прогнозування надають 
можливість здійснити глибокий та детальний ана-
ліз впливу різноманітних факторів на підприєм-
ницьку діяльність, визначити актуальні проблеми, 
здійснити комплексний аналіз діяльності, а отже 
прийняти об’єктивне управлінське рішення.

Найважливішою частиною підприємниць-
кої діяльності є аналіз використання капіталу, 
що являє собою процес дослідження основних 
результативних показників ефективності його 
функціонування на підприємстві з метою вияв-
лення резервів подальшого підвищення цієї ефек-
тивності. У залежності від цілей здійснення аналіз 
використання капіталу підрозділяється на різні 
форми. 

Економісти [9-11] зазначають, що всі форми 
аналізу використання капіталу мають здійсню-
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ється за певними етапами. Найбільш вживаними 
є наступні етапи:

- відбір і підготовка до аналітичного дослідження 
необхідної вихідної і фінансової інформації;

- аналітична обробка відпрацьованої вихідної 
фінансової інформації, формування аналітичної 
інформації;

- інтерпретація отриманої аналітичної інформа-
ції;

- підготовка висновків і рекомендацій за резуль-
татами проведеного аналізу.

В якості прикладу розглянемо задачу. Перед 
фінансистом стоїть завдання оцінити ринкову вар-
тість підприємства, корпоративні права якого не 
мають обігу на ринку.

Розв’язок даної задачі може бути здійснений 
методом аналогового продажу. Сутність його 
полягає в оцінюванні вартості бізнесу за допо-
могою встановлення рівнів ціни купівлі-продажу 
контрольних пакетів акцій компаній чи аналогічних 

цілісних майнових комплексів [12-13]. Вартість 
бізнесу оцінюється на основі визначених коефі-
цієнтів, що відтворюють суттєві характеристики 
аналогічних об’єктів, представлених на ринку. Для 
цього використовують найрізноманітніші методи, 
наприклад, порівняльний (метод мультиплікато-
рів), метод галузевих співвідношень (вартість біз-
несу визначається на основі цінових показників 
та інших якісних (чи фінансових) співвідношень, 
характерних для даної сфери господарювання. 
Тобто головна ідея методу ринку капіталу (порів-
няльного підходу) полягає у тому, що аналогічні 
підприємства повинні продаватися за подібними 
цінами. Основною проблемою застосування цього 
методу у процесі оцінки вартості бізнесу є якісний 
вибір повної та достовірної інформації про об’єкти 
порівняння, що у сучасних вітчизняних умовах гос-
подарювання далеко не завжди можливо.

Отже, припустимо, що на основі проведеного 
аналізу статистичної та ринкової інформації вда-

Таблиця 1
Показники порівняння об’єкта оцінки 

Показники об’єкт оцінки
1 Ринковий курс акцій - - - - -
2 Статутний капітал, тис. грн. 4000 5000 6000 7000 8000
3 Власний капітал, тис. грн. 5500 6500 7500 8500 9500
4 Балансовий курс акцій, % 160 170 180 190 200
5 Коефіцієнт заборгованості 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7
6 Чистий прибуток, тис. грн. 1500 2000 2500 3000 3500
7 Операційний грошовий потік, тис. грн. 1300 1500 1700 1900 2000
8 Чиста виручка від реалізації, тис. грн. 17000 17000 17000 17000 17000
9 Ціна реалізації підприємства, тис. грн. 5000 5000 5000 5000 5000

Таблиця 2
Показники порівняння об’єкта оцінки та порівнюваного підприємства

Показники Підприємство-аналог
1 Ринковий курс акцій 125% 130% 135% 140% 145%
2 Статутний капітал, тис. грн. 6000 7000 8000 9000 4000
3 Власний капітал, тис. грн. 9000 10000 11000 12000 9000
4 Балансовий курс акцій, % 150 170 180 190 140
5 Коефіцієнт заборгованості 2,85 2,75 2,65 2,55 2,45
6 Чистий прибуток, тис. грн. 1650 1750 1850 1950 2000
7 Операційний грошовий потік, тис. грн. 1950 2050 2150 2250 2350
8 Чиста виручка від реалізації, тис. грн. 21000 22000 23000 24000 25000

Таблиця 3
Показники порівняння об’єкта оцінки та порівнюваного підприємства

 Показники об’єкт оцінки Підприємство-аналог
1 Ринковий курс акцій - 140% до номіналу
2 Статутний капітал, тис. грн. 7000 9000
3 Власний капітал, тис. грн. 8500 12000
4 Балансовий курс акцій, % 190 190
5 Коефіцієнт заборгованості 6,7 2,55
6 Чистий прибуток, тис. грн. 3000 1950
7 Операційний грошовий потік, тис. грн. 1900 2250
8 Чиста виручка від реалізації, тис. грн. 17000 24000
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лось з’ясувати, що на фондовій біржі здійснюється 
торгівля корпоративними правами підприємства, 
за основними якісними та кількісними характе-
ристиками схожого на об’єкт оцінки. Зіставлення 
об’єкта оцінки та порівнюваного підприємства про-
ведено за наступними показниками (табл. 1-2).

На основі вихідних даних табл. 1-2 сформулю-
ємо узагальнюючу табл. 3 для проведення подаль-
ших розрахунків. Розглянемо ринковий курс акцій 
140 % до номіналу.

Оцінимо вартість підприємства за методом 
порівняння продажів, якщо підприємство-аналог 
було реалізоване за 4500 млн грн.

З метою оцінки вартості підприємства зна-
йдемо поправочні коефіцієнти.

1. Чистої виручки від реалізації:   
2. Чистого прибутку:  
3. Операційного грошового потоку:  
Розраховуємо середнє арифметичне значення 

поправочного коефіцієнта:   
Отже, ринкова вартість підприємства за мето-

дом порівняння продажів становить:  млн. грн.
З метою забезпечення об’єктивності оцінки 

знайдена в рамках ринкового підходу порів-
няльна вартість підприємства може коригува-
тися на відповідні поправки, що характеризують 
ризикованість об’єкта оцінки, відмінності у правах 
власності на нього, рівень мобільності корпора-
тивних прав.

Виділимо ряд переваг підходу оцінки вартості 
бізнесу: статистична обґрунтованість; достатньо 
простий у застосуванні і дає надійні результати; 
можливість вносити коригування на відмінності 
порівнюваних об’єктів; у цінах продажів відобра-
жають зміну фінансових умов і інфляцію; у підсум-
ковій вартості відображається думка типових про-
давців і покупців.

Підсумовуючи розглянутий матеріал, можна 
зробити висновок, що якісне оволодіння студен-
тами дисциплін економіко-математичного спряму-
вання, особливо навчальними матеріалами дисци-
пліни «Економіко-математичні методи» дозволить 
в майбутній підприємницькій діяльності:

- обґрунтовувати поведінку досліджуваних еко-
номічних процесів;

- формувати достатній обсяг фінансових ресур-
сів у відповідності з задачами розвитку підприєм-
ства в поточному періоді; 

- найбільш раціонально використовувати сфор-
мований обсяг фінансових ресурсів у розрізі осно-
вних напрямів діяльності підприємства; 

- максимізувати прибуток підприємства за 
передбаченого рівня фінансового ризику;

- мінімізувати рівень фінансового ризику при 
передбачуваному рівні прибутку;

- забезпечувати постійну фінансову рівновагу 
підприємства у процесі розвитку;

- оптимізувати грошовий обіг. 
Крім того, якісне оволодіння матеріалом дисци-

пліни «Економіко-математичні методи» сприятиме 
розв’язанню проблеми формування всебічно роз-
виненої особистості, яка спроможна реалізувати 
творчий потенціал у динамічних соціально-еконо-
мічних умовах як у власних життєвих інтересах, 
так і в інтересах суспільства.
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Постановка проблеми. Для реалізації стра-
тегічних цілей торговельного підприємства варто 
застосовувати нові підходи щодо ефективного 
управління роздрібним товарообігом, як одного із 
основних показників економічного та соціального 
розвитку держави загалом, та окремого підпри-
ємства зокрема. У сучасних умовах управління 
роздрібним товарообігом доцільно здійснювати 
на основі економіко-математичних моделей, що 
дозволить дослідити динаміку розвитку торго-
вельної сфери як України, її регіонів, так і певного 
підприємства. Використання економіко-матема-
тичних методів та моделей дозволить виявити 
тенденції впливу факторів на розмір роздрібного 
товарообігу торгових підприємств. За рахунок 
накопичення значного доробку щодо методики 
економіко-математичного моделювання, необ-
хідно її узагальнити та впроваджувати у практику 
діяльності торговельних підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження щодо моделювання та прогно-
зування економічних процесів та явищ у тор-
гівлі висвітлювали такі вчені-економісти, як: 
І. О. Бланк, К. А. Бобер, О. М. Головня, О. Б. Каза-
кова, Л. О. Лігоненко, А. А. Мазаракі, В. Г. Мано-
нова, В. С. Марцин, О. В. Неборачко, Г. Г. Пеніна, 
В. К. Саул’єв, А. В. Сидорова, О. Д. Тимченко, 
Г. М. Тарасюк, Н. М. Ушакова, Ю. П. Яковлєв.

Проте, аналіз спеціальної літератури [1-7] й 
досвіду організації ефективного управління роз-

дрібним товарообігом показує, що не всі проблеми 
в цій області вирішені остаточно. Зокрема, варто 
дослідити питання щодо відбору факторів, які впли-
вають на роздрібний товарообіг торговельного під-
приємства за рахунок зміни певних доходів і витрат, 
чисельності працівників та суми товарних запасів 
підприємства, методики їх аналізу, моделювання та 
прогнозування на майбутню перспективу.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних аспектів, аналіз і моде-
лювання підвищення роздрібного товарообігу за 
рахунок покращення внутрішніх чинників роботи 
торговельного підприємства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Ускладнення економічних процесів на будь-якому 
рівні господарської системи, а також нестабіль-
ність товарних ринків та мінливість споживчих упо-
добань, зумовлюють необхідність розробки нових 
механізмів адаптації та досягнення економічних 
результатів як в довгостроковій, так і в коротко-
строковій перспективі. Усі ці проблеми характерні 
для сучасного розвитку торговельних підпри-
ємств. Тому досить важливим питанням є дослі-
дження роздрібного товарообігу цих підприємств, 
активізувавши при цьому економічні та соціальні 
чинники.

В економічній літературі трактування сутності 
роздрібного товарообігу зумовлено неоднаковим 
розумінням цієї категорії в наступних аспектах 
[1-7]:

моделЮваннЯ роЗдріБноГо товарооБіГу  
торГовельноГо ПідПриЄмства
MODELYUVANNYA OF RETAIL COMMODITY TURNOVER  
OF POINT-OF-SALE ENTERPRISE

УДК 658.87.012.72

Проскурович о.в.
к.е.н., доцент, доцент кафедри 
автоматизованих систем і моделювання 
в економіці
Хмельницький національний 
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Ястремський м.м.
студент
Хмельницький національний 
університет 
сорока л.о.
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У статті розглянуто основні напрями 
оцінювання та моделювання роздрібного 
товарообігу торговельного підприємств. 
Проведений кореляційно-регресійний аналіз 
та прогнозування роздрібного товароо-
бігу довели, що підприємство і надалі може 
нарощувати його обсяги за рахунок зрос-
тання доходів населення, інших операційних 
доходів, витрат, чисельності персоналу та 
товарних запасів застосувавши побудовані 
економетричні моделі.
ключові слова: роздрібний товарообіг, 
факторні ознаки, кореляційно-регресійний 
аналіз, економетрична модель, метод елас-
тичності (чутливості) товарообігу, бага-
товимірна регресія часового ряду, прогнозу-
вання роздрібного товарообігу.

В статье рассмотрены основные направ-
ления оценки и моделирования розничного 
товарооборота торгового предприятий. 
Проведенный корреляционно-регрессион-
ный анализ и прогнозирование розничного 
товарооборота доказали, что предпри-
ятие и в дальнейшем может наращивать 
его объемы за счет роста доходов насе-
ления, других операционных доходов, рас-

ходов, численности персонала и товарных 
запасов, применив построенные экономе-
трические модели. 
ключевые слова: розничный товароо-
борот, факторные показатели, корреля-
ционно-регрессионный анализ, экономе-
трическая модель, метод эластичности 
товарооборота, многомерная регрессия 
часового ряда, прогнозирования розничного 
товарооборота. 

In the article basic directions of estimation and 
design of retail commodity turnover of point-of-
sale are considered enterprises. The conducted 
cross-correlation-regressive analysis and prog-
nostication of retail commodity turnover proved 
that an enterprise in future can grow his volumes 
due to growth of profits of population, other oper-
ating profits, charges, quantity of personnel and 
commodity supplies, applying the built ekono-
metricheskie models.
Key words: retail commodity turnover, factor 
indexes, cross-correlation-regressive analysis, 
ekonometricheskaya model, method of elasticity 
of commodity turnover, multidimensional regres-
sion of sentinel row, prognostications of retail 
commodity turnover.
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– характеристика товарообігу як економічної 
категорії доповнена відносинами, пов'язаними з 
рухом товарної і грошової маси, сервісними послу-
гами, товарообіг при цьому оцінюється як логіс-
тична категорія;

– значення товарообігу, як завершальної стадії 
процесу руху товарів у сферу споживання допо-
внено його роллю в забезпеченні підвищення 
якості життя населення;

– як оціночний показник товарообіг характе-
ризує не тільки торгівлю, але й економічну, полі-
тичну, соціальну ситуацію в державі, відіграє про-
відну роль у формуванні валового внутрішнього 
продукту країни, використовується для оцінки її 
позицій на світовому ринку споживчих товарів.

Як економічний показник роздрібний товарообіг 
відображає обсяг товарної маси, що переходить у 
сферу особистого споживання, і характеризує, з 
одного боку грошову виручку торговельного під-
приємства, а з іншого – суму витрат населення на 
покупку товарів [2]. Обсяг роздрібного товарообігу 
характеризує стан національної економіки, відо-
бражає інфляційні процеси, зміни платоспромож-
ності населення, кон’юнктури і місткості внутріш-
нього ринку [1].

Для узагальнення різних визначень товароо-
бігу як економічної категорії його слід трактувати, 
як комплексну систему соціально орієнтованих 
економічних відносин суспільного відтворення на 
стадії обміну грошових доходів населення на спо-
живчі товари.

Обсяг та структура товарообігу залежать від дії 
великої кількості внутрішніх та зовнішніх, контро-
льованих та неконтрольованих по відношенню до 
торговельного підприємства чинників. Кожен з них 
також містить внутрішні групи чинників товарообігу, 
згруповані за ознакою інтенсивного чи екстенсив-
ного характеру, особистісної чи матеріально-тех-
нічної природи, єдності сфери, механізмів та спря-
мованості вияву впливу. Всі класифікації чинників 
товарообігу побудовані таким чином, щоб сприяти 
визначенню джерел оптимізації товарообігу під-
приємства, забезпечувати відповідний вимогам 
зовнішнього та внутрішнього середовища управ-
лінський вплив на параметри функціонування 
підприємства та спрямування його ресурсів у тих 
напрямах, що забезпечать найбільш швидку та 
позитивну динаміку товарообігу на кожну одинцю 
витрачених для його оптимізації коштів торговель-
ного підприємства [3].

Покращення процесу управління діяльністю 
підприємства роздрібної торгівлі передбачає про-
ведення аналізу товарообігу для виявлення його 
загальних тенденцій розвитку щодо повноти задо-
волення платоспроможного попиту населення 
на товари та можливостей отримання підприєм-
ством роздрібної торгівлі необхідного прибутку 
при досягнутому обсязі та структурі товарообігу. 

Аналіз товарообігу проводиться у фактичних і 
порівняних цінах щодо [5]: оцінки обсягу товароо-
бігу, його динаміки, складу, структури; факторного 
аналізу та визначення можливостей врахування 
невикористаних резервів при плануванні обсягу 
реалізації на майбутній період.

Для аналізу роздрібного товарообігу обрано 
традиційне торгове підприємство, що займається 
оптовою та роздрібною торгівлею продуктами хар-
чування, алкогольними напоями та тютюновими 
виробами. Загальний обсяг його товарообігу впро-
довж аналізованого періоду зростає на 126,24 % 
(рисунок 1), що вказує на зменшення запасів нере-
алізованих товарів на складах торговельного під-
приємства. 

рис. 1. динаміка обсягів роздрібного товарообігу 

Протягом аналізованого періоду обсяг роз-
дрібного товарообігу підприємства збільшився на 
643217,20 тис. грн. Найбільші темпи зростання 
обсягів роздрібного товарообігу відбувалися впро-
довж 2002-2003 р.р. на 264,48 %, протягом наступ-
ного року на 64,13 %, з 2014 р. 2015 р. на 36,52 %. 
Проте, торгове підприємство не повинно зупи-
нятись на досягнутому, а невпинно нарощувати 
обсяги у перспективі. Тому засобами кореляційно-
регресійного аналізу визначено найбільш впли-
вові фактори, які суттєво впливають на обсяг роз-
дрібного товарообігу: собівартість реалізованих 
товарів, інші операційні доходи, адміністративні 
витрати, витрати на збут, чисельність працівників, 
фонд оплати праці та товарні запаси. 

Проведено дослідження і визначено вплив 
окремих показників доходів і витрат, чисельності 
персоналу та товарних запасів на кінцеві резуль-
тати господарювання торговельного підприємства 
використовуючи електронні таблиці табличного 
редактору Excel на основі показників багатофак-
торного кореляційного аналізу.

Вихідні дані для проведення кореляційно-
регресійного аналізу роздрібного товарообігу тор-
гового підприємства подано у таблиці 1.

На основі кореляційної матриці усі сім віді-
браних фактори суттєво впливають на резуль-
тативний показник. Усі відібрані фактори чинять 
прямий вплив на обсяг роздрібного товарообігу. 
Отже, економіко-математична модель, побудо-
вана на основі кореляційно-регресійного аналізу, 
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може бути ефективним інструментом у ході ана-
лізу роздрібного товарообігу торговельного під-
приємства. Вона дає можливість спрогнозувати 
обсяг роздрібного товарообігу (Y) при заданих 
значеннях факторних ознак. Це має важливу роль 
для менеджменту підприємства, адже обсяг роз-
дрібного товарообігу повинен постійно перебувати 
під контролем.

Зважаючи на значний вплив відібраних факто-
рів на результативний показник – обсяг роздріб-
ного товарообігу та наявність значного зв’язку 
між окремими факторами, що вказує на наявність 
мультиколінеарності побудовано декілька еконо-
метричних моделей. 

Порівняльний аналіз основних параметрів 
побудованих моделей представлено у таблиці 2.

Усі побудовані моделі мають високе значення 
коефіцієнта детермінації, що вказує на досить сут-
тєвий вплив відібраних факторів на обсяг роздріб-
ного товарообігу. Зокрема, за першою моделлю на 
99,99 % відібрані фактори впливають на результа-
тивний показник.

У другій моделі коефіцієнт детермінації стано-
вить 0,9997 та означає, що на 99,97 % собівартість 
реалізованих товарів та інші операційні доходи 
вливають на зміну обсягу роздрібного товарообігу 
і лише 0,03 % припадає на дію інших факторів, що 
не включено у модель. У третій моделі значення 
коефіцієнта детермінації означає, що на 97,67 % 
зміна витрат на збут та чисельність працівників 
впливають на зміну роздрібного товарообігу і лише 
2,33 % припадає на дію факторів, що не включено 
у цю модель.

Також усі моделі є адекватними за критерієм 
Фішера, оскільки їх розрахункове значення пере-

вищує табличне. Тому за цими моделями варто 
здійснювати прогнозування обсягу роздрібного 
товарообігу торговельного підприємства. Оцінити 
достовірність параметрів побудованої моделі 
можна за t-критерієм Стьюдента. У першій моделі 
адекватними виявились параметри а1, а2, а4, а5, 
а6, у другій моделі лише параметр а1, а у третій 
моделі – параметр а1 та а2.

Отже, зважаючи на високе значення коефі-
цієнта детермінації і адекватність побудованих 
моделей визначимо розрахункові та прогнозні зна-
чення роздрібного товарообігу (таблиця 3).

Отже, за даними таблиці 3 фактичні та розра-
хункові дані не суттєво відрізняються, що вказує на 
якість побудованих моделей. Більш точні значення 
роздрібного товарообігу отримано за семифактор-
ною моделлю. У побудованій багатофакторній моделі 
найбільший вплив на обсяг роздрібного товарообігу 
чинять такі фактори: чисельність працівників (проте 
обернений вплив, що свідчить про інтенсивний розви-
ток підприємства), фонд оплати праці та собівартість 
реалізованих товарів. Тому можна стверджувати, що 
початковий розмір роздрібного товарообігу не може 
бути меншим за 1016,36 тис. грн (а0). При збільшенні 
собівартості реалізованої продукції результативний 
показник зростатиме на 1,04 тис. грн; при зростанні 
адміністративних витрат та інших операційних дохо-
дів обсяг роздрібного товарообігу збільшиться на 
0,21 тис. грн; при зростанні фонду оплати праці роз-
дрібний товарообіг зросте на 3,46 тис. грн. Однак, 
негативний вплив витрат на збут, чисельності 
працівників та зменшення товарних запасів при-
зведе до скорочення обсягу роздрібного товароо-
бігу на 0,41 тис. грн, 5,02 тис. грн та 0,04 тис. грн  
відповідно.

Таблиця 3 
Фактичні, розрахункові та прогнозні дані роздрібного товарообігу

рік реальний обсяг 
роздрібного товарообігу

розрахункові та прогнозні обсяги роздрібного товарообігу
Yp Yp1 Yp2 Ypt

2001 10 664,80 11 007,39 9 122,88 13 524,75 -43414,39
2002 10 633,50 11 098,45 9 268,05 35 094,36 -1 141,99
2003 38 757,20 37 866,58 38 562,02 39 200,46 41 130,41
2004 62 941,00 62 867,14 64 710,50 50 137,64 83 402,80
2005 103 305,00 103 382,73 106 121,86 130 562,45 125 675,20
2006 140 487,80 140 514,81 143 707,09 152 607,98 167 947,60
2007 177 670,60 177 607,10 181 292,32 174 653,51 210 220,00
2008 288 131,00 288 141,17 286 843,55 248 539,24 252 492,39
2009 304 398,00 304 746,22 308 347,86 262 314,36 294 764,79
2010 345 446,00 344 971,59 341 816,07 309 993,93 337 037,19
2011 365 557,00 365 820,91 362 183,01 365 514,27 379 309,58
2012 386 836,00 387 113,88 382 035,29 406 709,26 421 581,98
2013 419 698,00 419 502,28 415 560,89 451 847,43 463 854,38
2014 478 978,00 478 771,00 476 837,39 532 633,71 506 126,78
2015 653 882,00 653 974,65 660 977,11 614 052,55 548 399,17
2016 686 622,56 694 081,74 646 960,08 590 671,57
2017 720 902,87 728 841,60 681 512,98 632 943,97
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Оцінка можливого обсягу роздрібного това-
рообігу може бути проведена не тільки на основі 
вивчення тенденцій його розвитку, а й шляхом 
вивчення та прогнозування попиту споживачів. 
Прогнозні обсяги роздрібного товарообігу, орієн-
товані на використання можливостей споживчого 
ринку, базуються на даних вивчення обсягу неза-
доволеного попиту щодо товарів, які реалізує під-
приємство роздрібної торгівлі, і залежності зміни 
обсягу реалізації товарів від зміни доходів насе-
лення. Методичний прийом, який при цьому вико-
ристовується, називається методом еластичності 
(чутливості) товарообігу.

Зважаючи на те, що за даними офіційної ста-
тистики, доходи населення Хмельницької області 
впродовж 2001-2015 р.р. невпинно зростають, 
визначимо вплив цього фактору на зміну роздріб-
ного товарообігу. Графічне представлення реаль-
них та змодельованих значень роздрібного това-
рообігу торговельного підприємства подано на 
рисунку 2.

рис. 2. реальні та змодельовані значення 
роздрібного товарообігу

не включено у модель. Параметри моделі за t- кри-
терієм Стьюдента достовірні. Значення F-критерія 
Фішера (512,32) перевищує його табличне зна-
чення (4,67) і засвідчує адекватність побудованої 
моделі, що дозволяє здійснювати за нею прогно-
зування. Зокрема, при щорічному зростанні дохо-
дів населення на п’ять відсотків, роздрібний това-
рообіг у 2016р. становитиме 637456,11 тис. грн, 
а у 2017р. – 670860,79 тис.грн. Однак, практичне 
використання для прогнозування методу елас-
тичності (чутливості) роздрібного товарообігу має 
такий недолік: офіційна статистика не відображає 
фактичний обсяг доходів населення, оскільки їх 
частина залишається поза спостереженням, утво-
рюючи так звані “тіньові доходи”.

Тому для здійснення довгострокового про-
гнозування товарообігу підприємства роздрібної 
торгівлі використана багатовимірна регресія часо-
вого ряду, яка належить до каузальних моделей. 
Основні характеристики трендових моделей зміни 
обсягу роздрібного товарообігу та факторних 
показників узагальнено у таблиці 4. 

Отже, побудована перша трендова модель має 
високе значення коефіцієнта детермінації, яке 
вказує на те, що на 95,71% часовий фактор впли-
ває на зміну роздрібного товарообігу. Ця модель є 
адекватною як за критерієм Фішера, так і за кое-
фіцієнтом детермінації. Наступних сім моделей 
мають також високе значення коефіцієнта детер-
мінації, що засвідчує значний вплив часового фак-
тора на зміну факторних ознак.

Разом з тим, усі моделі є адекватні, оскільки 
розрахункове значення критерія Фішера переви-
щує його табличне значення. Майже усі параметри 
моделей є достовірними за критерієм Стьюдента, 
тому що його розрахункове значення перевищує 
табличне. Тому за побудованими моделями можна 
визначити не лише розрахункові, але і прогнозні 

Таблиця 4 
основні характеристики трендових моделей 

назва показника рівняння залежності
коефіцієнт 

детермі-
нації

значення критерія 
Фішера

значення критерія 
стьюдента

розра-
хункове табличне розрахункове табличне

Обсяг роздрібного 
товарообігу Yt=85686,78+42272,40t 0,9571 289,80

4,67

17,02 3,80

2,16

Собівартість 
реалізованих товарів СрХ1=75268,03-37749,6t 0,9533 265,28 16,29 3,57

Інші операційні 
доходи OpX2=4115,59-1337,48t 0,5420 15,38 3,92 1,33

Адміністративні 
витрати ApX3=2955,97-1576,22t 0,9585 300,58 17,34 3,58

Витрати на збут ZpX4=8257,57-2765,42t 0,8996 116,49 10,79 3,54
Чисельність 
працівників PpX5=241,29 +47,29t 0,8488 72,98 8,54 4,79

Фонд оплати праці FpX6=2748,54-1130,58t 0,9551 276,45 16,63 4,45
Товарні запаси TpX7=14251,88-5583,97t 0,9398 202,90 14,24 4,00

Моделювання роздрібного товарообігу тор-
говельного підприємства здійснено за моделлю:  
Ypd = 13,37•X – 30637,40; у якій значення коефіці-
єнта детермінації (R2=0,9753) вказує, що на 97,53% 
доходи населення впливають на роздрібний това-
рообіг і лише 2,47% припадає на дію факторів, що 
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значення як результативного показника, так і фак-
торів, що на нього впливають. Отже, у 2016 р. роз-
дрібний товарообіг становитиме 590671,5 тис. грн, 
а у 2017 р. – 632943,97 тис. грн. Одночасно і зрос-
татимуть значення за усіма факторами. Підста-
вивши прогнозні значення факторів у моделі, що 
подано у таблиці 3, отримаємо скорочення роз-
дрібного товарообігу в найближчій перспективі 
за усіма трьома моделями. Тому варто змінити 
підходи до прогнозування і здійснити більш опти-
містичний прогноз. Зокрема, при щорічному зрос-
танні значення кожного фактору на п’ять відсотків 
дозволить суттєво збільшити обсяг роздрібного 
товарообігу (рисунок 2). 

Отже, розрахункові значення досить близькі 
до фактичних, прогнозні значення обсягу роздріб-
ного товарообігу за усіма моделями вказують на 
стрімке збільшення результативного показника. 
Протягом аналізованого періоду розрахункові зна-
чення майже збігаються з реальними, що свідчить 
про те, що побудовані багатофакторні моделі є 
досить ефективними для побудови прогнозу. 

рис. 3. динаміка реальних, розрахункових  
та прогнозних значень роздрібного товарообігу

Крім цього, адміністрації торговельного під-
приємства слід розробити систему заходів і для 
подальшого стабільного зростання обсягу роз-
дрібного товарообігу. Загалом сукупність заходів 
щодо покращення управління роздрібним товаро-
обігом включає наступні [4]: 

1) вдосконалення інформаційної бази (інформа-
ційне забезпечення) торговельного підприємства;

2) підвищення професійного рівня апарату 
управління та його підлеглих;

3) пошук нових партнерів, які надають більш 
пільгові умови придбання товарів, ефективно 
рекламувати свої товари і послуги;

4) зниження витрат обігу (уникнення накопи-
ченню великих товарних запасів);

5) розширення асортименту роздрібного това-
рообігу з продовольчої групі та перелік сервісних 
послуг для покупців з непродовольчих товарів.

Отже, для підвищення обсягу роздрібного 
товарообігу торговельного підприємства можна 

запропонувати [6]: перерозподілити функції окре-
мих посад та ввести у штат підприємства кваліфі-
кованих менеджерів, маркетолога, запровадити 
та використати інформаційну систему управлін-
ського обліку, яка дасть змогу проводити опе-
ративний аналіз та здійснювати пошук скритих 
резервів підвищення ефективності торговельного 
підприємства.

висновки з проведеного дослідження. 
У результаті авторами отримана система еко-
нометричних моделей зміни обсягів роздріб-
ного товарообігу, що встановлює взаємозв’язки 
між результативним показником роботи торго-
вельного підприємства та показниками дохо-
дів, витрат, чисельності персоналу та товарних 
запасів. За допомогою цієї системи моделей 
можливим є як аналіз розвитку торговельного 
підприємства, так і моделювання та прогнозу-
вання обсягів роздрібного товарообігу на пер-
спективу. Проведений аналіз та прогнозування 
факторних показників довели, що на підприєм-
стві можна і в подальшому збільшувати обсяги 
роздрібного товарообігу застосувавши побудо-
вані моделі.
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імітаційне моделЮваннЯ вПливу ПодатковоГо ЗоБов’ЯЗаннЯ  
на роЗвиток малоГо ПідПриЄмництва в україні
SIMULATION MODELLING OF THE IMPACT OF TAX OBLIGATIONS  
ON THE DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

В результаті здійсненого дослідження побу-
довано імітаційну модель впливу податко-
вого регулювання на розвиток малого під-
приємництва України в середовищі Vensim, 
яка враховує особливості формування обся-
гів чистого прибутку та сукупного подат-
кового навантаження на суб’єктів малого 
підприємництва України. Доведено, що 
сучасний рівень податкового навантаження  
суб’єктів малого підприємництва доцільно 
зменшити, що позитивно впливатиме на 
зростання обсягів чистого прибутку малого 
підприємства та його розвиток, а також, на 
обсяги податкових надходжень в бюджет 
країни за рахунок зростання кількості малих 
підприємств та найманих працівників. 
ключові слова: імітаційне моделювання,  
податкове зобов’язання, мале підприєм-
ництво, податкове регулювання, єдиний 
податок.

В результате проведенного исследования 
построено имитационную модель влияния 
налогового регулирования на развитие 
малого предпринимательства Украины в 
среде Vensim, которая учитывает особен-
ности формирования объемов чистой при-
были и совокупной налоговой нагрузки на 
субъектов малого предпринимательства 
Украины. Доказано, что современный уро-
вень налоговой нагрузки субъектов малого 
предпринимательства целесообразно 
уменьшить, что положительно повлияет 

на рост объемов чистой прибыли малого 
предприятия и его развитие, а также на 
объемы налоговых поступлений в бюджет 
страны за счет роста количества малых 
предприятий и наемных работников. 
ключевые слова: имитационное модели-
рование, налоговое обязательство, малое 
предпринимательство, налоговое регули-
рование, единый налог.

As a result of the research carried out, an imi-
tation model of the impact of tax regulation on 
the development of small business in Ukraine 
was built in the environment of Vensim, which 
takes into account the peculiarities of the forma-
tion of net profit and aggregate tax burden on 
small businesses of Ukraine. The current level 
of tax burden of small business entities must be 
to reduce was proved, as it will have a positive 
impact on the growth of the net profit of a small 
enterprise and its development, as well as on the 
volume of tax revenues in the country's budget 
due to the growth of the number of small enter-
prises and hired workers. The practical use of the 
built model has brought the economic feasibility 
of reducing the level of tax burden in order to 
provide commercial benefits from the activities 
of small business entities. The simulation model 
built can be used by small business entities in 
making decisions on choosing a single tax group 
and the number of employees.
Key words: simulation modeling, tax liability, 
small business, tax regulation, single tax.

Постановка проблеми. Чутливість суб’єктів 
малого підприємництва до змін зовнішнього серед-
овища обумовлює необхідність прийняття швидких 
та ефективних управлінських рішень, що в умовах 
обмеженості інструментів прийняття рішень досить 
складно. Саме тому, в якості ефективного інстру-
менту моделювання впливу податкового регулю-
вання на розвиток малого підприємництва в Україні 
було обрано метод системної динаміки і підтриму-
ючий його пакет імітаційного моделювання Vensim. 
Обраний нами інструмент надає можливості дослі-
джувати проблему в динаміці з високим ступенем 
наочності, дозволяє будувати діаграми причинно-
наслідкових зв’язків, потоків і задавати зв’язків між 
змінними за допомогою рівнянь.

Проблемі надмірного податкового тиску для 
малого підприємництва в Україні присвятили свої 
праці багато вчених серед них Максимовоа Т.В.[7], 
Коновалової О.В., Лохвицької та Ткачук Н. [5] та 
інші. Імітаційним моделюванням займались такі 
науковці, як Чаговец Л.А. [12], Меркулової Т.В. та 
Биткової Т.В.[8], Евстрат Д.И. [3] та інші. Проте, 
формування загального уявлення щодо впливу 
податкового регулювання на розвиток малого під-
приємництва в Україні в умовах кризи потребує 
подальшого дослідження.

метою статті є обґрунтування шляхів збіль-
шення чистого прибутку малих підприємств за 
рахунок зниження рівня податкових ставок, ана-
лізу різниці формування та обсягів сплати подат-
кових зобов’язань для кожної з груп платників 
податків. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
При побудові імітаційної моделі було прийнято 
наступні припущення:

- досліджувались малі підприємства України, 
які обрали спрощену систему оподаткування;

- не розглядались окремо всі видатки малого 
підприємства, наприклад: оренда приміщення та 
сплата комунальних платежів у цьому приміщенні; 
витрати, пов’язані з підготовкою, організацією і 
здійсненням процесів виробництва та реаліза-
ції продукції, товарів та послуг та ін., оскільки ці 
витрати не впливають на податкове навантаження 
платників податків, які обрали спрощену систему 
оподаткування;

- до уваги не було прийнято обмеження щодо 
кількості найманих осіб та обмеження обсягу 
доходу протягом календарного року для платни-
ків єдиного податку I-III груп, а також обмеження 
щодо окремих видів діяльності, заборонених для 
I-III груп;
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- вплив інфляції не враховувався.
Попри кризу в економіці в останні роки, надхо-

дження єдиного податку продовжують зростати, 
це обумовлено декількома факторами, а саме: 
віднесення до платників єдиного податку сільсько-
господарських товаровиробників, у яких частка 
виробництва за попередній податковий рік дорів-
нює або перевищує 75% [2]; підвищення ставки 
єдиного податку для ІІІ групи платників з 2% до 3% 
для платників ПДВ та з 4% до 5% для неплатни-
ків ПДВ в 2016 р.; підвищення доходів платників 
єдиного податку ІІІ групи за рахунок девальвації 
гривні.

При цьому фінансовий результат до оподатку-
вання за економічними видами діяльності малих 
підприємств протягом 2011-2016 рр. є від’ємний 
(рис. 1) [1]. 
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рис. 1. Фінансові результати  
малих підприємств україни до оподаткування  

за видами економічної діяльності, млн.грн.

Джерело: складено автором за даними [1]

Метою дослідження є обґрунтування шляхів 
збільшення чистого прибутку малих підприємств 
за рахунок зниження рівня податкових ставок, 
аналізу різниці формування та обсягів сплати 
податкових зобов’язань для кожної з груп платни-
ків податків. 

Отже, імітаційна модель розраховує чистий 
прибуток як різницю між «збільшенням чистого 
прибутку» та «зменшенням чистого прибутку» 
(рис. 2).

При цьому, процес формування «зменшення 
чистого прибутку» враховує групу малого підпри-
ємства, наявність та кількість найманих робітників 
та податок на перевищення обсягів доходу за рік 
для даної групи платника єдиного податку, перед-
бачену законодавством [2]. 

Крім того, для платників 4 групи єдиного 
податку площу та категорію земель, що підляга-
ють оподаткуванню. Імітаційна модель враховує 
зменшення чистого прибутку на обсяг мінімальної 
зарплати, оскільки підприємець-власник теж пови-
нен одержувати зарплату. Формування показника 
«збільшення чистого прибутку» залежить лише від 
«Доходів від провадження діяльності» малого під-
приємства.

Податкове навантаження для платників єди-
ного податку 1 групи розраховується наступним 
чином: соціальний внесок у розмірі 11% від міні-
мальної заробітної плати в Україні та єдиний пода-
ток у розмірі 10% від прожиткового мінімуму.

Податкове навантаження для платників єди-
ного податку 2 групи розраховується з урахуван-
ням: соціальний внесок у розмірі 22% від міні-
мальної заробітної плати в Україні та єдиний 
податок у розмірі 20% від мінімальної заробітної 
плати. Також платники єдиного податку 2 групи, 
мають право на оформлення на роботу найманих 
працівників, що додатково впливає на податкове 
навантаження [6].

Податкове навантаження для платників єди-
ного податку 3 групи розраховується за таких умов: 
соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної 
заробітної плати в Україні та єдиний податок у роз-
мірі 5% від доходу, у разі включення податку на 

 

 
 рис. 2. модель процесів формування чистого прибутку

Джерело: складено автором у середовищі Vensim
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додану вартість до складу єдиного податку та 3% 
доходу – у разі сплати податку на додану вартість 
згідно з цим Податкового Кодексу України [2]. 

Четверта група платників єдиного податку – 
сільськогосподарські товаровиробники, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробни-
цтва за попередній податковий (звітний) рік дорів-
нює або перевищує 75% [2]. Для платників єдиного 
податку четвертої групи розмір ставок податку з 
одного гектара сільськогосподарських угідь та/
або земель водного фонду залежить від категорії 
(типу) земель, їх розташування та становить у від-
сотках бази оподаткування [2].

Для розрахунку податкового навантаження 
4 групи платників єдиного податку в імітаційній 
моделі, у графу «категорія земель» необхідно 
ввести цифру від 1 до 6, в залежності від категорії 
землі досліджуваного підприємства (табл. 1). 

Враховуючі вищезазначене діаграма потоків 
моделі зображена на рис. 3.

Перейдемо до динамічного аналізу імітаційної 
моделі (рис. 3). Проведемо імітаційний експеримент 
для платників єдиного податку 1-4 групи при однако-
вих вхідних даних в пакеті системної динаміки Vensim. 

Вхідні дані: кількість найманих робітників – 
0; прожитковий мінімум -1600 грн., мінімальна 
зарплата – 3200 грн., дохід від провадження 
діяльності – 6008 грн. в місяць (середня зарп-
лата по Україні станом на січень 2017 р. [9], інші 
видатки – 2500 грн. в місяць. Результати розрахун-

ків представлено в таблиці 2. Зарплату директора 
встановимо на рівні мінімальної зарплати по Укра-
їні – 3200 грн., оскільки директор малого підприєм-
ства сам визначає пропорцію чистого прибутку та 
реінвестованого капіталу, в залежності від обсягів 
прибутку та власних цілей.

Таким чином, найбільш негативний вплив, при 
однакових умовах доходу та видатків, податкове 
регулювання має на платників єдиного податку 
ІІІ групи. При цьому, всі три групи платників єди-
ного податку при заданих умовах одержали збиток 
починаючи з 1 року діяльності.

При цьому, податкове навантаження для одна-
кових умов але різних груп платників єдиного 
податку різне (рис. 4).

З рис. 4 видно, що при низьких рівнях обся-
гів доходів, найбільший рівень податкового тиску 
одержують платники податку 2 групи, крім того, 
платники 2 групи єдиного податку зобов’язані 
сплачувати єдиний податок не залежно від надхо-
джень чи відсутності доходу.

Розглянемо інший приклад: доход від впрова-
дження діяльності 250000 грн. на рік, інші видатки – 
5000 на місяць, кількість найманих робітників – 
0 осіб. Таким чином, при збільшені рівня обсягів 
доходу суттєво збільшується і рівень податкового 
тиску на платників єдиного податку 3 групи, при 
цьому, суми податкового обов’язку для 1 і 2 групи 
залишаються незмінними (рис. 5.). Проте, існують 
підприємці, якім необхідно працювати з юридич-

Таблиця 1
Позначення категорій земель у середовищі Vensim для платників єдиного податку 4 групи

Позначення 
у Vensim категорія земель ставка податку

1
для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у 
гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, 
що перебувають в умовах закритого ґрунту)

0,95%

2 для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях 0,57%

3 для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у 
гірських зонах та на поліських територіях) 0,57%

4 для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях 0,19%

5 для земель водного фонду 2,43%
6 для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту 6,33%

Джерело: Складено автором за даними [2], [10], [11]

Таблиця 2
розрахунки впливу податкового регулювання  

на розвиток малого підприємництва і-ііі груп платників єдиного податку

група
Чистий прибуток за рік (з накопиченням), грн.

1 2 3 4 5
1 група -2448,0 -4896,0 -7344,0 -9792,0 -12240,0
2 група -12432,0 -24864,0 -37296,0 -49728,0 -62160,0
3 група без ПДВ -8356,8 -16713,6 -25070,4 -33427,2 -41784
3 група з ПДВ -20901,5 -41803 -62704,5 -83606 -104508

Джерело: розрахунки автора
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ними лицями, тому вони зобов’язані обліковува-
тися у 3 групі платників єдиного податку, разом з 
тим, їх доходи не перевищують обмежень доходів 
1 групи платників єдиного податку. Наведені при-
клади доводять недосконалість сучасного оподат-
кування суб’єктів малого підприємництва. 

Для дослідження впливу податкового регулю-
вання на результати діяльності малих підприєм-
ців – платників єдиного податку 4 групи, дослідимо 
наступні 2 випадки: 

 

рис. 3. діаграма потоків імітаційної моделі впливу податкового регулювання  
на розвиток малого підприємництва україни

Джерело: розробка автора в середовищі Vensim
 

 
рис. 4. Податкове навантаження на різні групи 
платників єдиного податку, за однакових умов 

доходу та видатків

Джерело: розрахунки автора
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Джерело: розрахунки автора

Таблиця 3
розрахунки впливу податкового регулювання 
на розвиток малого підприємництва IV групи 

платників єдиного податку та 0,42 га

ка
те

го
рі

я 
зе

м
ел

ь чистий прибуток за рік (з накопиченням), 
грн.

1 2 3 4 5

1 3693,31 7386,63 11079,9 14773,3 18466,6
2 3693,33 7386,66 11080 14773,3 18466,6
3 3693,33 7386,66 11080 14773,3 18466,6
4 3693,35 7386,7 11080,1 14773,4 18466,8
5 3693,23 7386,47 11079,7 14772,9 184662,2
6 3693,04 7386,08 11079,1 14772,2 18465,2

Джерело: розрахунки автора

Таблиця 4
розрахунки впливу податкового регулювання 
на розвиток малого підприємництва IV групи 

платників єдиного податку та 100 га

ка
те

го
рі

я 
зе

м
ел

ь чистий прибуток за рік (з накопиченням), 
грн.

1 2 3 4 5

1 3681,96 7363,92 11045,9 14727,8 18409,8
2 3624,96 7249,92 10874,9 14499,8 18124,8
3 3686,52 7373,03 11059,5 14746,1 18432,6
4 3691,08 7382,16 11073,2 14764,3 18455,4
5 3664,2 7328,41 10992,6 14656,8 18321
6 3617,4 7234,8 10852,2 14469,6 18087

Джерело: розрахунки автора
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1. Площа земель дорівнює 0,42 га (середній 
показник по Україні [4]);

2. Площа земель дорівнює 100 га.
Всі інші умови для платників єдиного податку 4 

групи – однакові, окрім категорії земель. Дохід, як 
і в першому випадку, будемо вважати 6008 грн. на 
місяць, інші видатки -2500 грн. на місяць (табл. 3, 
табл. 4).

Отже, збільшення обсягів площі з рівня 0,42 до 
рівня 100 га, незначним чином впливає на фор-
мування рівня податкового навантаження 4 групи 
платників єдиного податку, при цьому, незважаючи 
на категорію земель, всі підприємці отримують 
прибуток, починаючи з першого року діяльності.

Таким чином встановлено, що на результати 
діяльності малих підприємців – платників єди-
ного податку 4 групи, справляння єдиного податку 
впливає незначним чином.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, доведено, що сучасний рівень 
податкового навантаження суб’єктів малого під-
приємництва доцільно зменшити, що позитивно 
впливатиме на зростання обсягів чистого при-
бутку малого підприємства та його розвиток, 
а також, на обсяги податкових надходжень в 
бюджет країни за рахунок зростання кількості 
малих підприємств та найманих працівників. 
В результаті, маємо економічне обґрунтування 
доцільності та ефективності зниження рівня 
податкового навантаження на суб’єктів малого 
підприємництва. Провадження пропонованих 
заходів також дасть змогу сформувати пози-
тивне ставлення до оподаткування та підви-
щить рівень добровільного справляння податків 
і сумлінного виконання податкового обов’язку в 
Україні, оскільки оподаткування не буде стриму-
вати соціально-економічний розвиток суб’єктів 
малого підприємництва.
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Постановка проблеми. В умовах сучас-
ного економічного ринку розвивається жорстока 
конкуренція підприємств туристського бізнесу. 
Поява нових систем обслуговування, баз даних, 
Е-маркетинг на даний час є одними з проявів вико-
ристання туристичними підприємствами інформа-
ційних технологій.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми використання інформаційних техно-
логій  одержали висвітлення в роботах вчених, 
що досліджують туристську систему: Азара В.І., 
Гуляєва В.Г., Чудновського А.Д., Кузика С.П., Куче-
ренка К. та інших. Питанням про можливості сучас-
них інформаційних технологій в індустрії туризму 
розглядаються такими відомими українськими 
вченими, як Роглєвим Х., Скопень М., Худо В., Кия-
ниця А., Кабушкин Н., Агафонова Л. та іншими.

Постановка завдання. Метою статті є теоре-
тичний огляд різних інформаційних технологій, які 
застосовуються на туристичних підприємствах. 

виклад основного матеріалу дослі-
дження.  Індустрія туризму настільки багато-
гранна, що вимагає застосування найрізноманіт-
ніших інформаційних технологій, починаючи від 
розробки спеціалізованих програмних засобів, 
що забезпечують автоматизацію роботи окремої 
туристської фірми чи готелю, до використання 
Глобальної комп’ютерної мережі (рис. 1) [1].

Інформаційні технології в туристичній сфері 
представлені різними взаємопов’язаними систе-
мами: 

1. Системи резервування. Як відомо, турис-
тичний продукт – це комплекс різних послуг, що 
надаються мандрівникові, а туристична фірма – 
реалізатор, який є лише однією з ланок в орга-
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В статье рассмотрены виды информа-
ционных технологий, используемых на 
туристических предприятиях. Приведены 
основные системы бронирования и принцип 
их работы. Рассмотрены системы автома-
тизации документооборота на туристиче-

ских предприятиях. Приведенные программ-
ные пакеты управления туристическими 
фирмами. Рассмотрены особенности при-
менения Интернет-технологии в туристи-
ческом менеджменте.
ключевые слова: информационные техно-
логии, Интернет, ресурс, туристическое 
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The article deals with the types of information 
technologies used in tourist enterprises. The 
basic reservation systems and the principle of 
their operation are presented. Systems of auto-
mation of document circulation at tourist enter-
prises are considered. The following are software 
packages for management of travel companies. 
The features of Internet technology application in 
tourism management are considered.
Key words: information technologies, Internet, 
resource, tourist enterprise, tourism business.

нізації туру. Швидкість інформації, оперативний 
зв’язок між ними набувають першочергового зна-
чення, тому інформаційні технології займають 
важливе місце в туризмі. Про масштаб сучасних 
комп’ютерних систем бронювання (КСБ) свідчить 
статистика: в офісах туристичних агентств та авіа-
компаній, які цілодобово користуються послугами 
цих систем, встановлено близько 600 тис. термі-
налів. У зв’язку зі зростанням масштабів застосу-
вання КСБ, вони отримали нову назву – глобальні 
розподільні системи (ГРС) [2].

Комп’ютерні системи резервування активно 
використовуються регіональними туристичними 
агентствами. Без них, неможливо уявити щоденне 
планування та управління операціями. Слід зазна-
чити, що у цілому КСБ впливають на всю турис-
тичну галузь. Такі системи дозволяють резервувати 
всі основні сегменти туру – від місць у готелях і авіа-
перельотів до квитків у театр та страхових полісів.

Фактично вони складають загальну інформа-
ційну систему, що пропонує найважливіші розпо-
дільні мережі для всієї туристичної торгівлі. Одним 
з’єднанням через модем із серверами, що мають 
відповідну базу даних, туристичні агенції отриму-
ють доступ до інформації про вартість, якість, час 
прибуття та відправлення для різноманітних турис-
тичних послуг від своїх постачальників. Більш 
того, туристичні агентства можуть зв’язатися з 
цими базами даних для того, щоб здійснити і під-
твердити своє замовлення.

Функціонування і ефективність цих систем 
вимагають, щоб постачальники туристичних 
послуг засвоїли принаймні мінімальний рівень 
технології (наприклад, навички роботи з ПК та 
використання мережевих ресурсів у туристичних 
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агентствах), щоб отримувати доступ до таких сис-
тем і бути на них представленими.

Найбільшими КСБ на міжнародному ринку 
туризму є системи Amadeus, Galileo, Worldspan [5]. 
Вони відрізняються один від одного тільки:

– повнотою й оперативністю видаваної інфор-
мації;

– набором послуг та кількістю власників різних 
видів ресурсів, що мають угоду з конкретною ГРС, 
і рівнем доступності до їх баз даних;

– зручністю формування запитів на броню-
вання, дружелюбність програмного забезпечення, 
що використовується в ГРС і встановлюється на 
персональному комп’ютері туристичного підпри-
ємства;

– надійністю техніки та засобів зв’язку між фір-
мою та центром обробки даних ГРС;

– розміром оплати за користування інформа-
ційними послугами та порядком її формування.

2. Системи автоматизації документообігу. Під 
офісними програмами нині розуміються як Excel-
таблиці, пристосовані для введення заявок та 
проставляння позначок оплати, так і складні комп-
лексні системи, що дозволяють автоматизувати та 
оптимізувати бізнес-процеси турпідприємств.

Можна виокремити такі рівні автоматизації:
– офісна оргтехніка (телефонія, факси, ксе-

рокси);

– комп’ютери зі стандартним програмним 
забезпеченням типу Microsoft Office;

– спеціальне програмне забезпечення (так зва-
ний BackOffice, зв’язок BackOffic-них програм з 
глобальними системами бронювання); 

– наявність своїх інтернет-магазинів. 
Для автоматизації не тільки великих, але і 

малих компаній використовуються програмні про-
дукти фірм Microsoft. Це сімейство програмних 
продуктів, що об’єднує найбільш популярні у світі 
додатки в єдине середовище, ідеальне для роботи 
із найрізноманітнішою інформацією: Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft Acess. Особливос-
тями Microsoft Office є: 

– інтегроване сімейство потужних інтелекту-
альних додатків, що забезпечують максимальну 
продуктивність роботи і швидке одержання гарних 
результатів; 

– засіб для ефективної організації повсякденної 
роботи, який має вмонтовану електронну пошту, 
список контактів, розклад зустрічей, подій;  

– багатогранний інструмент для колективної 
роботи з документами та аналізу інформації;

– потужна база для зручної побудови оригі-
нальних рішень, орієнтованих на потреби конкрет-
ного підприємства.

Сьогодні професійні офісні програми претен-
дують на повну автоматизацію бізнес-процесів 
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турфірм. Придбання програм цього рівня не зво-
диться до простої купівлі комп’ютерної системи – 
це, передусім, серйозна робота із впровадження 
нової, передової технології. Що це дає туристич-
ному підприємству? Насамперед, виявляється 
величезний обсяг інформації, що доступний всім 
чи багатьом, яким раніше володіли один чи два 
найбільш просунутих менеджери [7]. 

Вся історія спілкування з клієнтом зберігається 
в базі даних. Будь-який користувач системи може 
дати вичерпної відповіді стосовно питань клієнта. 
За допомогою комплексної системи автоматиза-
ції можна коригувати стратегію продажу. Система 
допоможе туроператору оптимально заповнити 
(завантажити) чартери і готелі.

3. Пакети управління туристичними фірмами. 
Розробками спеціалізованих програмних продук-
тів для туристського і готельного бізнесу в даний 
час займаються кілька вітчизняних фірм: «Аріма-
Софт» (програми «TurWin», «Чартер», «ОВІР»), 
«Само-Софт» (програма «Само-Тур»), компанія 
«Мегатек» (програмний комплекс «Майстер-Тур»), 
«Туристські технології» (програма комплексної 
автоматизації «Туристський офіс»), «Інтур-Софт» 
(програма «Travel Agent-2000»), «ANT-Group» 
(система «ANT-Group»), «Рек-Софт» (комплекс 
«Барсум», «Реконлайн») та ін. На ринку програм-
них продуктів представлено кілька комп’ютерних 
систем, що дозволяють автоматизувати внутрішню 
діяльність туристичної фірми. Як правило, ці сис-
теми дозволяють вести довідкові бази даних за 
клієнтами, партнерами, готелями, транспортом, 
посольствами, а також вести облік турів і платежів, 
прийом замовлень та роботу з клієнтами, форму-
вання документів та ін. Практично всі програмні 
комплекси забезпечують формування бухгалтер-
ської звітності та часто імпорт-експорт даних у спе-
ціалізовані бухгалтерські програми такі, як 1С та ін.

Успішне функціонування туристичного агент-
ства можливо тільки тоді, коли забезпечено 
зв’язок «туроператор – турагентство» і вихід у 
ГРС. На жаль, лише кілька систем, наприклад 
«Travel Agent-2000», забезпечують віддалене бро-
нювання турів. Програмний комплекс «Само-Тур» 
також дозволяє формувати і відправляти заявки 
на бронювання турів і готелів з автоматичним пові-
домленням про отримання броні. Поряд з автома-
тизацією внутрішніх функцій турфірм віддалене 
бронювання туристських послуг забезпечує спе-
ціально розроблена система «Continent-ANT». 
Вона дозволяє туроператору працювати в режимі 
реального часу з мережею турагентств і здійсню-
вати бронювання турпакету в цілому, включаючи 
авіаперевезення, послуги, готелі. Безліч програм-
них продуктів можна умовно розділити на туропе-
раторські, турагентські, універсальні (розраховані 
як на агентів, туроператорів, так і на продавців 
квитків) [3].

Інформаційні системи туроперейтингу набува-
ють все більшої популярності, оскільки в даний 
момент вирішальним аргументом у конкурентній 
боротьбі стають капітал та інформаційні техноло-
гії. Універсальні програми незабаром будуть більш 
поширені, оскільки вони передбачають можли-
вість надання різних послуг. Важливим є можли-
вість самостійного моделювання і доопрацювання 
операційної системи, що сприяє індивідуалізації 
турфірми.

4. Мультимедійні технології в туризмі [4]. Муль-
тимедійним технологіям знайшли швидке засто-
сування у галузі туризму. Основна особливість 
мультимедійного комп’ютера – це наявність додат-
кових пристроїв, таких, як CD-ROM-накопичувачі, 
звукова карта, колонки та ін. На сьогоднішній день 
більшість комп’ютерів є мультимедійними і зазна-
чені пристрої входять у стандартну комплектацію. 
Мультимедійна технологія дає можливість працю-
вати зі звуковими та відеофайлами, що відкриває 
нові напрямки використання комп’ютерної техніки 
в галузі туризму, зокрема розробку віртуальних 
екскурсій і подорожей.

5. Віртуальні екскурсії та подорожі – це пре-
зентації, які дозволяють глядачам побачити осно-
вні об’єкти, що їх цікавлять (музеї, пам’ятки) ще 
до реального їх відвідування. Це можуть бути 
довільно рухомі панорами об’єктів будь-якого роз-
міру (експонати музеїв та картинних галерей, при-
міщення готелів, вулиці та будівлі міст, алеї, види 
з висоти пташиного польоту та ін.). Панорами 
з’єднані між собою імітованими поздовжніми пере-
суваннями таким чином, що створюється ілюзія 
реального руху вздовж і всередині об’єкта з мож-
ливістю зупинки для огляду в найбільш цікавих 
місцях. Глядач може довільно міняти напрямки 
руху, використовувати функцію збільшення зобра-
ження, переміщатися вперед і назад, вправо та 
вліво. Є можливість озвучування презентації, вбу-
довування пояснювальних написів, інтеграції у 
віртуальну подорож географічних карт та планів 
приміщень.

Одне з найбільш поширених напрямів вико-
ристання мультимедійних технологій в галузі 
туризму – це створення і використання енцикло-
педичних, довідкових та рекламних дисків. Багато 
підприємств сфери туризму, найчастіше музеї, 
турфірми і готелі, створюють свої власні диски, що 
містять довідкову та рекламну інформацію.

Зазвичай мультимедійні каталоги не містять 
відомостей, що часто змінюються, наприклад, дані 
про ціни і функціональні можливості. CD-довідників 
істотно менше, ніж довідників спеціалізованих 
Інтернет-серверів. Тим не менш CD-довідники 
користуються популярністю з ряду причин:

– вони є найбільш зручним засобом отримання 
інформації, якщо користувач не має доступу до 
Інтернету;
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– CD-диски дозволяють отримувати довідкову 
інформацію часто набагато швидше, ніж пошук 
аналогічних даних в мережі;

– одним CD-диском, як мережевим ресурсом в 
локальній мережі, можуть одночасно користува-
тися кілька користувачів-менеджерів турфірм;

– CD-диски легко переносяться з одного 
комп’ютера на інший і ними зручно користуватися 
як на презентаціях, так і на інших рекламних захо-
дах;

– CD-диски представляють собою ідеальний 
рекламно-інформаційний матеріал, що розсила-
ється партнерам і клієнтам.

6. Інтернет-технології в туристичному менедж-
менті. Інтернет у туристичному бізнесі застосову-
ється за кількома напрямами. Один із них – вико-
ристання віртуального простору для просування 
на ринку своїх послуг. Реклама в Інтернеті набуває 
дедалі більшої популярності. Великі туроператори 
і невеликі турагентства активно використовують 
веб-сторінки і власні сервери. Інформацію про 
далекі країни, екзотичні подорожі та ціни на турис-
тичні послуги легко знайти через будь-яку пошу-
кову систему. Однак таке розмаїття вибору є зде-
більшого оманливим. Багато сторінок виявляються 
малоцікавими для користувача і, у кращому разі, 
містять перелік пропонованих країн та телефони 
офісів. Інтернет приваблює турфірми не тільки як 
рекламний засіб, але і як унікальний засіб орга-
нізації взаємодії філій та агентств. Великі туро-
ператори, яким щодня доводиться підтримувати 
зв’язок із сотнями турагентств у різних країнах, 
вже усвідомили перевагу Інтернет. У Всесвітній 
мережі можна знайти віртуальні представництва 
практично всіх провідних туроператорів.

Кожен повнофункціональний сайт є систе-
мою автоматизованих інформаційних технологій 
(САІТ), призначених для використання як відвід-
увачем мережі, так і працівником туристичного 
підприємства.

Створення САІТ потребує багато зусиль і часу. 
Основними підсистемами САІТ є:

– технічна інфраструктура комп’ютерного та 
мережевого устаткування із системним програм-
ним забезпеченням;

– СУБД;
– програмне забезпечення для підтримки функ-

ціональних властивостей САІТ;
– інформаційно-лінгвістичне забезпечення.
Перелічені елементи взаємозалежні та створю-

ються паралельно в процесі реалізації САІТ.
Інтернет-системи забезпечують ще одну нову 

можливість маркетингу – просування продукту 
електронною поштою на адресу споживачів. Такі 
системи запам’ятовують і зберігають у пам’яті 
велику за обсягом інформацію про минулі заявки 
клієнтів, на підставі якої можна визначити най-
кращі напрями просування продукту з урахуван-

ням демографічних факторів, інтересів, кращих 
засобів розміщення тощо. Інформація про клієнтів 
може бути зібрана з різних джерел: телефонних 
розмов, Інтернету, інформаційно-довідкових кіос-
ків, туристичних відділів і збережена в єдиній базі 
даних. Створювані в Інтернеті веб-сторінки дають 
змогу споживачам швидко і легко переходити від 
планування подорожі до її бронювання [6].

Створення ефективного веб-сайту – це тільки 
перший крок у використанні Інтернету. Дуже важ-
ливо забезпечити його просування традиційними 
та електронними каналами, а потім організувати 
цілеспрямовані рекламні кампанії з використан-
ням агресивних маркетингових технологій «про-
штовхування».

Учасником туристичного ринку є портал (спеці-
алізована САІТ із великими базами даних визна-
ченої тематики). Його підтримує організація, яка 
працює в Інтернеті. Портал є воротами в онлай-
нові технології для сотень тисяч чи навіть мільйо-
нів користувачів.

Портали контролюють інформаційні процеси й 
потоки даних. Будь-яке туристичне підприємство, 
яке хоче провадити діяльність у мережі, повинно 
налагодити партнерство з порталом. З погляду 
власників порталів туристичні підприємства нада-
ють цінну інформацію, яка підтримує інтерес 
користувачів, тому портали зацікавлені у співпраці 
з тими компаніями, які можуть запропонувати якіс-
ний продукт.

Споживачі можуть заходити на веб-сторінки 
партнерів прямими каналами зв’язку і, за бажан-
ням, здійснювати бронювання в режимі on-line чи 
по телефону. Якщо немає можливості заброню-
вати продукт у режимі реального часу через посе-
редників, перспективною стає пряма купівля про-
дукту у великих постачальників, оскільки багато 
компаній почали впроваджувати інформаційні 
блоки у свої традиційні системи бронювання.

Співробітництво з такими порталами, як «MSN 
Expedia» вигідне туристичним підприємствам, 
оскільки портали спроможні через програму 
«Expedia Associate» чи участь у «MSN Expedia 
Travel Network» інтегрувати у сайт потрібні парт-
неру умови.

висновки з проведеного дослідження. 
У наш час професійні офісні програми претен-
дують на повну автоматизацію бізнес-проце-
сів туристичних фірм. На жаль, використання 
широкого діапазону економічно перспектив-
них комп’ютерних програм, доступних багатьом 
туристичним фірмам, обмежується недостат-
ньою підготовкою кваліфікованого персоналу, 
безініціативністю менеджерів. У той же час, 
інформаційний технологічний прогрес виперед-
жує очікування туристичних фірм у довгостроко-
вій адекватності впроваджених АСУ. Якщо раніше 
такі фірми змінювали технологічне оснащення, в 
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середньому, кожні 5–8 років, то сьогодні цикл ско-
ротився до 3–4 років. Потрібно відзначити, що сам 
по собі факт установки сучасної системи не озна-
чає безумовного отримання віддачі від здійсне-
них витрат. Ефективність автоматизації обумов-
люється цілим комплексом скоординованих дій 
щодо перегляду сформованих методів і порядку 
роботи, перепідготовки персоналу, розробки і вті-
лення інформаційно-технологічної стратегії під-
приємства. Тому, перш за все, керівники туристич-
них фірм мають усвідомити те, що для ширшого 
використання комп’ютерних технологій в майбут-
ньому, потрібно підвищувати рівень кваліфікації 
співробітників вже сьогодні. Це призведе до зрос-
тання якості обслуговування клієнтів, дозволить 
менеджерам швидше і точніше компонувати тур, 
надавати диверсифікований спектр туристичних 
послуг, покращити рівень розвитку маркетингового 
планування, підвищити конкурентоспроможність 
послуг на ринку сьогодення.
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ФормуваннЯ інструментаріЮ ПроГноЗуваннЯ та реГулЮваннЯ 
волатильності ПодатковиХ надХодЖень
FORMING TOOLS VOLATILITY FORECASTING AND MANAGEMENT  
OF TAX REVENUE

В статті зроблено акцент на необхідності 
застосування прогнозування податкових 
надходжень на основі лагової моделі п’ятого 
порядку. Дана модель враховує часовий ряд 
зміни податкових надходжень та вплив інди-
каторів макросередовища. Прогнозні резуль-
тати показали, що зростання податкових 
надходжень у майбутньому періоді відбува-
тиметься через зростання мінімальної заро-
бітної плати. Зниження ж темпів приросту 
податкових надходжень відбуватиметься 
через історичну їх динаміку (вплив часових 
рядів) та динаміку обсягів реалізації продук-
ції, які впливають на податок на додану вар-
тість. Проведений аналіз фіскальних інди-
каторів Лаффера підтвердив необхідність 
реформування податкової політики.
ключові слова: інструментарій, прогнозу-
вання, регулювання, волатильність, подат-
кові надходження.

В статье сделан акцент на необходимости 
применения прогнозирования налоговых 
поступлений на основе лагов модели пятого 
порядка. Данная модель учитывает времен-
ной ряд изменения налоговых поступлений и 
влияние индикаторов макросреды. Прогноз-
ные результаты показали, что рост налого-
вых поступлений в будущем периоде будет 

происходить из-за роста минимальной 
заработной платы. Снижение же темпов 
прироста налоговых поступлений осущест-
вляется через историческую их динамику 
(влияние временных рядов) и динамику объ-
емов реализации продукции, которые вли-
яют на налог на добавленную стоимость. 
Проведенный анализ фискальных индикато-
ров Лаффера подтвердил необходимость 
реформирования налоговой политики.
ключевые слова: инструментарий, про-
гнозирования, регулирования, волатиль-
ность, налоговые поступления.

The article focuses on the need for forecast-
ing tax revenues based on the lag model of the 
fifth order. This model takes into account the 
time series of changes in tax revenues and the 
impact of macro indicators. The projected results 
have shown that the growth of tax revenues in 
the future period will be due to an increase in the 
minimum wage. The decrease in tax revenue 
growth will occur due to their historical dynam-
ics (influence of time series) and the dynamics 
of sales volumes that affect the value added tax. 
An analysis of Laffer's fiscal indicators has con-
firmed the need for reforming tax policy. 
Key words: toolkit, forecasting, regulation, 
volatility, tax revenues.

Постановка проблеми. Дослідження вола-
тильності податкових надходжень не втрачає акту-
альності через необхідність встановлення джерел 
потужного приросту податкових надходжень з 

одночасним збереженням помірного фіскального 
тягаря. Тобто перед наукою стоїть завдання фор-
мування податкової системи, яка характеризу-
ється наявністю компенсаторів значних негатив-
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них флуктуацій податкових надходжень за умов 
макроекономічної нестабільності. Поглиблений 
аналіз цих причинних зв'язків, зосереджених на 
нестабільності доходів, є особливо актуальним та 
своєчасним, враховуючи той факт, що державна 
податкова сфера стає все більш нестабільною і 
непередбачуваною.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Удосконаленню напрямів прогнозування та регу-
лювання податкової політики, визначенню опти-
мального оподаткування, яке сприятиме еконо-
мічному зростанню, присвячено чимало праць 
вітчизняний вчених [1-11]. Проте і на сьогодні від-
сутнє єдине бачення виходу з кризи через подат-
кові важелі. Прогнозування волатильності, мінли-
вості, чутливості податкових надходжень носять 
фрагментарний характер, а потреба в стабілізації 
податкових надходжень обумовило мету даної 
роботи.

Постановка завдання. Метою статті є форму-
вання інструментарію прогнозування та регулю-
вання волатильності податкових надходжень.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Реалізація удосконаленого методичного підходу 
до регулювання волатильності податкових надхо-
джень ставить завдання, перш за все, визначення 
автокореляційної моделі прогнозування податко-
вих надходжень.

Зважаючи на значну кількість напрацювань у 
формуванні математичного інструментарію про-
гнозування податкових надходжень, залиша-
ється відкритим питання побудови результативної 
моделі. Пропоновано її загальний вигляд:

Yt = 
1i

)Di(gi)Y(f
n

1i
ptpt

+

+ ∑
=

−−  ,                    (1)

де Yt, Yt–p – потокове та лагові значення темпу 
приросту податкових надходжень;

Dіt-p - лагове значення індикатору і;
р – кількість лагів у моделі; 
і – кількість індикаторів [1…n].
При цьому функцію f(Yt-p) пропоновано сформу-

вати наступним чином:

Yt = f(Yt-p)=ß0 + pt
n

1ð
pYa −

=
∑ .             (2)

Коефіцієнти ß0 та ар можуть бути знайдені 
через побудову регресійної моделі на основі ста-
тистичних даних. Пропоновано побудувати лагову 
модель п’ятого порядку (р=5). Вхідні дані для 
моделі прогнозування темпів приросту податкових 
надходжень на основі часових рядів наведено в 
табл. 1.

В результаті проведеного моделювання отри-
мано функцію:

Yt =0,4466-0,9464*Yt-1 -1,5279*Yt-2 -
-0,6399*Yt-3 -0,143*Yt-4 + 0,6813*Yt-5.        (3)

Коефіцієнт детермінації з даною моделлю скла-
дає R2=0,9566, що свідчить про її адекватність.

Була проведена перевірка наявності гетероске-
дастичності. Оцінка коефіцієнта рангової кореля-
ції Спірмена та тест Голдфелда-Квандта вказує на 
відсутність гетероскедастичності.

У табл. 2 та на рис. 1 представимо прогнозні 
результати темпу приросту податкових надхо-
джень та порівняємо розраховані за моделлю 
показники з фактичними у минулі періоди.

Як бачимо з наведених даних, за умов відсут-
ності регулюючого впливу та незмінних параме-
трах зовнішнього середовища у 2017 р. можливе 
значне зниження податкових надходжень, що 

Таблиця 1
вхідні дані для моделі прогнозування темпів приросту податкових надходжень  

на основі часових рядів
рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

2016 0,2820 0,4282 0,0418 -0,0196 0,0741 0,3676

2015 0,4282 0,0418 -0,0196 0,0741 0,3676 0,1292

2014 0,0418 -0,0196 0,0741 0,3676 0,1292 -0,1099

2013 -0,0196 0,0741 0,3676 0,1292 -0,1099 0,4033

2012 0,0741 0,3676 0,1292 -0,1099 0,4033 0,2810

2011 0,3676 0,1292 -0,1099 0,4033 0,2810 0,3013

2010 0,1292 -0,1099 0,4033 0,2810 0,3013 0,5673

Таблиця 2
результати прогнозування податкових надходжень україни на основі часових рядів

Рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5
2017 -0,4481 0,2820 0,4282 0,0418 -0,0196 0,0741
2018 0,1464 -0,4481 0,2820 0,4282 0,0418 -0,0196
2019 0,7794 0,1464 -0,4481 0,2820 0,4282 0,0418
2020 0,0234 0,7794 0,1464 -0,4481 0,2820 0,4282
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може негативно позначитися на фінансовій сис-
темі України.

Прогнозується і збільшення волатильності тем-
пів приросту податкових надходжень (табл. 3).

Таким чином, можна відзначити, що за прогно-
зуванням на основі часового ряду можлива значна 
мінливість податкових надходжень, що характеризу-
ється зростанням дисперсії та коефіцієнту варіації.

Побудуємо залежності темпів приросту подат-
кових надходжень від динаміки основних інди-
каторів, що формують податкову базу найбільш 
суттєвих надходжень. До таких індикаторів нами 
віднесено: обсяг реалізації продукції (товарів, 

рис. 1. Прогнозні темпи приросту податкових 
надходжень україни на основі часових рядів, %

 
  

Таблиця 4
вхідні дані для моделі прогнозування темпів приросту податкових надходжень  

на основі індикаторів макросередовища

Рік Темп приросту податкових 
надходжень у період t

Темп приросту індикаторів

t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

Обсяг реалізації продукції (товарів, послуг) D1

2016 0,2820 0,2370 0,0297 -0,0364 0,0531 0,1857

2015 0,4282 0,0297 -0,0364 0,0531 0,1857 0,2282

2014 0,0418 -0,0364 0,0531 0,1857 0,2282 -0,0909

2013 -0,0196 0,0531 0,1857 0,2282 -0,0909 0,2485

2012 0,0741 0,1857 0,2282 -0,0909 0,2485 0,2720

2011 0,3676 0,2282 -0,0909 0,2485 0,2720 0,2534

2010 0,1292 -0,0909 0,2485 0,2720 0,2534 0,0779

Фінансові результати підприємств, що одержали прибуток D2

2016 0,2820 0,4209 0,4264 -0,1562 0,0191 0,2864

2015 0,4282 0,4264 -0,1562 0,0191 0,2864 0,4753

2014 0,0418 -0,1562 0,0191 0,2864 0,4753 -0,2580

2013 -0,0196 0,0191 0,2864 0,4753 -0,2580 0,0583

2012 0,0741 0,2864 0,4753 -0,2580 0,0583 0,6538

2011 0,3676 0,4753 -0,2580 0,0583 0,6538 0,2409

2010 0,1292 -0,2580 0,0583 0,6538 0,2409 0,2099

Мінімальна заробітна плата D3

2016 0,2820 0,1314 0,0000 0,0619 0,0568 0,0670

2015 0,4282 0,0000 0,0619 0,0568 0,0670 0,0610

2014 0,0418 0,0619 0,0568 0,0670 0,0610 0,2298

2013 -0,0196 0,0568 0,0670 0,0610 0,2298 0,1748

2012 0,0741 0,0670 0,0610 0,2298 0,1748 0,1500

2011 0,3676 0,0610 0,2298 0,1748 0,1500 0,1429

2010 0,1292 0,2298 0,1748 0,1500 0,1429 0,2672

Таблиця 3
Зміна волатильності темпів приросту 

податкових надходжень за умов відсутності 
регулюючого впливу до 2020 р.

Показник Фактичні 
дані

Прогнозні 
дані

Середнє 22,89% 20,30%
Розмах варіації 67,72% 77,94%
Середнє лінійне відхилен-
ня 17,15% 22,33%

Дисперсія 4,18% 8,40%
Середньоквадратичне від-
хилення 20,45% 28,98%

Коефіцієнт варіації 89,36% 142,78%
Коефіцієнт осциляції 295,88% 604,74%
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послуг), фінансові результати підприємств, що 
одержали прибуток, мінімальна заробітна плата.

Вхідні дані для побудови трьох моделей пред-
ставлені в табл. 4.

В результаті проведеного моделювання лаго-
вої залежності темпів приросту податкових над-
ходжень від обсягів реалізації продукції отримано 
функцію:

g1(D1
t-p) =0,1804-0,5281*D1

t-1-1,1135*D1
t-2-

-0,2482*D1
t-3+ 0,3672*D1

t-4+ 0,715*D1
t-5.       (4)

Коефіцієнт детермінації з даною моделлю скла-
дає R2=0,8277, що свідчить про її адекватність.

Була проведена перевірка наявності гетерос-
кедастичності. Оцінка коефіцієнта рангової коре-
ляції Спірмена та тест Голдфелда-Квандта також 
вказує на відсутність гетероскедастичності.

У табл. 5 та на рис. 2 представимо прогнозні 
результати темпу приросту податкових надходжень 
на основі динаміки темпів приросту обсягів реаліза-
ції продукції та порівняємо розраховані за моделлю 
показники з фактичними у минулі періоди.

Наведені прогнозні розрахунки також вказують 
на можливість зниження податкових надходжень 
протягом 2017-2018 рр. з подальшим відновлен-
ням зростання. Такі висновки підтверджують вище 
наведені результати та підкреслюють необхідність 
регулюючого впливу на волатильність податкових 
надходжень України.

Подальше проведене моделювання лагової 
залежності темпів приросту податкових надхо-
джень від динаміки фінансових результатів підпри-
ємств, що одержали прибуток, дозволило отримати 
наступну функцію:

g2(D2
t-p)=0,03535+0,4719*D2

t-1-0,1573*D2
t-2+

+0,1701*D2
t-3+0,1447*D2

t-4+ 0,132*D2
t-5.        (5)

Коефіцієнт детермінації з даною моделлю скла-
дає R2=0,8258, що свідчить про її адекватність.

Була проведена перевірка наявності гетерос-
кедастичності. Оцінка коефіцієнта рангової коре-
ляції Спірмена та тест Голдфелда-Квандта також 
вказує на відсутність гетероскедастичності.

У табл. 6 та на рис. 3 представимо прогнозні 

Таблиця 5
результати прогнозування податкових надходжень україни  

на основі динаміки темпів приросту обсягів реалізації продукції
рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

2017 -0,1743 0,2046 0,2370 0,0297 -0,0364 0,0531

2018 -0,0293 -0,1743 0,2046 0,2370 0,0297 -0,0364

2019 0,4475 -0,0293 -0,1743 0,2046 0,2370 0,0297

2020 0,2646 0,4475 -0,0293 -0,1743 0,2046 0,2370

 
  

Таблиця 6
результати прогнозування податкових надходжень україни на основі динаміки  

фінансових результатів підприємств, що одержали прибуток
рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

2017 0,0701 0,1027 0,4209 0,4264 -0,1562 0,0191

2018 0,1649 0,0701 0,1027 0,4209 0,4264 -0,1562

2019 0,2368 0,1649 0,0701 0,1027 0,4209 0,4264

2020 0,2035 0,2368 0,1649 0,0701 0,1027 0,4209

рис. 2. Прогнозні темпи приросту податкових 
надходжень україни на основі динаміки темпів 

приросту обсягів реалізації продукції, %

рис. 3. Прогнозні темпи приросту податкових 
надходжень україни на основі динаміки фінансових 
результатів підприємств, що одержали прибуток, %
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результати темпу приросту податкових надхо-
джень на основі динаміки фінансових результатів 
підприємств, що одержали прибуток та порівня-
ємо розраховані за моделлю показники з фактич-
ними у минулі періоди.

Як бачимо з наведених даних, відновлення 
прибуткової діяльності підприємств, стабілізація 
умов підприємництва, спрощення адміністрування 
бізнесу надало прогнозні результати підвищення 
податкових надходжень на основі динаміки фінан-
сових результатів підприємств, що одержали при-
буток.

В результаті проведеного моделювання лаго-
вої залежності темпів приросту податкових надхо-
джень від динаміки мінімальної заробітної плати 
отримано функцію:

g3(D3
t-p)=0,4914+0,1924*D3

t-1+1,6436*D3
t-2-

-0,1429*D3
t-3-1,1853*D3

t-4-1,9803*D3
t-5.       (6)

Коефіцієнт детермінації з даною моделлю скла-
дає R2=0,9756, що свідчить про її адекватність.

Була проведена перевірка наявності гетерос-
кедастичності. Оцінка коефіцієнта рангової коре-
ляції Спірмена та тест Голдфелда-Квандта також 
вказує на відсутність гетероскедастичності.

У табл. 7 та на рис. 4 представимо прогнозні 
результати темпу приросту податкових надходжень 
на основі динаміки темпів приросту обсягів реаліза-
ції продукції та порівняємо розраховані за моделлю 
показники з фактичними у минулі періоди.

Прогнозні темпи приросту податкових над-
ходжень України на основі динаміки мінімальної 
заробітної плати визначають резерв підвищення 
податкових надходжень, що може позитивно 
позначитися на фінансовій стабілізації України за 
умови приросту випуску продукції.

 
  рис. 4. Прогнозні темпи приросту податкових 

надходжень україни на основі динаміки 
мінімальної заробітної плати, %

Таблиця 7
результати прогнозування податкових надходжень україни  

на основі динаміки мінімальної заробітної плати
Рік t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

2017 0,5524 0,1611 0,1314 0,0000 0,0619 0,0568

2018 0,7211 0,5524 0,1611 0,1314 0,0000 0,0619

2019 1,3593 0,7211 0,5524 0,1611 0,1314 0,0000

2020 1,4081 1,3593 0,7211 0,5524 0,1611 0,1314

Таблиця 8
результати інтегрального прогнозування темпу приросту податкових надходжень україни 

рік Факт
Прогноз за 
моделлю 

часового ряду 
(f(Yt-p))

Прогноз за 
моделлю залеж-

ності від динаміки 
обсягів реалі-
зації продукції 

(g1(D1t-p))

Прогноз за 
моделлю залеж-
ності від дина-

міки фінансових 
результатів 
підприємств 

(g2(D2t-p))

Прогноз за 
моделлю залеж-
ності від дина-

міки мінімальної 
заробітної плати 

(g3(D3t-p)) ін
те

гр
ал

ьн
ий

 
по

ка
зн

ик

2010 0,1292 0,0980 0,0329 0,0782 0,1030 0,0780

2011 0,3676 0,3992 0,3805 0,4366 0,3951 0,4028

2012 0,0741 0,1053 0,1366 0,1466 0,0675 0,1140

2013 -0,0196 0,0226 0,0333 0,0505 -0,0147 0,0229

2014 0,0418 0,0234 0,1132 0,0421 0,0599 0,0597

2015 0,4282 0,4251 0,4234 0,3686 0,3849 0,4005

2016 0,2820 0,2299 0,1834 0,1809 0,3079 0,2255

2017 - -0,4481 -0,1743 0,0701 0,5524 0,0000

2018 - 0,1464 -0,0293 0,1649 0,7211 0,2508

2019 - 0,7794 0,4475 0,2368 1,3593 0,7058

2020 - 0,0234 0,2646 0,2035 1,4081 0,4749
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Розрахуємо інтегральний показник прогноз-
них темпів росту податкових надходжень України, 
який враховує часовий ряд зміни податкових над-
ходжень та вплив індикаторів макросередовища 
за формулою 1 (табл. 8).

Графічне зображення фактичних та розрахо-
ваних за інтегральною моделлю темпів приросту 
податкових надходжень (рис. 5) вказує на адекват-
ність запропонованого інструментарію їх прогнозу-
вання.

 
рис. 5. Прогнозні темпи приросту податкових 

надходжень україни за інтегральним показником, %

Як видно з наведених результатів прогнозу-
вання, зростання податкових надходжень у про-
гнозному періоді відбуватиметься через зростання 
мінімальної заробітної плати. Такий прогноз під-
тверджується анонсованим у 2017 р. підвищенням 
її рівня до 3200 грн. Зниження ж темпів приросту 
податкових надходжень відбуватиметься через 
історичну їх динаміку (вплив часових рядів) та 
динаміки обсягів реалізації продукції, які вплива-
ють на податок на додану вартість.

Розрахуємо прогнозну волатильність податко-
вих надходжень України та порівняємо її із ретро-
спективною 2004-2016 рр. (табл. 9).

Середнє значення темпів приросту податкових 
надходжень, розмах варіації, середнє лінійне від-
хилення, дисперсія та середньоквадратичне від-
хилення незначно зросли, в той час коли варіація 
дещо знизилася. Прогнозне збільшення залеж-
ності від податку на доходи фізичних осіб при 

цьому робить чутливими податкові надходження 
від макроекономічних коливань, пом’якшення 
яких може здійснюватися через збільшення міні-
мальної заробітної плати. Але обмеженість коштів 
Державного бюджету за таких умов призведе до 
зростання державного боргу та дефіциту бюджету.

Задля обґрунтування напряму регулювання 
волатильності податкових надходжень та вияв-
лення причин зростання волатильності розраху-
ємо крапки Лаффера першого та другого порядку 
за формулами двопараметричної функції, наведе-
ними у дослідженні (Карпінський Б., 2012). Отри-
мані результати за ретроспективними даними зве-
демо у табл. 10.

Розраховані дані свідчать про те, що умова 
ß>0 та γ<0 спостерігається лише протягом 2009- 
2010 рр., 2012-2014 рр. При цьому максимальне 
наближення фактичного податкового наванта-
ження до крапок Лаффера можна констатувати у 
2010 р. та 2013 р.

Наведені дані свідчать про необхідність корегу-
вання податкової політики України, спрямованого 
на зниження чутливості податкових надходжень 
до макроекономічних коливань через регулювання 
волатильності та дотримання фіскальних індика-

Таблиця 10
розрахункові дані оцінювання фіскальних індикаторів типу крапок лаффера

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Q 0,230 0,219 0,249 0,247 0,234 0,227 0,256 0,273

Q2 0,053 0,048 0,062 0,061 0,055 0,051 0,066 0,075

∆Q -0,019 -0,011 0,030 -0,002 -0,012 -0,008 0,030 0,017

∆Y -34,700 169,300 219,500 109,100 43,700 111,800 412,700 403,700

ß 6116,295 25457,579 3148,461 60299,786 16021,939 28465,112 1491,630 -6832,874

γ -9317,692 -93728,676 8377,878 -221327,63 -41866,827 -95031,409 24278,866 56977,561

ß/γ -0,656 -0,272 0,376 -0,272 -0,383 -0,300 0,061 -0,120

Q* 0,328 0,136 -0,188 0,136 0,191 0,150 -0,031 0,060

Q** 0,438 0,181 -0,251 0,182 0,255 0,200 -0,041 0,080

Таблиця 9
Зміна волатильності темпів приросту 

податкових надходжень за прогнозними 
даними до 2020 р.

Показник
Фактичні 
дані 2004-
2016 рр.

Прогнозні 
дані

Середнє 22,89% 26,11%

Розмах варіації 67,72% 70,58%

Середнє лінійне відхилення 17,15% 18,27%

Дисперсія 4,18% 5,23%
Середньоквадратичне 
відхилення 20,45% 22,87%

Коефіцієнт варіації 89,36% 87,57%

Коефіцієнт осциляції 295,88% 312,35%
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торів Лаффера, як тих, що визначають виробничу 
та фіскальну ефективність податкової політики.

висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене прогнозування податкових надходжень 
України та аналіз фіскальних індикаторів Лаффера 
визначили необхідність реформування податкової 
політики. Векторами такого регулювання бачаться:

поступове зниження сукупного податкового 
навантаження на економіку з одночасною стабі-
лізацією темпів приросту податкових надходжень 
(зниження волатильності);

зростання надходжень з ПДВ за рахунок зрос-
тання податкової бази (стимулювання обсягів 
реалізації продукції (товарів, послуг), ліквідація 
пільгового оподаткування ПДВ), забезпечення 
прозорості механізмів відшкодування ПДВ, зни-
ження ставки податку з врахуванням фіскальних 
індикаторів;

узгодження темпів зростання номінального 
ВВП із зростанням мінімальної заробітної плати, 
що дозволить привести фактичне навантаження з 
ПДФО до фіскальних індикаторів Лаффера;

щорічне зростання ставок акцизного податку, 
яке дозволить стабілізувати податкові надхо-
дження до бюджету України;

регулювання надходжень податку на прибу-
ток через щорічне зниження ставки податку та 
надання податкових пільг з оподаткування фінан-
сових результатів для окремих видів економічної 
діяльності. Означене дозволить стимулювати 
виробництво та забезпечити суб’єктам господарю-
вання передумови для укріплення їх фінансового 
стану, створення фондів фінансування іннова-
ційно-інвестиційного розвитку, яке уможливіть еко-
номічне зростання у довгостроковій перспективі.

Означені вектори податкової політики мають 
бути реалізовані через механізм регулювання 
волатильності податкових надходжень, що є 
напрямом подальших досліджень.
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Проблема, рассматриваемая в данной ста-
тье – это актуальность применения алго-
ритмов искусственных нейронных сетей в 
экономике, а точнее для информационно–
коммуникационной платформы машино-
строительного предприятия. Применение 
нейросетевых методов позволяет решить 
проблемы экономико-статистического 
моделирования, повысить адекватность 
математических моделей, приблизить их 
к экономической реальности. Поскольку 
экономические, финансовые и социальные 
системы предприятия очень сложны и 
являются результатом человеческих дей-
ствий и противодействий, создание пол-
ной математической модели с учётом всех 
возможных действий и противодействий 
является сложной задачей. Целью разра-
ботанной нейросетевой модели является 
обучение сети на основе различных моделей 
ошибки. Выбранный способ управления биз-
нес процессами на предприятии ориентиро-
ван на повышение конкурентоспособности 
предприятия. Методы исследования – это 
аппроксимация нелинейной функции неко-
торыми наперед выбранными базисными 
функциями для двух видом документации, 
структурированной и неструктурирован-
ной. Формирование системы мониторинга 
и анализа информации является необходи-
мым и достаточным условием для стабиль-
ного развития предприятия. Основными 
результатами исследования являются 
параметры и веса данных функций, кото-
рые определяются в процессе обучения 
сети на основе минимизации некоторого 
функционала от ошибки идентификации. 
Развертывание модели информационно-
коммуникационной инфраструктуры на 
предприятии обеспечивает развитие пред-
приятия и управление всеми ресурсами в 
едином информационном пространстве.
В результате задача обучения ИНС сво-
дится к минимизации ошибки обучения. При 
этом минимизация может осуществляться 
прямыми и непрямыми методами. Процесс 
обучения является устойчивым и сходя-
щимся после построения моделей ошибок. 
Выбранный способ управления бизнес про-
цессами на предприятии ориентирован на 
повышение конкурентоспособности пред-
приятия как основу его динамического раз-
вития.
ключевые слова: ИНС, информационно-
коммуникационная платформа, нелинейный 
динамический объект, аппроксимация, кон-
курентоспособность.

Проблема, що розглядається в цій статті 
– це актуальність застосування алгорит-
мів штучних нейронних мереж в економіці, 
а точніше для інформаційно - комунікаційної 
платформи машинобудівного підприємства. 
Застосування нейромережевих методів 
дозволяє вирішити проблеми економіко-ста-
тистичного моделювання, підвищити адек-

ватність математичних моделей, набли-
зити їх до економічної реальності. Оскільки 
економічні, фінансові та соціальні системи 
підприємства дуже складні і є результатом 
людських дій і протидій, створення повної 
математичної моделі з урахуванням всіх 
можливих дій і протидій є складним завдан-
ням. Метою розробленої нейромережевої 
моделі є навчання мережі на основі різних 
моделей помилки. Обраний спосіб управління 
бізнес процесами на підприємстві орієнто-
ваний на підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства. Методи дослідження 
– це апроксимація нелінійної функції деякими 
наперед вибраними базисними функціями 
для двох видом документації структурова-
ної і неструктурованої. Формування системи 
моніторингу і аналізу інформації є необхід-
ною і достатньою умовою для стабільного 
розвитку підприємства. Основними резуль-
татами дослідження є параметри і ваги 
даних функцій, які визначаються в процесі 
навчання мережі на основі мінімізації деякого 
функціоналу від помилки ідентифікації. Роз-
гортання моделі інформаційно-комунікацій-
ної інфраструктури на підприємстві забез-
печує розвиток підприємства і управління 
всіма ресурсами в єдиному інформаційному 
просторі. В результаті задача навчання ІНС 
зводиться до мінімізації помилки навчання. 
При цьому мінімізація може здійснюватися 
прямими і непрямими методами. Процес 
навчання є стійким та таким, що схо-
диться, після побудови моделей помилок. 
Обраний спосіб управління бізнес процесами 
на підприємстві орієнтований на підвищення 
конкурентоспроможності підприємства як 
основу його динамічного розвитку.
ключові слова: ІНС, інформаційно–комуні-
каційна платформа, нелінійний динамічний 
об’єкт, апроксимація, конкурентоспромож-
ність.

The problem considered in this article is the rel-
evance of the application of algorithms for artificial 
neural networks in the economy, or more precisely 
for the information and communication platform of 
a machine building enterprise. Application of neu-
ral network methods allows to solve problems of 
economic and statistical modeling, to increase the 
adequacy of mathematical models, to bring them 
closer to the economic reality. Since the economic, 
financial and social systems of the enterprise are 
very complex and are the result of human actions 
and counteractions, creating a complete math-
ematical model with all possible actions and coun-
teractions is a difficult task. The purpose of the 
developed neural network model is to train the net-
work based on various error models. The chosen 
way of managing business processes at the enter-
prise is focused on increasing the competitiveness 
of the enterprise. The methods of investigation 
are the approximation of a nonlinear function by 
some preassigned basic functions for two types of 
documentation, structured and unstructured. The 
formation of a system for monitoring and analyzing 
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Постановка проблемы. Моделирование эко-
номических процессов может осуществляться как 
с помощью традиционных математических мето-
дов, так и с применением искусственных нейрон-
ных сетей. Нейронные сети позволяют решать 
задачи, с которыми не могут справиться традици-
онные методы, они способны решать задачи, опи-
раясь на неполную, зашумленную, искаженную 
информацию.

Важным преимуществом использования ней-
ронных сетей для обработки больших масси-
вов данных являются: значительное повышение 
быстродействия процесса по сравнению с тради-
ционными математическими методами, возмож-
ность обучения нейронной сети по эталонным 
образцам, а также изменение топологии сети, 
исходя из требований решаемой задачи. Таким 
образом, алгоритмы искусственных нейронных 
сетей нашли широкое применение в экономике. 
С помощью нейронных сетей решается задача 
разработки алгоритмов нахождения аналитиче-
ского описания закономерностей функциониро-
вания экономических объектов (предприятие, 
отрасль, регион).

Эти алгоритмы применяются к прогнозирова-
нию некоторых выходных показателей объектов. 
Применение нейросетевых методов позволяет 
решить некоторые проблемы экономико-статисти-
ческого моделирования, повысить адекватность 
математических моделей, приблизить их к эконо-
мической реальности. Поскольку экономические, 
финансовые и социальные системы очень сложны 
и являются результатом человеческих действий и 
противодействий, создание полной математиче-
ской модели с учётом всех возможных действий и 
противодействий является очень сложной задачей. 
В системах подобной сложности естественным и 
наиболее эффективным является использование 
моделей, которые напрямую имитируют поведение 
общества и экономики. Именно это способна пред-
ложить методология нейронных сетей.

К основным игрокам рынка нейросетей можно 
отнести Google и её подразделение Google 
(DeepMind, AlphaGo, и GoogleBrain). Собствен-
ные разработки в этой области есть у Microsoft 
(MicrosoftResearch). Созданием нейронных сетей 
занимаются в IBM, Facebook (подразделение 
Facebook AI Research) и другие. Поскольку нара-

ботки в области ИНС открыты крупными компа-
ниями в связи с тем, что необходимо дать раз-
витие этой области среди большого числа сфер 
человеческой деятельности, то применение ИНС 
на промышленных предприятиях является скорее 
необходимым условием развития производства 
на крупных машиностроительных предприятиях.

анализ последних исследований и публи-
каций в области применения ИНС в экономике 
показал, что исследования таких ученых как изу-
чение искусственных нейронных сетей началось 
недавно с работ В. Маккалока и В. Питтса, кото-
рые и сформировали понятие нейронная сеть. 
Исследованием искусственных нейронных систем 
также занимались такие ученые как Н. Винер, 
Д. Хебб, Ф. Розенблатт Т. Кохонен, Дж. Андерсон и 
другие. О. Руденко дал понятия об основах теории 
искусственных нейронных сетей [1]. А. Матвийчук 
рассмотрел в своих трудах искусственный интел-
лект в экономике, применение нейронных сетей в 
экономике предприятия [2]. В. Гаец рассмотрел в 
своих работах модели и методы социально-эконо-
мического прогнозирования [3].

целью разработанной нейросетевой модели 
является обучение сети на основе различных 
моделей ошибки. Выбранный способ управления 
бизнес процессами на предприятии ориентирован 
на повышение его конкурентоспособности.

изложение основного материала. При ней-
росетевой идентификации, как уже отмечалось 
выше, используется аппроксимация нелиней-
ной функции некоторыми наперед выбранными 
БФ . Параметры и веса данных 
функций определяются в процессе обучения сети, 
которое осуществляется на основе минимизации 
некоторого функционала от ошибки идентифика-
ции. При этом предполагается, что нелинейный 
динамический объект описывается уравнением:

                    (1)
где  – вектор весов;  – 

погрешность аппроксимации.
Выбор вида БФ, их количества и весов осу-

ществляется таким образом, чтобы погрешность 
 была минимальной. Для этой цели наилуч-

шим образом подходят ИНС, являющиеся универ-
сальными аппроксиматорами, т.е. многослойный 
персептрон, РБС и их модификации и т.д.

information is a necessary and sufficient condition 
for the stable development of an enterprise. The 
main results of the study are the parameters and 
weights of these functions, which are determined 
in the learning process of the network based on 
the minimization of some functionality from the 
identification error. Deployment of the information 
and communication infrastructure model at the 
enterprise ensures the development of the enter-
prise and management of all resources in a single 
information space. As a result, the task of teaching 

INS is to minimize the learning error. Minimization 
can be carried out by direct and indirect methods. 
The learning process is stable and convergent 
after the construction of error models. The chosen 
way to manage business processes at the enter-
prise is focused on increasing the competitiveness 
of the enterprise as the basis for its dynamic devel-
opment.
Key words: ANN, information and communica-
tion platform, nonlinear dynamic object, approx-
imation, competitiveness.
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Аппроксимация нелинейности ИНС с аналогич-
ными используемыми в (1) активационными или 
БФ  позволяет представить уравнение ней-
росетевой модели в виде

                           (2)
где  – вектор оценок весов.
Целью обучения сети является минимизация 

ошибки идентификации:

Таким образом, предполагается, что в про-
цессе обучения сети вектор весов ИНС  совпа-
дает с вектором весов нелинейности .

Градиентный алгоритм обучения, минимизиру-
ющий квадратичную ошибку  имеет вид:

                         (3)

Так как в алгоритме обучения используется 
ошибка , в литературе [4; 5] рассматриваются 
различные модели ошибки, применение которых 
в значительной степени определяется тем, может 
ли быть ошибка измерена явно или же для ее 
определения необходимо использование некото-
рых преобразований. В соответствии с этим мини-
мизация может осуществляться прямыми и непря-
мыми методами. Остановимся на этом вопросе 
подробней.

Задача обучения ИНС сводится к минимиза-
ции ошибки обучения  При этом минимизация 
может осуществляться прямыми и непрямыми 
методами. В зависимости от этого используют 
тот или иной вид обучения и ту или иную модель 
ошибки [6].

модель ошибки 1. При непосредственном 
использовании ошибки для обучения может при-

меняться так называемая модель ошибки 1 (МО1), 
показанная на рис. 1. В этом случае нелинейность 
исследуемого объекта представляется уравне-
нием (2) и обучение осуществляется по градиент-
ному алгоритму:

                            (4)
модель ошибки 2. Данная модель, согласно 

[7], является частным случаем рассматриваемой 
ниже модели ошибки 4 (МО4).

модель ошибки 3. Модель ошибки 3 (МО3), 
позволяющая, как и МО1 использовать градиент-
ный алгоритм обучения (3), показана на рис. 2.

Особенностью данной модели является то, 
что в ней используется так называемая SPR-
передаточная функция (Strictly Positive Real) ,  
т.е. такая передаточная функция, все полюса кото-
рой имеют отрицательные действительные части, 
а действительная часть  вдоль оси  поло-
жительна, т.е.  для всех . 
Такое определение означает, что изменение фазы 
SPR-передаточной функции на диаграмме Боде 
не может превышать 90º.

Устойчивость МО3 может быть доказана с 
помощью второго метода Ляпунова путем выбора 
соответствующей функции Ляпунова следующим 
образом.

Обозначим состояние в описании МО3  и 
, определив ошибку

                            (5)

Уравнения состояния объекта и настраивае-
мой модели примут, соответственно, вид:

                     (6)

рис. 1. идентификация на основе мо1
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                   (7)

Вычитая из (7) выражение (6) получим диффе-
ренциальное уравнения ошибки состояния:

                     (8)

где 
Если в качестве функции Ляпунова выбрать 

функцию

                        (9)

где  – положительно определенная матрица, 
то с учетом (4) и (8), изменение функции Ляпунова 
примет вид:

          (10)

Пусть для простоты  Подставляя (8) в 
(10), имеем:

Согласно лемме Калмана-Якубовича [8], для 
SPR-передаточной функции  
существуют положительно определенные мат- 
рицы  и , удовлетворяющие условию:

Такой выбор матриц обеспечивает

рис. 2. идентификация на основе мо3

рис. 3. идентификация на основе мо4
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                      (11)
т.е. данная модель является устойчивой. Асим-

птотическая ее устойчивость, т.е.  обе-
спечивается соответствующим выбором входных 
сигналов ИНС.

модель ошибки 4. Данная модель, представ-
ленная на рис. 3, является обобщением МО3. При 
этом для обучения модели используется модифи-
цированный выходной сигнал ИНС, который опре-
деляют следующим образом:

Ошибка обучения  приобретает вид:

  
(12)

При использовании градиентного алгоритма 
обучения

                  (13)

можно показать, что функция Ляпунова

                            (14)

является невозрастающей, т.к.

т.е. процесс обучения является устойчивым и 
сходящимся:

      или      

выводы. В результате обучения сети на 
основе различных моделей ошибки потребова-
лось разработать соответствующие процедуры 
обучения. Так как в основе любой процедуры 
обучения с учителем лежит идея минимизации 
ошибки обучения использование той или иной 
модели ошибки приводит к необходимости при-
менения прямых и непрямых методов миними-
зации. Как показано в данной статье, примене-
ние такого подхода обеспечивает устойчивость 

и сходимость процесса обучения. Процесс обу-
чения является устойчивым и сходящимся после 
построения моделей ошибок. Выбранный способ 
управления бизнес процессами на предприятии 
ориентирован на повышение конкурентоспособ-
ности предприятия.
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Постановка проблеми. В наслідок змін 
умов економічного середовища, спостерігається 
рівень нестабільності діяльності підприємств 
та існування чинників дестабілізуючого харак-
теру. Постає необхідність формування системи 
управління на підприємствах, яка забезпечить 
можливість виживання та здійснить опір негатив-
ним впливам середовища. В основу формування 
сучасних систем управління доцільно використо-
вувати методи моніторингу та діагностики, які фор-
мують інформаційне забезпечення та є одними з 
найбільш важливих інструментів конкурентоспро-
можності підприємств. Але обрання ефективних 
методів застосування діагностики та моніторингу 
є на сьогодні особливо популярним та актуальним 
питання. В даний час починає відігравати про-
відну роль у системі управління підприємством 
використання методів діагностики та моніторингу. 
Основою перевагою є ефективність використання 
даних підходів до оцінки стану  діяльності підпри-
ємства. Тому важливо визначити основні мето-
дичні підходи проведення діагностики та моніто-
рингу діяльності підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми моніторингу діяльності підприємств у 
своїх працях досліджують, зокрема: Т.В. Богус-
лавська, Т.А. Бурова, О.Е. Лубєнченко, І.П. Мой-
сеєнко, В.В. Полякова, І.Д. Чуліпа, Н.А. Шедина, 
Н.М. Шмиголь, В.Г. Щербак, та інші [1–7]. Розгля-
дають моніторинг розглядають як складову діа-
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гностики, економічного аналізу, системи інформа-
ційного забезпечення, функції контролю, системи 
ухвалення управлінських рішень. Крім цього, 
існують суперечності щодо інструментарію моні-
торингу, часового діапазону його спрямування, 
критеріїв здійснення. Проблемам діагностики 
діяльності підприємств присвячені праці таких нау-
ковців, як О.О. Гетьман, А.І. Дмитренко, Є. Жолон-
ський, Л.А. Костирко, Р.О. Костирко, О.І. Олексюк, 
Н.В. Тертична, В.М. Шаповал, Г.О. Швиданенко, 
В.О. Шевчук [8-12] та інших. У працях цих авто-
рів ґрунтовно розкриваються засади здійснення 
діагностики окремих сфер, напрямів діяльності, 
наведено конкретні методики діагностики, деталі-
зовано формули розрахунку діагностичних показ-
ників тощо. 

Постановка завдання. Мета статті – удоскона-
лити методичні підходи до моніторингу і діагнос-
тики діяльності підприємства, відобразити доціль-
ність використання даних методів.

виклад основного матеріалу дослі-
дження.  В основі сучасних методів моніторингу 
та діагностики діяльності підприємств покладено 
необхідність визначення ризику втрати суб’єктом 
господарювання платоспроможності та, як наслі-
док, ризику його банкрутства. Існуючі на сьогод-
нішній день методи діагностики можна класифіку-
вати наступним чином [13]:

1. Проведення комплексного аналізу господар-
ської діяльності підприємства. Вхідними даними 

Стаття присвячена дослідженню методич-
них підходів до моніторингу та діагностики 
діяльності підприємств. Наведено класифі-
кацію існуючих методів діагностики. Обгрун-
товано, що застосування методів дискри-
мінантного аналізу в практиці діагностики 
діяльності підприємств, містить певні 
недоліки, що знижують точність отрима-
них висновків. Запропоновано, доповнити 
множину показників фінансового аналізу,  що 
характеризують поточний стан суб’єкту 
господарювання, відповідними показниками 
динаміки розвитку.
ключові слова: дискримінантний аналіз, 
множина показників, показники фінансового 
аналізу, коефіцієнти фінансової стійкості, 
ризик банкрутства.

Статья посвящена исследованию мето-
дических подходов к мониторингу и диа-
гностике деятельности предприятий. 
Приведена классификация существующих 
методов диагностики. Обосновано, что 
применение методов дискриминантного 
анализа в практике диагностики деятель-
ности предприятий, содержит определен-
ные недостатки, которые снижают точ-

ность полученных выводов. Предложено, 
дополнить множество показателей финан-
сового анализа, характеризующие текущее 
состояние субъекта хозяйствования, соот-
ветствующими показателями динамики 
развития.
ключевые слова: дискриминантный ана-
лиз, множество показателей, показатели 
финансового анализа, коэффициенты 
финансовой устойчивости, риск банкрот-
ства.

The article is devoted to research of methodi-
cal approaches to monitoring and diagnostics of 
activity of enterprises. The classification of exist-
ing diagnostic methods is given. It is substanti-
ated that application of methods of discriminant 
analysis in the practice of diagnosing the activity 
of enterprises, contains certain disadvantages, 
which reduce the accuracy of the findings. It is 
proposed to supplement the set of indicators of 
financial analysis that characterize the current 
state of the entity, with corresponding indicators 
of development dynamics.
Key words: discriminant analysis, set of 
indicators, indicators of financial analysis, 
coefficients of financial stability, risk of bankruptcy.
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такого аналізу є дані бухгалтерського обліку, що 
характеризуються повнотою та достовірністю 
інформації. Перевагами даного методу є най-
вища точність розрахунків та отриманих висновків 
й рекомендацій. Однак, доступ до вхідної інфор-
мації має лише власник суб’єкту господарювання, 
тому сфера застосування даного підходу є обме-
женою.

В реальному житті діагностика діяльності під-
приємств часто проводиться в умовах неповноти 
та невизначеності вхідних даних. Наприклад, 
вибір об’єкту інвестування чи прийняття рішень 
стосовно ділових стосунків з потенційними контра-
гентами все одно потребують результатів попере-
днього порівняльного аналізу. Тому широкого роз-
повсюдження також набули методи діагностики за 
неповними даними, які підприємства зобов’язані 
публікувати у відкритому доступі. Зокрема, діа-
гностика за показниками фінансового аналізу 
потребує в якості вхідних даних лише форми 
фінансової звітності.

2. Проведення діагностики на основі експрес-
аналізу за обмеженою множиною фінансових 
показників. У більшості випадків для такого ана-
лізу достатньо балансу підприємства та звіту про 
фінансові результати. Точність експрес-аналізу 
залежить від кваліфікації експерта та допускає 
певну похибку оцінки. Крім того, на сьогоднішній 
день не існує чітких методологічних засад, які 
показники слід включати до розгляду. Тому кож-
ний експерт в своїй практиці може використову-
вати різні методи експрес-аналізу, в залежності 
від цілей оцінки та галузевої приналежності під-
приємств.

З метою стандартизації, впорядкування та уза-
гальнення методів експрес-аналізу виділяють ще 
одну групу методів діагностики підприємств.

3. Методи діагностики, що засновані на інте-
гральній оцінці. В основі цих методів покладено 
узагальнюючий рейтинговий, або інтегральний 
показник, який комплексно характеризує фінан-
сове становище суб’єкту господарювання та 
дозволяє зробити висновки щодо вірогідності його 
банкрутства. До цієї групи входять:

– скорингові моделі – кожний показник фінансо-
вого аналізу, який входить до складу такої моделі, 
переводиться в систему рейтингових бальних 
оцінок, відповідно до класів стійкості, що визна-
чаються експертами. Сумарна рейтингова бальна 
оцінка дозволяє зробити висновок про вірогідність 
ризику об’єкту дослідження;

– моделі багатомірного рейтингового аналізу – 
призначені для проведення порівняльного аналізу 
різних суб’єктів господарювання за певною множи-
ною показників. Як правило, ранжування підпри-
ємств галузі не є тривіальною задачею, оскільки 
неможливо виділити абсолютного лідера: за 
одними показниками аналізу підприємство може 

випереджати конкурентів, за іншими – поступа-
тись ним.

– методи мультиплікативного дискримінант-
ного аналізу – найбільш розповсюджені методи 
діагностики діяльності підприємств, які виходять 
з обмеженої чисельності показників фінансового 
аналізу, в більшості випадків не більше п’яти. На 
їх основі будується роздільна функція адитивно-
мультиплікативного типу, яка дозволяє класифіку-
вати підприємство за вірогідністю банкрутства.

Поширення методів дискримінантного аналізу, 
до складу яких слід віднести модель Альтмана, 
Тафлера, інші розробки вітчизняних авторів, що 
дозволяють враховувати специфіку господарю-
вання в умовах українського законодавства чи 
галузевої приналежності, пов’язане з відносною 
легкістю їхнього використання. Однак, застосу-
вання методів дискримінантного аналізу в прак-
тиці діагностики діяльності підприємств, на нашу 
думку, містить певні недоліки, що знижують точ-
ність отриманих висновків. Так, роздільна функ-
ція будується на основі моментних чи інтерваль-
них показників, що характеризують поточний стан 
суб’єкту господарювання. В той же час, якість 
менеджменту, що виражається в динаміці розви-
тку підприємства за останні роки, абсолютно не 
враховується. Це призводить до того, що різні за 
динамікою розвитку підприємства з подібним зна-
ченням роздільної функції отримують однакові 
оцінки. На нашу думку, вказаний недолік потребує 
наукового вирішення, що дозволить більш точно 
діагностувати наявність ризику банкрутства.

Таким чином, в рамках даної роботи множину 
показників фінансового аналізу, що характеризу-
ють поточний стан суб’єкту господарювання, про-
понується доповнювати відповідними показни-
ками динаміки розвитку. 

Окрім того, наявні тенденції можуть носити 
стійкий, або нестійкий характер. Тенденція з 
нестійкою динамікою збільшує невизначеність та 
обмежує точність діагностики діяльності підпри-
ємства. Якщо ж виявлена тенденція характеризу-
ється стійким середньорічним темпом приросту, 
це дозволяє достовірно оцінити перспективи 
подальшої діяльності суб’єкту господарювання. 
Отже, пропонується показники динаміки оціню-
вати за стійкістю розвитку.

Враховуючи вищесказане, методичний підхід 
до діагностики діяльності підприємств буде скла-
датись с наступних етапів, рис. 1. 

Розглянемо кожний з блоків більш детально. 
Для цього введемо умовні позначення. Нехай: 
X Х i ni= { } =, ..1  – множина показників експрес-
аналізу, за якими виконується діагностика діяль-
ності підприємства. При їх обґрунтуванні в рамках 
даної роботи ми виходили з таких передумов:

– обрана множина показників повинна мак-
симально повно відображати фінансовий стан 
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суб’єкту господарювання, проте їхня кількість 
повинна бути якнайменшою. Для цього з розгляду 
слід виключити показники, що мають функціо-
нальні зв’язки між собою;

– комплексний фінансовий аналіз склада-
ється з декількох напрямків досліджень, таких як: 
ліквідність, платоспроможність, ділова активність, 
прибутковість та фінансова стійкість підприєм-
ства. Тому приналежність кожного з показників до 
j-ої групи позначимо як Хi

j( ) . 
Практична реалізація методичного підходу з 

діагностики результатів господарської діяльності 
виконувалась на прикладі підприємства ПрАТ 
«АМЗ». Оскільки майбутня оцінка динаміки роз-
рахованих показників потребує наявності часових 
рядів, причому, точність розрахунків залежить від 
кількості періодів спостережень, в якості вхідних 
даних було використано баланс та звіт про фінан-
сові результати за 2012-2016 роки. 

В табл. 1 наведені результати діяльності підпри-
ємства за обраною множиною показників [13, 14].

За своєю статистичною суттю всі показники 
фінансового аналізу Хi

j( )   є відносними величи-
нами структури, координації чи інтенсивності. 
Внаслідок цього їхні допустимі межі значень від-
різняються між собою. Тому виникає необхідність 
нормувати значення всіх показників, привівши їх 
до шкали від 0 до 1, де меншому нормованому 
значенню відповідає гірше значення показника і 
навпаки. 

Процес нормування залежить від бажаного 
напрямку зміни показника. Якщо показник Хi

j( )  пови-
нний максимізуватись, або оптимальне значення 
Хi opt,  переважає поточне, формула набуває вигляду:

X
X

Xi norm
j i

j

i opt
,

( )

,

( ) = ,                      (1)

де Xi norm
j

,
( )  – нормоване значення i-ого показника 

j-ої групи; Хi opt,  – оптимальне значення i-ого показ-
ника за умови виконання нерівності Х Xi opt i

j
,

( )> .
Якщо ж показник Хi

j( )  повинний мінімізуватись, 
або оптимальне значення Хi opt,  поступається 
поточному, тоді формула приймає вигляд:

X
X

Xi norm
j i opt

i
j,
,

( )

( ) = ,                      (2)

Джерелами інформації оптимальних значень
Хi opt,  виступають: відповідні показники підпри-
ємств-лідерів в галузі; рекомендації на основі існу-
ючих скорингових моделей діагностики; методики 
інтегральної оцінки, 

Наступним етапом методичного підходу, пред-
ставленого на рис. 1, є обчислення групових показ-
ників. Для цього, перш за все, необхідно визначити 
рівні значущості індивідуальних показників, що 
входять до складу кожної групи. В даному випадку 
найчастіше застосовують експертні методи оцінки. 
Експерт формує систему переваг в якісній шкалі, 
яка за допомогою методів прийняття рішень може 
бути трансформована у кількісну оцінку. В даному 
дослідженні з цією метою було використано метод 

рис. 1. методичний підхід до діагностики діяльності підприємств

 Вибір системи показників експрес-аналізу, що 
комплексно характеризують стан підприємства 

Визначення рівня значущості індивідуальних та 
групових показників методами експертного 

оцінювання 

Приведення показників до 
співставного вигляду (нормування) 

Обчислення групових показників 

Розрахунок інтегрального показника 
поточного стану 

Оцінка середньорічної динаміки зростання 
групових показників 

Інтерпретація отриманих значень показників та 
стійкості тенденцій їхнього розвитку 

Оцінка стійкості виявлених тенденцій в зміні 
фінансового стану підприємства 
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аналізу ієрархій Сааті. До переваг даного методу 
слід віднести розвинуту процедуру парного порів-
няння об’єктів:

– показники А та В є однаково важливими  
A B≈  ) – кількість балів дорівнює 1;

– показник А не поступається В ( A B≈  ) – 
кількість балів дорівнює 3;

– показник А є важливішим за В ( A B ) – кіль-
кість балів дорівнює 5;

– показник А значно переважає В ( A B ) – 
кількість балів дорівнює 7;

– показник А абсолютно переважає В  
( A B ) – кількість балів дорівнює 9.

Результати експертної оцінки представ-
ляються у вигляді матриці парних порівнянь 
β β= { } =i j i j n, , , ..1 , елементи якої дорівнюють:

β i j i j

i j

якщо i j

b якщо j i

b якщо j i

, ,

,

,

,

,

=
=
>

<













1

1

,                (3)

де bi j,  – бали, отримані в результаті парного 
порівняння за наведеною вище схемою.

Тоді, вагові коефіцієнти α i
j( )  кожного показника 

Хi
j( )  обчислюються за формулою:

α
β

i
j

і j norm
j

n

n
( ) ==

∑ , ,
1 ,   де   β

β

β
i j norm

i j

i j
i

n, ,
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,
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1

           (4)

В основі обчислення групових показників G j( )  
покладено адитивно-мультиплікативну функцію, 
що має вигляд:

G Xj
i
j

i norm
j( ) ( )
,
( ) max= ×( ) →∑ α ,     (5)

Дана функція приймає значення від 0 до 1 
та повинна максимізуватись. Результати роз-
рахунків групових показників діяльності підпри-
ємства ПрАТ «АМЗ» за даними 2012-2016 років 
наведено в табл. 2. Також дана таблиця містить 
розраховані значення інтегрального показника 
Z. При його обчисленні було прийнято до уваги 
систему переваг: G G G G G( ) ( ) ( ) ( ) ( )4 2 3 1 2≈ ≈ ≈    .  

Таблиця 1 
результати діяльності підприємства Прат «амЗ» за даними 2012-2016 років

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 
Показники ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,200 1,288 1,138 1,036 1,064
Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності 0,411 0,358 0,320 0,329 0,341
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,000 0,010 0,000 0,001 0,001

Показники платоспроможності
Коефіцієнт фінансової напруги 0,455 0,571 0,586 0,566 0,587
Співвідношення довгострокової дебіторської та кре-
диторської заборгованості 0,098 0,083 0,083 0,084 0,081

Співвідношення довгострокових зобов’язань до нео-
боротних активів 0,773 0,919 0,946 0,970 1,053

Показники ділової активності
Коефіцієнт обіговості сукупного капіталу 0,495 0,249 0,081 0,192 0,059
Коефіцієнт обіговості оборотних активів 1,204 0,659 0,214 0,461 0,146

Показники прибутковості
Рентабельність сукупного капіталу -0,9% -8,1% -5,9% -4,6% 0,0%
Рентабельність операційної діяльності 2,7% -4,5% -5,6% -4,6% -0,2%
Рентабельність витрат 6,8% -18,4% -51,0% -22,2% -4,8%
Рентабельність продажу 5,5% -17,9% -68,2% -23,7% -4,4%

Показники фінансової стійкості
Коефіцієнт фінансової автономії 0,202 0,135 0,080 0,032 0,032
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності 0,657 0,706 0,666 0,598 0,619

Таблиця 2
розрахунок групових показників діяльності підприємства Прат «амЗ»  

за даними 2012-2016 років
напрямок оцінки 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Ліквідність (G(1)) 0,251 0,255 0,223 0,212 0,218
Платоспроможність (G(2)) 0,229 0,188 0,184 0,185 0,176
Ділова активність (G(3)) 0,274 0,145 0,047 0,106 0,033
Прибутковість (G(4)) 0,592 0,268 0,030 0,286 0,507
Фінансова стійкість (G(5)) 0,641 0,547 0,523 0,527 0,514
Інтегральний показник (Z) 0,453 0,301 0,200 0,288 0,336
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Для згортки було використано функцію  
Z Gj j= ×( )∑ α ( ) ( ) .

За результатами 2016 р. інтегральний показ-
ник результатів діяльності підприємства приймає 
значення Z = 0,336 що характеризує його фінансо-
вий стан як нестійкий та ризикований. Найбільші 
проблеми спостерігаються з діловою активністю 
(G(3) = 0,033), платоспроможністю (G(2) = 0,176) 
та ліквідністю (G(1) = 0,218) тощо. Для отримання 
більш деталізованої інформації, відповідно до 
запропонованого методичного підходу, рис. 1, зна-
йдемо середньорічну динаміку зростання групо-
вих показників та проведемо оцінку стійкості вияв-
лених тенденцій.

Середньорічна динаміка зростання вимірю-
ється показником середнього темпу приросту, а 
його стійкість – квадратичним коефіцієнтом варі-
ації: 

K
x

σ
σ

= ×100% , де σ =
−( )

=
∑ x x

n

i
i

n 2

1 ,         (6)

Якщо Kσ ≤ 33,3%, це означає, що середній темп 
приросту групового показника добре характеризує 
відповідні рівні часового ряду, тобто, маємо стійку 
тенденцію розвитку. І навпаки, якщо Kσ ≥ 40,0%, 
це свідчить про значні коливання в динаміці гру-
пового показника, а отже будемо мати нестійку 
тенденцію.

В табл. 3 наведено результати статистичного 
аналізу динаміки розвитку діяльності підприєм-

ства ПрАТ «АМЗ». Як бачимо, за всіма напрям-
ками оцінки підприємство погіршило показники 
свого фінансового стану.

Стійка тенденція до погіршення стану суб’єкту 
господарювання спостерігається за напрямком 
ліквідності, платоспроможності та фінансової стій-
кості, рис. 1. 

Це означає, що з кожним роком підприємство 
стає все менш платоспроможним, отже, ризик 
банкрутства постійно зростає. Поряд із цим, показ-
ники ділової активності та прибутковості протягом 
досліджуваного періоду характеризувались зна-
чними коливаннями, що свідчить про нестабіль-
ність попиту на продукцію, рис. 2.

Таким чином, станом на кінець 2016 року інте-
гральний показник діяльності підприємства знахо-
диться в зоні істотного ризику втрати платоспро-
можності (Z = 0,336), зменшується кожного року в 
середньому більш ніж на 7% та характеризується 
значними коливаннями внаслідок змін ділової 
активності. Отже, за результатами проведеної діа-
гностики можна зробити висновок, що підприєм-
ство має високий рівень ймовірності банкрутства.

Порівняємо отримані результати аналізу з 
законодавчо затвердженою, діючою методи-
кою дискримінантного аналізу для проведення 
оцінки фінансового стану потенційного бенефіці-
ара інвестиційного проекту [15]. Для підприємств 
добувної та переробної промисловості роздільна 
функція має вигляд:
Z К К К К К= + + + + −0 025 1 9 0 45 1 5 0 03 0 51 2 3 4 5, , , , , , ,   (7)

Таблиця 3 
оцінка динаміки розвитку підприємства Прат «амЗ»

напрямок оцінки
динаміка зростання стійкість динаміки

середньорічний 
темп приросту тенденція коефіцієнт варіації стійкість

Ліквідність -3,52% Обмежене скорочення 6,28% Стійке
Платоспроможність -6,40% Скорочення 7,67% Стійке
Ділова активність -41,07% Скорочення 137,05% Не стійке
Прибутковість -3,79% Обмежене скорочення 404,63% Не стійке
Фінансова стійкість -5,37% Скорочення 6,03% Стійке
Інтегральний показник -7,15% Скорочення 36,01% Не стійке

  

рис. 1. стійка динаміка погіршення показників 
фінансового стану

рис. 2. не стійка динаміка погіршення показників 
фінансового стану
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де К1 – коефіцієнт покриття; К2 – коефіцієнт 
фінансової незалежності; К3 – коефіцієнт рента-
бельності продажів; К4 – коефіцієнт рентабельності 

активів; К5 – коефіцієнт оборотності обігових активів.
Протягом досліджуваного періоду з 2012 р. по 

2016 рік інтегральний показник Z приймав значення:

Z2012 0 025 1 200 1 9 0 202 0 45 0 055 1 5 0 010 0 03 1= × + × + × + × −( ) + ×, , , , , , , , , ,, , ,830 0 5 0 020− = −

Z2013 0 025 1 288 1 9 0 135 0 45 0 179 1 5 0 081 0 0= × + × + × −( ) + × −( ) +, , , , , , , , , 33 0 903 0 5 0 386× − = −, , ,

Z2014 0 025 1 138 1 9 0 080 0 45 0 682 1 5 0 059 0 0= × + × + × −( ) + × −( ) +, , , , , , , , , 33 0 297 0 5 0 707× − = −, , ,

Z2015 0 025 1 036 1 9 0 032 0 45 0 237 1 5 0 046 0 0= × + × + × −( ) + × −( ) +, , , , , , , , , 33 0 674 0 5 0 568× − = −, , ,

Z2016 0 025 1 064 1 9 0 032 0 45 0 044 1 5 0 000 0 03 0= × + × + × −( ) + × + ×, , , , , , , , , ,, , ,194 0 5 0 426− = −

За даними розрахунків протягом 2012-2014 
років інтегральний показник діяльності підпри-
ємства погіршував своє значення, а в 2015-2016 
роках спостерігалось незначне покращення. Крім 
того, підприємство в останні роки належало до ІІІ 
класу стійкості, для якого спроможність викону-
вати свої зобов’язання знаходиться на рівні нижче 
середнього, а ймовірність дефолту не визначена.

висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнивши вищевикладене, можна зробити висно-
вок про те, що об'єктом діагностики діяльності 
підприємства слід вважати саме підприємство з 
усією сукупністю показників, що характеризують 
його діяльність. 

Застосування методів дискримінантного ана-
лізу в практиці діагностики діяльності підприємств, 
на нашу думку, містить певні недоліки, що знижу-
ють точність отриманих висновків. Так, роздільна 
функція будується на основі моментних чи інте-
гральних показників, що характеризують поточний 
стан суб’єкту господарювання. В той же час, якість 
менеджменту, що виражається в динаміці розви-
тку підприємства за останні роки, абсолютно не 
враховується. Це призводить до того, що різні за 
динамікою розвитку підприємства з подібним зна-
ченням роздільної функції отримують однакові 
оцінки. На нашу думку, вказаний недолік потребує 
наукового вирішення, що дозволить більш точно 
діагностувати наявність ризику банкрутства.

Таким чином, в рамках даного дослідження 
було удосконалено методичний підхід до діагнос-
тики діяльності підприємств на основі інтеграль-
них методів оцінки.

Як бачимо, результати застосування даної 
методики підтвердили отримані вище висновки, 
однак їхня інформативність є набагато нижчою.
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верситету імені Олеся Гончара; 

Коваленко О. В. – д. е. н., професор, зав. кафе-
дри економіки підприємств Запорізької державної 
інженерної академії;

Абесадзе Р. Б. – д. е. н., професор, директор 
Інституту економіки імені Паата Гугушвілі Тбілісь-
кого державного університету імені Іване Джава-
хішвілі;

Раманаускас Юліус – доктор габілітований, 
професор кафедри менеджменту Клайпедського 
університету (Литва);

Гайдка Єжи – д. е. н., професор, завідувач 
кафедри економіки промисловості та ринку капі-
талу Лодзинського університету (Польща);

Ареф'єва О. В. – д. е. н., професор, декан 
факультету економіки і підприємництва Інституту 
економіки та менеджменту Національного авіацій-
ного університету;

Шевцов А. І. – д. т. н., професор, директор Регі-
онального філіалу Національного інституту стра-
тегічних досліджень у місті Дніпро;

Серджо Велеско – д. е. н., професор міжнарод-
ного менеджменту факультету економіки універ-
ситету прикладних наук у місті Міттвайда (Німеч-
чина);

Дімітров Іван – д. е. н., професор, професор 
кафедри економіки та управління університету 
професора доктора Асена Златарова (Болгарія);

Орельен Мас – директор Дніпропетровського 
Альянс Франсез;

Величко Л. А. – к. держ. упр., доцент кафедри 
економіки та управління підприємством Дніпро-
петровського національного університету імені 
Олеся Гончара;

Рябік А. Є. – к. е. н., доцент кафедри економіки 
та управління підприємством Дніпропетровського 
національного університету ім. О.Гончара.

Тези доповіді можуть бути написані україн-
ською, російською, англійською мовами.

Для участі в конференції потрібно не пізніше 23 
лютого 2017 р. відправити матеріали вкладеними 
файлами за адресою: 9729071@gmail.com: заявку 
на участь (форма додається); текст тез, копію кви-
танції про сплату публікації; рецензію-рекоменда-
цію керівника (для студентів).

За результатами роботи конференції буде 
видано:

- збірник тез доповідей;
- колективна монографія.

Матеріали конференції будуть розміщені на 
web-ресурсі науково-практичних конференцій за 
адресою http://www.confcontact.com і видані окре-
мою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), 
який буде розісланий учасникам конференції, а 
також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліо-
теки. Друкований авторський примірник матеріалів 
конференції буде надіслано замовленими листами 
на вказані контактні адреси до 31.03.2017. 

Детальна інформація міститься на сайті універ-
ситету та в інформаційних буклетах.

інформаційно-видавничий відділ конференції:
Біла К.О., Капуш О.Є.

Телефон: +38 (067) 972-90-71 
е-mail: 9729071@gmail.com
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новий вид науковиХ ПослуГ

Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є надзвичайно 
актуальними у наш час. Враховуючи великі масиви інформації, що 
з’являються у всесвітній мережі, жоден вчений не може бути впевне-
ним, що його авторське право захищене. Крім того, поширеною є ситуа-
ція, коли декілька вчених в одній галузі науки користуються однаковими 

джерелами інформації, а в результаті безкоштовні програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові 
збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки за 
базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями не 
вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників 
тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що чинне 
законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа за профілем 
дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подібних ситуацій ми про-
понуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту за 
допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку перевірки до 3%. Переваги 
такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях 
інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, 

дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо. 

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи терміни (робочих днів) вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5000 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3000 грн
Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття (обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн
Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «оцінка унікальності 
тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експер-
тизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник Причорноморського науково-дослідного інсти-

туту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою, дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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