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Микитась В.В.
к.е.н., доцент кафедри  
економічної теорії
та економічних методів управління
Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна

У статті розглянуто теоретичні особли-
вості формування ефективної економічної 
політики держави. Розуміння та осмислення 
самого поняття «економічна політика 
держави» є важливим для виведення осо-
бливостей її формування за сучасних умов 
розвитку. Держава є одним із найважливі-
ших елементів системи національних інсти-
тутів, її роль у формуванні та закріпленні 
бажаного рівня національної конкуренто-
спроможності зумовлена виключними повно-
важеннями державних інститутів стосовно 
фіксації меж суверенітету щодо зовнішніх 
конкурентів. Нині підвищення національної 
конкурентоспроможності залежить саме 
від адекватно сформованої економічної полі-
тики держави, яка би враховувала сучасний 
розвиток світової економіки та національні 
особливості країни, сприяла би станов-
ленню ефективної системи інститутів. За 
сучасних умов розвитку світу державна еко-
номічна політика має бути спрямована на 
поліпшення економічних параметрів життя 
суспільства в межах певного ладу, його умов 
і можливостей.
Ключові слова: економічна політика дер-
жави, інституційне середовище, інститут, 
інклюзивний розвиток, цілі державної еконо-
мічної політики.

В статье рассмотрены теоретические 
особенности формирования эффектив-

ной экономической политики государства. 
Понимание и осмысление самого понятия 
«экономическая политика государства» 
является важным для вывода особенностей 
ее формирования в современных условиях 
развития. Государство является одним из 
важнейших элементов системы националь-
ных институтов, его роль в формировании 
и закреплении желаемого уровня националь-
ной конкурентоспособности обусловлена 
исключительными полномочиями государ-
ственных институтов относительно фик-
сации границ суверенитета по отношению 
к внешним конкурентам. Сегодня повыше-
ние национальной конкурентоспособности 
зависит именно от правильно сформиро-
ванной экономической политики государ-
ства, которая бы учитывала современное 
развитие мировой экономики и националь-
ные особенности страны, способствовала 
бы становлению эффективной системы 
институтов. В современных условиях раз-
вития государственная экономическая 
политика должна быть направлена на улуч-
шение экономических параметров жизни 
общества в рамках определенного строя, 
его условий и возможностей.
Ключевые слова: экономическая политика 
государства, институциональная среда, 
институт, инклюзивное развитие, цели 
государственной экономической политики.

The theoretical features of establishing an effective economic state policy are considered in the article. Understanding of “economic state policy" is very 
important to find the specific of its establishing in the up-to-day context. The state is one of major elements of the system of national institutes, its role in form-
ing and fixing of the desired level of national competitiveness is conditioned by exceptional plenary powers of state institutes in relation to fixing of borders 
of sovereignty to external competitors. In the conditions of global structural changes, the requirement increased in complex effective state economic policy 
in realization of aims of effective development of economic subjects and state is increased, passing to the market economy of some countries of the world. 
The system of state support of managing subjects in Ukraine is not effective enough and does not provide to a full degree economic, legal, organizational 
and informative terms for functioning of institutional environment, what would assist to steady economic development and guaranteed the stable rates of 
the economy growing. Ukraine, as well as countries with an immature economy, needs, foremost, state economic policy, that would assist to creation of the 
effective competitive social oriented economy. Researchers constantly engage in the question of forming and realization of effective economic policy. Under 
modern circumstances of forming and realization of economic politics of the state becomes complicated by swift development of dynamic processes of 
globalization, that creates the necessity of consideration of state economic policy for the context of globalization and leading out of parameters of its effective 
functioning. The state economic policy has an important value for development of economy of every country of the world. It shows by itself the aggregate 
of interconnected actions of the state on creation of scope terms of development of economy by achievement of the put aims, perfection of economic 
parameters of providing of stable, effective public recreation. In the conditions of global structural changes an economic policy is transformed, importance 
and effectiveness of long-term aims of creation of competitive housekeeper and high quality of life of population increases in it.
Key words: economic state policy, institutional environment, institute, inclusive development, aims of economic state policy.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
THEORETICAL ASPECTS OF ESTABLISHING AN EFFECTIVE  
ECONOMIC STATE POLICY IN TODAY`S ENVIRONMENT

Постановка проблеми. У зв’язку з інтеграцій-
ними та глобалізаційними процесами, переходом 
України до ринкової економіки змінилася роль дер-
жави як суб’єкта господарювання і макрорегулятора, 
з’явився комплекс нових теоретичних та практичних 
питань регулювання економічної ситуації. Нині сис-
тема державної підтримки господарюючих суб’єктів 
в Україні є не досить ефективною і не забезпечує 

повною мірою економічних, правових, організацій-
них та інформаційних умов для функціонування 
розвиненого інституційного середовища, що сприяє 
стійкому економічному розвитку та гарантує ста-
більні темпи економічного зростання. Тому еко-
номічна ситуація, що склалася в Україні, потребує 
насамперед теоретичного переосмислення та фор-
мування ефективної економічної політики держави.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування і реалізації економічної 
політики держави постійно перебуває у полі зору 
дослідників різних сфер знань. У адміністративних 
науках, починаючи з Арістотеля, в економічних – з 
Т. Мена, У. Петі, досліджувалося питання про необ-
хідність впливу держави на економіку, про заходи 
та межі впливу. Важливим для сучасного розуміння 
економічної політики держави є аналіз еволюції 
наукових поглядів та його трактування. Поняття 
«державна економічна політика» було введено в 
науку А. Смітом у зв’язку з виділенням позитивної 
і нормативної функцій економічної науки (політич-
ної економії). На думку А. Сміта, економічна полі-
тика держави є основною формою господарської 
практики, в якій реалізуються висновки і рекомен-
дації економічної науки. Поняття «державне регу-
лювання економіки» було введено в науковий обіг 
пізніше вченими-економістами, які здійснювали 
наукове розроблення причин форм і методів дер-
жавного втручання в ринкову економіку [5].

Говорячи про економічну політику держави, 
передусім необхідно знати і розуміти сутність дер-
жави, її роль і місце в суспільстві. Світова історія 
свідчить, що якими б поширеними не були засоби 
ринкової саморегуляції, якою б високою не була 
частка приватного сектору в економіці, держава 
виступає далеко не другорядним, а ключовим чин-
ником соціально-економічної динаміки; свідчить 
також про нерозривну єдність держави, суспіль-
ства та економічної системи. За всієї самостійності 
різних сфер діяльності людей вони не існують 
одна без одної, оскільки і тип економіки, і форма 
державного устрою залежать від типу суспільства 
і навпаки. Держава є невід’ємною частиною еконо-
міки і виконує відповідні функції залежно від істо-
ричного етапу розвитку країни.

В економічній літературі є велика кількість 
визначень державної економічної політики.

Так, І.П. Ніколаєва виражає суть економічної 
політики через набір певної мети у сфері націо-
нальної економіки в сукупності з системою мето-
дів і засобів, використовуваних для досягнення 
поставлених цілей [8, с. 305]. Відомий німецький 
вчений Х. Гірш дає такі визначення економічної 
політики держави: «Економічна політика дер-
жави є сукупністю заходів, спрямованих на те, 
щоб упорядкувати перебіг економічних процесів, 
вплинути на них або безпосередньо зумовити їх 
протікання». Також є думка, що «під економічною 
політикою розуміють систему державних заходів 
непрямої (ринкової) і прямої (адміністративної) дії 
на поведінку господарюючих суб'єктів» [4, с. 27].

Останнє трактування економічної політики дер-
жави, на нашу думку, відображає та охоплює розу-
міння сутності державного ргулювання.

Також є думка, що «економічна політика – це 
концентрована, науково обгрунтована діяльність 

держави щодо цілеспрямованого керування функ-
ціональним розвитком економіки на макро- і мікро-
рівні з метою забезпечення загального добробуту 
в країні» [3, с. 14].

На думку П. Вельфенса, економічна політика 
держави – «цілеспрямоване створення рамко-
вих умов у ринковій економіці і раціональне здій-
снення заходів з метою впливу на економічні про-
цеси і розвиток економіки» [1, с. 1]. Це визначення 
робить акцент на необхідність інституціональної 
ефективності, раціональності усіх дій держави з 
формування і реалізації економічної політики.

Постановка завдання. Дослідження політики 
держави в економічній сфері має важливе зна-
чення. Потреби державного втручання в меха-
нізми госпадарювання зумовлюють необхідність 
теоретичного обґрунтування сутності та визна-
чення місця, параметрів економічної політики в 
системі господарювання, зв’язку економічної полі-
тики з економічними інтересами суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Держава є найвищим за рівнем організації і зна-
чущості інститутом суспільства, який за своєю 
соціально-економічною природою повинен 
забезпечувати одночасну реалізацію особистих 
і громадських інтересів. Саме державна еконо-
мічна політика повинна сприяти стійкому розви-
тку країни.

За сучасних умов розвитку світу державна 
економічна політика має бути спрямована не на 
досягнення абстрактного добробуту, а на поліп-
шення економічних параметрів життя суспільства 
у межах певного ладу, його умов і можливостей.

Економічна політика описує рамкові умови 
розвитку країни, відбиває етапні цілі держави, 
характерні для конкретного історичного періоду. 
З огляду на особливості певної історичної епохи, 
економічна політика оперує тими інструментами, 
які будуть властиві, адекватні цьому етапу розви-
тку. Так, у період ринкової трансформації доцільні 
заходи, що ґрунтуються на економічних інтересах 
суб'єктів господарювання, їхній зацікавленості в 
становленні нової системи господарювання і без-
посередній участі в її ефективному розвитку.

Економічна політика у своєму підґрунті має 
формуватися насамперед на наукових засадах. 
З одного боку, економічна політика спирається 
на теоретичні узагальнення економічної теорії, 
макро- і мікроекономіки, а з іншого – є стартовою 
опорою для економічних наук (наприклад, дер-
жавного регування, адже у своїй суті це – прак-
тична реалізація державної політики). Кожна дія 
держави повинна бути чітко спланованою та про-
аналізованою крізь призму наявних знань та умов 
відповідного історичного періоду. Економічна полі-
тика використовує фундаментальні напрацювання 
не лише у сфері економіки, а й у сферах соціо-
логії, психології, історії, політики. Слід пам’ятати, 
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що в одній сфері реалізація економічної політики 
може мати позитивний результат, а в іншій – нега-
тивні наслідки. Тому формування економічної 
політики – це комплексний підхід до економіки 
загалом, а не до кожної її сфери окремо. Розуміти 
економічну політику як вплив на економічні інтер-
еси і поведінку суб’єктів господарювання озна-
чає звуження її функціонального значення. Адже 
є проблеми регулювання ринкових механізмів 
господарювання, макроекономічних параметрів 
(безпосередньо методами макроекономічної полі-
тики), що не стосуються безпосередньо стимулю-
вання економічних інтересів і поведінки суб'єктів 
господарювання.

Таким чином, економічна політика дер-
жави – генеральна лінія дій держави зі створення 
інституційних умов розвитку економіки шляхом 
досягнення поставлених цілей, спрямована на 
регулювання і вдосконалення економічних пара-
метрів, забезпечення і стабільне, ефективне функ-
ціонування суспільного відтворення. 

Цілі економічної політики держави є головним 
орієнтиром розвитку країни. У літературі є різні 
підходи щодо трактування та розуміння. Загально-
визнаним є формування цілей стосовно різних рів-
нів регулювання економікою, строку досягнення 
(короткострокові, поточні, довгострокові).

Аналізуючи пріоритети формування економіч-
ної політики України за останні роки, можна гово-
рити про те, що всі цілі, які ставилися для роз-
витку економіки та суспільства, були спрямовані 
на розв’язання поточних проблем, які склалися в 
результаті кризових явищ, та були самоцілями й 
не мали в собі якісного складника, що не відпові-
дає стратегічному, перспективному розвитку кра-
їни в майбутньому. 

Так, досягнення зазначених цілей важливе для 
покращення рівня життя населення, однак це про-
міжні цілі, а не цілі економічної політики держави. 
Цілеутворення розвитку країни не має зводитися 
до вирішення проміжних цілей, адже такий підхід є 
некваліфікованим.

Щодо формування цілей економічної політики 
держави важливими є засади, відображені в доку-
менті «Європа 2020», де визначені основні цілі, 
які є флагманами в досягненні добробуту євро-
пейських громадян, що приведе до позитивних 
наслідків інклюзивного економічного розвитку 
Європейського Союзу [10].

Так, встановлені цілі розвитку є обґрунтова-
ними і в обов’язковому порядку мають бути пере-
несені на національні рівні. Саме цілі формують 
та визначають напрям розвитку.

Цілі наведені в трьох пріоритетах розвитку:
1. Розумне зростання – являє собою розвиток 

економіки, заснованої на знаннях та інноваціях.
2. Стійке зростання – сприяння більш ефек-

тивному використанню ресурсів, формуванння 

конкурентоспроможної економіки, розвиток «зеле-
ної економіки».

3. Інклюзивне зростання – формування висо-
кої зайнятості, забезпечення економічного, соці-
ального та територіального розвитку і згуртова-
ності [10].

Зазначені пріоритети є взаємодоповнюючими 
та взаємопов’язаними. Реалізація кожного з них 
має нести лише позитивний вплив на реалізацію 
інших та не суперечити цілям, зазначеним у пріо-
ритетах розвитку.

Таким чином, цілеутворення в програмі розвитку 
«Європа-2020» відбувається не лише через визна-
чення та формування цілей, а й через об`єднання 
їх у пріоритети розвитку, які взаємопов`язують та 
взаємодоповнюють один одного.

Як зазначено в програмі «Європа-2020», тільки 
тоді економічна політика буду успішною та ефек-
тивною, коли цілі будуть не лише сформульовані, 
а й упроваджені, тобто кожна мета повинна про-
низувати кожну дію держави.

Нині під час визначення цілей державної еко-
номічної політики важливим та невід’ємним є 
поєднання розвитку економіки на фоні ефектив-
ного використання ресурсів із формуванням ста-
більного соціального середовища.

Так, якісним наповненням цілей державної еко-
номічної політики мають виступати саме цінності. 
Адже цінності – це ознаки якості життя, її блага. 
Вони є найзначнішим у житті, кращим із того, що 
воно може дати людству.

Цінності є граничними життєвими орієнтирами, 
за якими ми будуємо свою поведінку, відносини з 
людьми, кар’єру, ставимо собі цілі та обмеження. 
Саме цінності є тими векторами, за якими ми зві-
ряємо бажаний результат або стан та зміни навко-
лишнього середовища [9, с. 116–118].

Таким чином, за сучасних умов розвитку цін-
ності є дуже важливими для формування силь-
ного суспільства та економіного розвитку. Але не 
можна замінювати цілі цінностями. Адже цінності 
визначають цілі, а не навпаки. Цілі виступають 
фрагментами руху до цінностей. Саме цілі дер-
жавної економічної політики виступають її мето-
дологічною основою, а вже чере функції держава 
бере на себе зобов’язання.

Формування ефективної економічної політики 
держави вимагає комплексного підходу, який би 
враховував усі сфери життєдіяльності суспільства, 
що потребує детального відображення механізмів 
і засобів реалізації поставлених завдань, а також 
формування проміжних етапів, які відповідатимуть 
досягненню проміжних цілей державної економіч-
ної політики. Саме створення ефективної системи 
інститутів є одним з основних завдань стратегії 
розвитку, що націлює економіку країни на успіх. 
У сучасній українській економіці саме її інституційне 
облаштування – визначення правил, економічних 
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механізмів і інструментів, а також організаційних 
форм – забезпечує взаємодію ринку й держави, 
адже ні ринок, ні держава самі по собі не здатні 
впоратися з викликами та завданнями трансфор-
маційного періоду розвитку країни. І наскільки вда-
лою буде система інститутів, настільки успішною 
буде взаємодія ринку та держави. 

Для формування ефективної економічної полі-
тики держави стає важливим виявлення стабіль-
ного складника інститутів. Саме це й проявля-
ється в понятті «базового інституту», адже саме 
він характеризує історично стійкі, соціально ста-
більні стосунки. Саме базові інститути створю-
ють основу суспільства, вони задають найбільш 
загальні характеристики соціальних ситуацій, 
визначають спрямованість як індивідуальних, так і 
суспільних дій. Вони формуються історично з роз-
витком суспільства та у процесі взаємодії його із 
зовнішнім середовищем [7].

Цікавою є думка, що саме інститути виступають 
тими «генами», які несуть у собі історичний досвід 
нації, відображаються в менталітеті та поведінці 
людей, що відображається на соціально-економіч-
ному розвитку країни. Саме вдосконалення, фор-
мування міцних «генів» і є одним із завдань еконо-
мічної політики держави. Але інститути виступають 
і тим фундаментом, на якому і має базуватися та 
формуватися політика держави. Таким чином, 
інституційне середовище відіграє двостороннє 
значення в процесі розвитку економіки. Державна 
економічна політика має бути спрямована таким 
чином, щоб відібрати, залишити міцні «гени» та 
на них нарощувати нові, які приведуть до форму-
вання конкурентоспроможної економіки та забез-
печать добробут населенню [6, с. 5].

За останні роки в Україні сформувалася нео-
днозначна та неефективна система інститутів. 
Говорячи про необхідну систему інститутів, яка 
би сприяла формуванню та реалізації ефектив-
ної економічної політики держави, слід пам’ятати, 
що, з одного боку, ефективні інститути позитивно 
впливають на економічне зростання через мінімі-
зацію ризиків невизначенності, зниження інфор-
маційної асиметрії та підвишення макроекономіч-
ної стабільності. Але, з іншого боку, недостатнє 
економічне зростання може стимулювати пошук 
ренти державними діячами (у вигляді корупції) 
та тим самим приводить до виникнення інститу-
ційних пасток чи підвищення витрат інституційної 
трансформації. 

Важливим під час розроблення та формування 
системи інституттів є те, що механічне копіювання 
позитивного досвіду інших країн майже ніколи 
не було успішним. Це пов’язано з тим, що копію-
ються конкретні успішні інститути, які ефективні 
в одній ситуації та мають зовсім непередбачувані 
наслідки за інших умов. Потрібне проектування 
нових інститутів, які виконують ті самі функції, але 

сумісні з особливостями національного соціаль-
ного та культурного капіталу, носіями яких висту-
пають саме неформальні інститути.

Необхідною умовою якісного економічного 
розвитку країни є вироблення специфічної наці-
ональної моделі економічної політики, яка має 
враховувати особливості неформальних правил 
(національних цінностей) конкретної держави. 
Тому для формування ефективної економічної 
політики в державі слід створювати власну сис-
тему інститутів, яка би базувалася на особливос-
тях соціального та культурного капіталу.

Таким чином, під час формування ефектив-
ної державної політики та створення ефектив-
ної держави важливим є державне регулювання 
процесів формування нової системи інститутів: 
аналіз наявних інститутів з погляду їх ефектив-
ності та позитивного впливу на розвиток еко-
номіки, а також створення нових, відповідних 
історичному розвитку та соціо-культурним осо-
бливостям країни. Створення балансу взаємодії 
формальних та неформальних інститутів, штуч-
них та природних. Саме така система інститутів 
має стати невід’ємною частиною економічної 
політики держави.

Завданням ефективної економічної політики 
держави насамперед є створення умов для роз-
витку та укріплення соціального складника крізь 
призму культурних чинників для уникнення появи 
соціальної, а згодом і матеріальної бідності, що 
в довгостроковій перспективі призведе до руйну-
вання суспільства та зниження рівня його еконо-
мічного розвитку.

Досліджуючи соціокультурне підґрунтя форму-
вання державної економічної політики, важливим 
є введення такого поняття, як «якість населення». 
Соціокультурні фактори мають вплив на еконо-
мічну політику та зумовлюють її ефективність у 
довгостроковій перспективі. І саме якість насе-
лення має стати головною ціннісною ціллю еконо-
мічної політики держави.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, нині стає актуальним питання фор-
мування саме ефективної держави, орієнтованої 
на створення та реалізацію ефективної економіч-
ної політики, що приводить до зміщення ролі дер-
жави в суспільстві. Держава має виконувати функ-
цію «інституційного будівника», тобто створити 
таку систему інститутів, яка буде мати позитивний 
вплив на розвиток країни. Головною проблемою 
нині в Україні є протиріччя та взаємний конфлікт 
формальних та неформальних інститутів, при-
родних та штучних. Система інститутів не створює 
приємного та сприятливого середовища для роз-
витку та створення конкурентоспроможної еконо-
міки країни.

Виміром ефективної економічної політики має 
бути комплексний підхід щодо розвитку трьох 



77

  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

складників: міцної та дієвої системи інститутів, 
соціокультурного середовища та підвищення кон-
курентоспроможності. Саме одночасний розви-
ток за заначеними напрямами має бути критеріїм 
ефективності економічної політики держави.
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THEORETICAL ASPECTS OF ESTABLISHING AN EFFECTIVE ECONOMIC STATE POLICY  
IN TODAY`S ENVIRONMENT

The purpose of the article. In the conditions of global structural changes, the requirement increased in 
complex effective state economic policy in realization of aims of effective development of economic subjects 
and state is increased, passing to the market economy of some countries of the world. The system of state 
support of managing subjects in Ukraine is not effective enough and does not provide to a full degree eco-
nomic, legal, organizational and informative terms for functioning of institutional environment, what would 
assist to steady economic development and guaranteed the stable rates of the economy growing. Ukraine, as 
well as countries with an immature economy, needs, foremost, state economic policy, that would assist to cre-
ation of the effective competitive social oriented economy. Smart growth means strengthening knowledge and 
innovation as drivers of our future growth. This requires improving the quality of our education, strengthening 
our research performance, promoting innovation and knowledge, making full use of information and commu-
nication technologies and ensuring that innovative ideas can be turned into new products and services that 
create growth, quality jobs and help address European and global societal challenges. But, to succeed, this 
must be combined with entrepreneurship, finance, and a focus on user needs and market opportunities. Thus, 
aims of economic state policy become one of the most important part of its establishing.

Methodology. Researchers constantly engage in the question of forming and realization of effective 
economic policy. Under modern circumstances of forming and realization of economic politics of the state 
becomes complicated by swift development of dynamic processes of globalization, that creates the necessity 
of consideration of state economic policy for the context of globalization and leading out of parameters of its 
effective functioning. 

Results. The state economic policy has an important value for development of economy of every country 
of the world. It shows by itself the aggregate of interconnected actions of the state on creation of scope terms 
of development of economy by achievement of the put aims, perfection of economic parameters of provid-
ing of stable, effective public recreation. In the conditions of global structural changes an economic policy is 
transformed, importance and effectiveness of long-term aims of creation of competitive housekeeper and high 
quality of life of population increases in it.

Practical implications. Practical attention is drawn to difficult problems that appeared to Ukraine in the 
context of post-crisis renewal of economy inclusive socio-economic development, increase of strategic capa-
bility of the state, stipulated the necessity of theoretical improvement of essence, maintenance, role and place 
of economic policy for society, determination of features of economic state policy at modern conditions

Value/originality. Actuality of research of state economic policy is constrained, first of all, with the pro-
tracted transformation period that experiences economy of most no developing countries of the world.
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В статье рассмотрен один из основных 
факторов социально-экономических, соци-
ально-политических и социально-психоло-
гических проблем и противоречий, а именно 
эксплуатация труда наемных работников 
собственниками средств производства. Кри-
тически проанализированы основные под-
ходы к вопросу о преодолении эксплуатации 
наемного труда, представленные в научной 
литературе. Особое внимание уделено обо-
снованию положения о схоластичности и 
научной несостоятельности гипотезы, 
согласно которой условием справедливого 
вознаграждения наемных работников за их 
труд является соблюдение принципа первич-
ного распределения стоимости продукта в 
соответствии с предельной производитель-
ностью производственных ресурсов. Сфор-
мулированы основные положения теории 
устранения эксплуатации наемного труда в 
условиях хозяйственной системы, основан-
ной на частной собственности на средства 
производства и рыночных отношениях.
Ключевые слова: эксплуатация наемного 
труда, критерий эксплуатации, степень 
эксплуатации, преодоление эксплуатации.

У статті розглянуто один з основних фак-
торів соціально-економічних, соціально-
політичних та соціально-психологічних 
проблем і протиріч, а саме експлуатацію 
праці найманих працівників власниками 
засобів виробництва. Критично проана-
лізовано основні підходи до питання про 
подолання експлуатації найманої праці, 
відображені в науковій літературі. Осо-
бливу увагу приділено обґрунтуванню 
положення про схоластичність та наукову 
неспроможність гіпотези, згідно з якою 
умовою справедливої винагороди найма-
них працівників за їх працю є дотримання 
принципу первинного розподілу вартості 
продукту відповідно до граничної продук-
тивності виробничих ресурсів. Сформу-
льовано основні положення теорії усунення 
експлуатації найманої праці в умовах гос-
подарської системи, заснованої на приват-
ній власності на засоби виробництва та 
ринкових відносинах.
Ключові слова: експлуатація найманої 
праці, критерій експлуатації, ступінь 
експлуатації, подолання експлуатації.

The article considers one of the main factors of socio-economic, socio-political and socio-psychological problems and contradictions – the exploitation of the 
labor of hired workers by the owners of the means of production. The main approaches to the issue of overcoming the exploitation of wage labor, considered 
in the scientific literature, are critically analyzed. It is shown that they reflect the interests of certain social groups and therefore cannot be recognized as the 
results of objective scientific research. This applies to the theory of eliminating the exploitation of wage labor, which was developed by K. Marx, and to the 
modern concept of fair remuneration of wage workers, which offers Western economic science. The scholasticism of the theory of marginal productivity 
of resources is revealed. The extremely low probability of its application in the conditions of a real production process is shown, because it is practically 
impossible to determine the value of the marginal product of one or another resource. Particular attention is paid to the substantiation of the position that the 
theory of distribution by the criterion of marginal productivity of resources, in principle, cannot solve the problem of eliminating the exploitation of wage labor. 
The thesis of the inevitability of such exploitation in a situation where the value of wages is determined by the marginal product of labor in monetary terms 
is proved. Thus, the position is confirmed that the statements of Western economists about the possibility of overcoming exploitation due to the allocation of 
resources according to the principle of marginal productivity cannot be considered scientifically sound. The authors of the article specify the criterion for the 
exploitation of wage labor; offer their concept of overcoming the exploitation of labor of wage earners under capitalism. A formula is given for calculating the 
degree of exploitation. The article formulates the main provisions of the theory of eliminating the exploitation of wage labor in an economic system based 
on private ownership of the means of production and market relations.
Key words: exploitation of wage labor, criterion of exploitation, degree of exploitation, overcoming exploitation.

УСТРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЕМНОГО ТРУДА
OVERCOMING EXPLOITATION OF WAGE LABOR

Постановка проблемы. Важнейшим фактором 
социальных противоречий является эксплуатация 
труда одних членов общества другими. Запад-
ная экономическая наука, не утверждая прямо 
об отсутствии такой эксплуатации в современном 
обществе, пытается завуалировать эту проблему. 
В соответствии с концепцией первичного распре-
деления стоимости продукта адекватно предель-
ной производительности ресурсов рыночно-кон-
курентный механизм обеспечивает справедливое 
вознаграждение для всех собственников ресур-
сов, применяемых в производственном процессе. 
Таким образом, будто бы проблема эксплуатации 
наемных работников собственниками средств 
производства становится неактуальной. Эта гипо-
теза является ошибочной. Эксплуатация наемного 
труда – это одна из наиболее опасных проблем 
современного общества, поэтому необходимо 
разработать концепцию ее преодоления. Осно-
вой этой концепции должно стать освещение про-
блемы с точки зрения экономической теории.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Проблеме эксплуатации наемного труда 
в настоящее время уделяют внимание многие 
авторы, например В. Иноземцев, Ю. Шишков, 
В. Садков, Л. Гринкевич, В. Бергер. Предлага-
ются различные способы преодоления эксплуа-
тации вплоть до утверждений о необходимости, 
ничего не меняя в современной системе первич-
ного распределения стоимости продукта, про-
сто убедить наемных работников в том, что они 
не являются объектами эксплуатации. Вопросы 
определения критериев эксплуатации наемного 
труда, ее степени, разработки практически при-
менимого механизма элиминирования эксплуа-
тации пока что не нашли адекватного освещения 
в научной литературе.

Постановка задания. Целью статьи является 
критический анализ наиболее известных концеп-
ций неэксплуататорского использования наемного 
труда, уточнение критериев наличия эксплуатации 
труда наемных работников, разработка методики 
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определения степени такой эксплуатации, форму-
лировка и обоснование основных положений тео-
рии устранения эксплуатации продавцов рабочей 
силы владельцами средств производства.

Изложение основного материала иссле-
дования. Понятие «эксплуатация» в переводе с 
европейских языков означает «использование», 
«извлечение выгоды». «Эксплуатация <…> как 
социальное явление заключается в присвое-
нии результатов чужого труда собственниками 
средств производства посредством принуждения: 
внеэкономического (в докапиталистических соци-
ально-экономических системах) и экономического 
(в капиталистической системе). Эксплуатация 
может существовать в условиях не только част-
ной собственности, но и других форм собственно-
сти (коллективной, государственной)» [1, с. 766]. 
Поскольку мы рассматриваем эксплуатацию 
труда людей, то, естественно, она интересует нас 
именно как социальное явление.

Согласно письменным источникам, дошедшим 
до нас, в течение тысячелетий неравенство чле-
нов общества рассматривалось как явление есте-
ственное и неизбежное. В период рабовладения 
и феодализма модель взаимоотношений между 
членами общества, основанная на явной, ничем 
не прикрытой и не замаскированной эксплуата-
ции, постулировалась как единственно возмож-
ная, правильная, Богом данная.

В условиях капиталистического общества про-
блема эксплуатации стала объектом научного 
анализа, но экономическая наука, к сожалению, 
не смогла решить задачу объективного и непред-
взятого рассмотрения данной категории в аспек-
тах определения как критериев эксплуатации 
труда, так и предпосылок ее преодоления. Трак-
товки вопросов об эксплуатации наемного труда в 
условиях рыночной хозяйственной системы пред-
ставителями разных направлений экономической 
теории имеют явный отпечаток классово-идеоло-
гической заангажированности. Так называемая 
буржуазная экономическая теория пытается дока-
зать положение о неимманентности эксплуата-
ции труда людей, продающих свою рабочую силу, 
хозяйственной системе, основанной на частной 
собственности на средства производства и рыноч-
ных отношениях. Марксистская экономическая 
теория утверждает о неизбежности такой эксплу-
атации при частной собственности на средства 
производства, следовательно, выдвигает импе-
ратив: устранение эксплуатации наемного труда 
возможно только при ликвидации капитализма как 
социально-экономического строя.

В последние десятилетия у нас стало модным 
критиковать марксизм. Много написано и об оши-
бочности положений, касающихся эксплуатации 
наемного труда при капитализме, выдвинутых 
в свое время К. Марксом. Сейчас нет смысла 

повторять все доводы экономистов-антимаркси-
стов по данной проблеме. Отметим лишь главные 
моменты.

К. Маркс считал, что стоимость товара созда-
ется только живым трудом, то есть трудом людей, 
которые непосредственно заняты изготовлением 
данного товара (при капитализме ими являются 
наемные работники). Стоимость товара, согласно 
его теории, включает перенесенную стоимость 
средств производства и вновь созданную сто-
имость. Часть этой новой стоимости, как писал 
К. Маркс, безвозмездно присваивается капитали-
стами, которые являются эксплуататорами чужого 
труда. По его мнению, «прибавочная стоимость 
есть не что иное, как неоплаченный труд» [2, с. 33]. 
Он утверждал, что прибыль предпринимателей, 
применяющих наемную рабочую силу, представ-
ляет собой исключительно результат эксплуата-
ции наемного труда [2, с. 198; 3, с. 14, 27, 284–285, 
407; 4, с. 228, 543; 5, с. 245–246, 248, 505].

Таким образом, у К. Маркса выходит, что экс-
плуатация труда людей, продающих свою рабо-
чую силу, теми, кто ее покупает, при капитализме 
неизбежна. Если бы не было такой эксплуатации, 
как говорит он, то капиталисты не получали бы 
прибыли.

Мы согласны с теми, кто считает исключи-
тельно трудовую теорию стоимости, разрабо-
танную К. Марксом, ошибочной. Стоимостно-
генеративную функцию выполняют все факторы 
производства, а не только фактор «труд». Сле-
довательно, положения К. Маркса о прибавочной 
стоимости нельзя считать действительно науч-
ным объяснением источника прибыли предпри-
нимателей, использующих наемный труд. Сам по 
себе факт получения такой прибыли еще не дает 
оснований утверждать о наличии эксплуатации 
наемного труда.

Экономическая теория всегда была и пока что, 
к сожалению, является наукой классовой. К. Маркс 
выражал интересы той части общества, которая, 
не имея средств производства, вынуждена нани-
маться на работу к капиталистам-предпринимате-
лям. Другие ученые-экономисты выражали инте-
ресы другой социальной группы, а именно класса 
собственников средств производства. Их задача 
заключалась в разработке концепции, которая 
позволила бы говорить об отсутствии эксплуа-
тации наемного труда в капиталистическом про-
изводстве, справедливости принципов распре-
деления между участниками производственного 
процесса стоимости продуктов, изготовленных на 
капиталистических предприятиях.

Здесь прежде всего нужно вспомнить Ж.Б. Сэя 
и его теорию трех факторов производства. В каче-
стве таких факторов он рассматривал труд, землю 
и капитал. По мнению Ж.Б. Сэя, каждый фак-
тор обеспечивает формирование определенной 
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части стоимости товара. После продажи товара 
выручка распадается на доходы владельцев фак-
торов производства, причем все получают спра-
ведливое вознаграждение, поскольку, дескать, 
зарплата рабочих порождена именно фактором 
«труд», прибыль (доход капиталистов) – именно 
фактором «капитал», а рента (доход землевла-
дельцев) – именно фактором «земля». Таким 
образом, как считал Ж.Б. Сэй, эксплуатации 
наемных рабочих капиталистами нет. Рабочий, по 
мнению этого автора, должен быть удовлетворен, 
получая зарплату, которая будто бы адекватно 
вознаграждает его за труд. Что же касается про-
порций, в которых стоимость продукта распада-
ется на зарплату, прибыль и ренту, то этот вопрос, 
по мнению Ж.Б. Сэя, большого значения не имеет 
[6, с. 27–29, 36, 39–42, 58].

Итак, Ж.Б. Сэй и его последователи считали, 
что проблема эксплуатации наемного труда при 
капитализме не заслуживает внимания, так как 
такой проблемы вроде бы и нет. По нашему мне-
нию, выводы Ж.Б. Сэя представляли собой про-
стую констатацию того, что он считал фактом, но 
никак не результат научного исследования. Дума-
ется, нельзя не согласиться с авторами, которые 
считают, что Ж.Б. Сэй, так сказать, скользит «по 
поверхности важных проблем, вместо того, чтобы 
проникать вглубь их» [7, с. 102].

Нужно было убедить тех, кто получает средства 
к существованию за счет продажи своего труда, в 
экономической обоснованности присущего капи-
талистическому хозяйству порядка определения 
величины зарплаты наемных работников. Поря-
док этот прост: наниматель рабочей силы пред-
лагает потенциальному продавцу рабочей силы 
определенную оплату за выполнение определен-
ной работы, а тот решает, принять это предло-
жение или отказаться от него. Во втором случае 
сделка купли-продажи труда (рабочей силы) не 
состоится. Экономисты, выражающие интересы 
предпринимателей-капиталистов, утверждают, 
что решения предпринимателей о том, сколько 
платить работникам за их труд, обусловлены 
определенными объективными экономическими 
закономерностями.

Проблема заключалась в поиске способа опре-
деления результата применения того или иного 
фактора производства, в том числе фактора 
«труд». За это взялись представители маржина-
листской школы, разработавшие теорию предель-
ной производительности ресурсов.

Идеи, лежащие в основе этой концепции, были 
в общих чертах сформулированы еще до того, как 
свершилась так называемая маржиналистская 
революция. Здесь можно вспомнить, например, 
книгу И. Тюнена «Изолированное государство», 
изданную в 1850 году, но детальная разработка 
концепции предельной производительности 

ресурсов была осуществлена позже, и наиболее 
заметный вклад в решение этой задачи внес, 
очевидно, американский экономист Дж.Б. Кларк. 
Основным произведением этого автора стала 
книга «Распределение богатства», опубликован-
ная в 1889 году. В этой работе большое внима-
ние уделено именно теории предельной произ-
водительности и вопросу о доходах владельцев 
отдельных факторов производства (главы 7, 8, 
11–13, 14–24) [8].

В соответствии с теорией Дж.Б. Кларка доход 
владельцев факторов производства опреде-
ляется предельной производительностью этих 
факторов. Каждый из собственников факторов 
производства должен получать вознагражде-
ние, соответствующее «вкладу» того или иного 
фактора в результат производственного про-
цесса. Например, заработная плата, по мнению 
Дж.Б. Кларка, должна быть равна предельному 
продукту труда или продукту предельного рабо-
чего. Заработная плата – это вознаграждение 
за выполнение работы, а прибыль и процент 
представляют собой вознаграждение за коор-
динирование заработной платы и процента и за 
предоставление капитала. При такой системе 
получения доходов, как писал этот автор, ни 
один из классов людей, занятых в производстве, 
не должен иметь претензий к другому классу 
[8, с. 17, 19, 22, 24–26, 28, 31, 34].

Положение о том, что плата за использование 
факторов производства должна соответствовать 
величинам их предельных продуктов, Дж.Б. Кларк 
пытается доказать именно на примере фактора 
«труд». По мнению автора, если заработная 
плата равна продукту предельного рабочего, 
то это справедливо прежде всего в отношении 
самого рабочего, так как он получает доход, соот-
ветствующий стоимости продукта, созданного его 
трудом. В случае превышения заработной платы 
над продуктом предельного рабочего предпри-
нимателю будет выгодно уволить этого человека. 
Если же заработная плата меньше продукта пре-
дельного рабочего, предприниматель будет заин-
тересован в найме по крайней мере еще одного 
работника. Таким образом, «заработная плата 
стремится быть равной продукту предельного 
труда» [8, с. 119].

По мнению Дж.Б. Кларка, принцип соответ-
ствия величины дохода владельца каждого фак-
тора производства предельной производитель-
ности этого фактора обеспечивает отсутствие в 
обществе какой-либо эксплуатации. Он пишет, что 
«каждый фактор производства получает ту сумму 
богатства, которую этот фактор создает» [8, с. 46]. 
Такого же мнения придерживался А. Маршалл, 
который писал, что «капитал вообще и труд 
вообще взаимодействуют в производстве нацио-
нального дивиденда и получают из него доходы 
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соответственно в меру своей (предельной) произ-
водительности» [9, с. 247].

Современная западная экономическая наука, 
во всяком случае так называемая экономикс, 
трактует проблему определения величин доходов 
владельцев факторов производства целиком и 
полностью в контексте теории предельной произ-
водительности ресурсов. При этом утверждается, 
что реализация данной концепции обеспечивает 
дистрибутивную (распределительную) справедли-
вость. Например, в одном из наиболее известных 
учебников «Экономикс» сказано так: «Теория рас-
пределения доходов на основе предельной произ-
водительности показывает, что получаемый доход 
распределяется в зависимости от вклада чело-
века в «общий пирог», создаваемый обществом. 
Поэтому, если вы разделяете этический принцип 
«каждому – столько, сколько он создает», то рас-
пределение доходов в соответствии с теорией 
предельной производительности, по всей видимо-
сти, и дает честное и справедливое обоснование 
распределения дохода» [10, с. 323–324]. При этом, 
дескать, и наемный работник получит справедли-
вое вознаграждение, так как «работнику выплачи-
вают столько, сколько стоит его труд» [10, с. 323].

Разработка теории предельной производитель-
ности ресурсов и соответствующего ей принципа 
распределения стоимости продукта между соб-
ственниками ресурсов, благодаря применению 
которых (ресурсов) обеспечивается производ-
ственный процесс, могла бы считаться великим 
достижением в области социально-экономических 
исследований, если бы удалось точно определить 
результат применения того или иного фактора 
производства. Пока эта задача не решена, нет 
возможности установить, является ли справедли-
вым, экономически обоснованным «вознагражде-
ние» каждого из фигурантов процесса производ-
ственно-хозяйственной деятельности.

Сторонники теории предельной производи-
тельности предлагают оценивать вклад каждого 
используемого фактора производства по пока-
зателю «предельный продукт ресурса». Опреде-
ление этой категории звучит так: «предельный 
(приростный, маржинальный) продукт (marginal 
product) – дополнительный продукт, произведен-
ный при использовании дополнительной единицы 
ресурса (количество всех других используемых 
ресурсов остается постоянным); равен измене-
нию общего объема продукции, деленному на 
изменение количества использованного ресурса» 
[10, с. 991]. Обратим внимание на то, что речь идет 
об изменении количества только одного из ресур-
сов при неизменном количестве вех остальных 
ресурсов. Это является очень важным моментом.

Любая научная концепция (гипотеза) требует 
эмпирической проверки и должна быть примени-
мой на практике. В данном случае прежде всего 

возникает вопрос о том, есть ли возможность в 
условиях реального производственного процесса 
определить величину предельного продукта того 
или иного ресурса.

Попробуем разобраться. Как известно, про-
изводство становится возможным при одновре-
менном применении разных ресурсов, в частно-
сти машин, оборудования, инструментов, сырья, 
материалов, энергии, рабочей силы. Привер-
женцы теории предельной производительности 
рассматривают (вернее, предлагают к рассмо-
трению) ситуацию, когда только один-единствен-
ный ресурс является переменным, а все осталь-
ные ресурсы – фиксированными (их количество 
неизменно). Интересно, что во всех учебниках 
по микроэкономике, которые нам встречались (в 
книгах и западных, и украинских, и российских 
авторов), при рассмотрении примеров определе-
ния величины предельного продукта в качестве 
переменного ресурса фигурирует труд и только 
труд. Почему? Очевидно, авторы-маржинали-
сты считают, что труд можно рассматривать как 
ресурс, количество которого увеличивается при 
неизменном количестве всех остальных ресур-
сов, не вдаваясь при этом в технико-технологи-
ческие и организационные «тонкости» производ-
ственного процесса. У них получается, что как бы 
сама собой подразумевается возможность посте-
пенного увеличения количества рабочей силы 
при фиксированном количестве средств труда и 
предметов труда. При этом изменение объема 
выпуска продукции подается как предельный про-
дукт труда.

Сразу вызывает сомнение предположение 
авторов-маржиналистов о возможности увеличить 
количество производимой продукции при исполь-
зовании прежнего количества сырья, материалов, 
энергии. Из чего работники будут изготавливать 
дополнительный продукт – из воздуха? Вопрос, 
как говорится, риторический. Не нужно быть круп-
ным специалистом в области производственной 
деятельности, чтобы понимать, что увеличение 
количества продукции без увеличения количества 
использованных предметов труда практически 
невозможно (за исключением особых, крайне ред-
ких случаев).

Следующий вопрос, который нужно задать 
адептам теории предельной производительности 
ресурсов, касается того, возможно ли увеличе-
ние количества применяемого труда без увели-
чения количества используемых средств труда, в 
частности машин, оборудования, инструментов. 
Маловероятно.

Западные экономисты, которых мы сейчас 
критикуем, под «единицей» труда подразумевают 
одного работника [10, с. 188]. Не в «работниках» 
нужно выражать количество ресурса «труд», а в 
человеко-часах, человеко-днях и т. д. Думается, 
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западные экономисты сознательно допускают 
некорректность, выбирая единицу измерения объ-
ема данного ресурса. Если количество труда опре-
делять количеством работников, тогда и количе-
ство использованных при изготовлении продукции 
средств труда можно выразить в количестве стан-
ков. Однако нужно знать, какова была степень 
загрузки оборудования, то есть сколько времени 
тот или иной станок функционировал в рабочем 
режиме, а иначе как определить объем использо-
вания данного ресурса? Этот объем лучше всего 
выражать в машино-часах (а не в станках).

Авторы учебника «Экономикс» К. Макконнелл, 
С. Брю и Ш. Флинн рассматривают условно-гипо-
тетический пример, с помощью которого они 
пытаются объяснить методику определения вели-
чины предельного продукта переменного ресурса 
(конечно же, таковым у них является труд) 
[10, с. 186–188]. Количество труда постепенно 
увеличивалось при неизменном (фиксированном) 
количестве всех остальных ресурсов. Увеличение 
количества труда на единицу происходило при 
привлечении одного дополнительного работника; 
изменение объема выпуска, соответствующее 
этому, рассматривается авторами как предельный 
продукт труда.

Разумеется, такие примеры имеют смысл при 
условии, что речь идет о производстве продукции 
в течение определенного времени. Итак, с учетом 
замечаний, сделанных нами выше, уточним суть 
ситуации, рассматриваемой К. Макконнеллом, 
С. Брю и Ш. Флинном: в течение определенного 
времени было использовано определенное коли-
чество ресурса «труд» (человеко-часы), опреде-
ленное количество средств труда (машино-часы), 
переработано определенное количество сырья. 
При этом изготовлено какое-то количество про-
дукции. Затем за такое же время применялось уже 
больше труда (количество человеко-часов увели-
чилось, потому что работников стало больше), 
но количество машино-часов и сырья оставалось 
прежним. Единица труда здесь – это то количе-
ство часов, которое отрабатывает в течение рас-
сматриваемого периода времени один работник. 
Предельный продукт труда, а именно измене-
ние объема выпуска при увеличении количества 
ресурса «труд» на единицу, сначала был возрас-
тающим, потом стал убывающим, потом нулевым 
и, наконец, стал величиной отрицательной. Зна-
чит, из одного и того же количества сырья произ-
водилось разное количество продукции. Как такое 
возможно? Думается, пример, рассмотренный 
авторами учебника «Экономикс», в этом смысле 
неправдоподобен.

Теперь о станках. Количество машино-часов, 
по условию задачи, неизменно, стало быть, все 
имеющееся оборудование задействовано неза-
висимо от того, больше или меньше рабочей 

силы использовано в производственном про-
цессе. Допустим, если на предприятии несколько 
станков и один рабочий-станочник, все равно 
все время работают все станки. В примере, ана-
лизируемом нами, привлечение второго и тре-
тьего рабочих давало возрастающий дополни-
тельный продукт, значит, одного рабочего для 
эффективного использования всего оборудова-
ния было недостаточно. Вопрос: зачем включать 
все станки, если один рабочий не в состоянии 
обслуживать такое количество оборудования? 
Конечно, знатоки скажут нам, что есть такие 
виды производства, когда можно использовать 
только весь комплекс оборудования предприя-
тия, а не какую-то его часть, но тогда непонятно, 
зачем начинать производственный процесс, не 
имея достаточного количества рабочей силы, 
чтобы потом увеличивать число работников, экс-
периментируя с предельным продуктом. Ни один 
здравомыслящий предприниматель на такое 
не пойдет. В общем, по поводу фиксированного 
количества оборудования в анализируемом при-
мере возникает много вопросов, ставящих под 
сомнение адекватность рассмотренной ситуации 
реальной действительности.

А ведь в производстве используются еще и 
инструменты! Количество используемых инстру-
ментов уж никак не может быть одним и тем же 
при разном количестве работников.

Итак, получается вот что: увеличение объ-
ема применяемого ресурса «труд» обязательно 
связано с увеличением количества перераба-
тываемого сырья, используемых материалов, 
энергии, инструментов и в большинстве слу-
чаев с увеличением количества используемого 
оборудования. Значит, в условиях реального 
производственного процесса нет возможности 
определить величину предельного продукта 
отдельного ресурса. Не может быть переменным 
только один ресурс при фиксированном количе-
стве всех остальных. Таким образом, категория 
«предельный продукт ресурса» является плодом 
схоластического теоретизирования и не имеет 
отношения к практике производственно-хозяй-
ственной деятельности. Значит, теория спра-
ведливого распределения стоимости продукта 
по принципу предельной производительности 
ресурсов утрачивает смысл.

Самое интересное здесь то, что, ведя речь об 
этой теории, считаем нужным взять в кавычки 
слово «справедливый» («справедливое» распре-
деление). Если бы (предположим) была возмож-
ность определить величину предельного продукта 
каждого ресурса, в том числе ресурса «труд», то 
оплата труда в соответствии с положениями упо-
мянутой «теории» означала бы эксплуатацию 
наемных работников. Давайте попробуем разо-
браться с этим вопросом.
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Обратимся еще раз к учебнику «Экономикс» 
К. Макконнелла, С. Брю и Ш. Флинна. Объясняя 
читателю то, каким образом предприниматели 
определяют оптимальное количество привлекае-
мой рабочей силы и величину зарплаты наемных 
работников, авторы рассматривают рисунок, ана-
лиз которого, на наш взгляд, позволяет сделать 
очень интересные и серьезные выводы [10, с. 334]. 
Здесь рассматривается ситуация, характерная 
для чисто конкурентного рынка труда, но это не 
имеет принципиального значения с точки зрения 
рассматриваемой проблемы и тех выводов, о 
которых мы ведем речь.

Воспроизведем этот рисунок. 
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Рис. 1. Кривая спроса фирмы на труд

Кривая спроса фирмы на труд, она же кривая 
предельной производительности труда, обозна-
чена d = mrp.

Кривая предложения труда для фирмы:  
s = MRC.

Оптимальное количество труда для этой 
фирмы соответствует отрезку Oc на оси абсцисс 
(qc). При этом наниматель рабочей силы, согласно 
теории предельной производительности ресурсов, 
должен оплачивать труд по ставке, которая соот-
ветствует отрезку Oe на оси ординат (Wc). Так что 
же получается? Благодаря использованию труда 
наемных работников создана стоимость, соответ-
ствующая площади фигуры Oabc. При этом работ-
ники получили зарплату, величина которой соот-
ветствует площади прямоугольника Oebc. Сумма 
предельных продуктов всех единиц труда (в денеж-
ном выражении) больше суммы заработной платы. 
Значит, наниматель рабочей силы недоплатил 
работникам, так как не вся стоимость, созданная 
благодаря ресурсу «труд», покрывается зарпла-
той. Таким образом, наблюдается эксплуатация 
наемного труда. Можно сделать такой вывод: рас-
пределение стоимости продукта в соответствии 
с принципом предельной производительности 
ресурсов не устраняет, а предполагает эксплуата-
цию наемных работников капиталистами-предпри-
нимателями, нанимающими рабочую силу.

Западные экономисты, красиво рассуждая о 
справедливом вознаграждении наемных работ-

ников за их труд, на самом деле предлагают 
принцип первичного распределения, полностью 
соответствующий интересам капиталистов-экс-
плуататоров.

Рамки статьи не позволяют проанализиро-
вать многочисленные публикации по рассма-
триваемой проблеме. Мы остановились на двух 
основных подходах к вопросу о наличии и пре-
одолении (устранении) эксплуатации наемного 
труда в обществе, основанном на частной соб-
ственности на средства производства и рыноч-
ных отношениях.

Попробуем изложить и, насколько это воз-
можно, обосновать наши взгляды, касающиеся 
вопроса о преодолении эксплуатации труда наем-
ных работников в современном обществе.

1) Для того чтобы элиминировать отношения 
эксплуатации наемных работников собственни-
ками средств производства, не нужно устраивать 
антикапиталистическую революцию и «экспро-
приировать экспроприаторов», поскольку неиз-
бежность такой эксплуатации в условиях капита-
листического хозяйства не доказана.

2) Теория, согласно которой конкурентная 
рыночная система хозяйствования по своей 
природе является неэксплуататорской, так как 
соблюдение принципа распределения стоимости 
продукта между владельцами факторов произ-
водства в соответствии с принципом предельной 
производительности ресурсов якобы обеспе-
чивает справедливое вознаграждение для них 
всех, является не более чем умозрительно-схо-
ластической разработкой. Более того, она дока-
зывает неизбежность эксплуатации наемного 
труда при выполнении упомянутого дистрибу-
тивного принципа.

3) Распределение стоимости продукта, про-
изведенного с использованием наемного труда, 
между капиталистами и наемными работниками 
будет справедливым, если доходы тех и других 
окажутся соответствующими результатам при-
менения ресурсов «капитал» и «труд» (речь не 
идет о так называемом предельном продукте 
ресурса).

4) Каждый производственный ресурс выпол-
няет стоимостно-генеративную функцию, то есть 
вносит свой вклад в стоимость продукта. При этом 
определить величину такого вклада чисто количе-
ственно (скажем, 20%, 50% и т. д.) невозможно.

5) Результативность применения того или 
иного производственного ресурса должна оцени-
ваться с точки зрения полезности этого ресурса, 
его важности для производственного процесса. 
В рыночной экономике полезность, необходи-
мость, важность любого продукта (в частности, 
производственного ресурса) находят свое отра-
жение в его цене. Следовательно, важнейшим 
критерием определения доли участия владельцев 



1515

  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ресурсов в создании товара является стоимость 
этих ресурсов, то есть их рыночная цена. Рыноч-
ная стоимость ресурса «труд» – это заработная 
плата наемных работников.

6) За счет дохода (выручки) от продажи товара 
прежде всего возмещаются издержки производ-
ства. Денежный эквивалент другой части стоимо-
сти товара выступает в виде прибыли. Поскольку 
все факторы производства выполняют стои-
мостно-генеративную функцию, все владельцы 
использованных ресурсов, в частности наемные 
работники, имеют право на часть прибыли пред-
приятия.

7) Критерий эксплуатации наемного труда 
заключается в отстранении наемного работника 
от участия в распределении прибыли, лишении 
его права быть субъектом такого распределения. 
Доход наемного работника должен, помимо зар-
платы, включать часть прибыли предприятия.

8) Прибыль, полученную от продажи товаров, 
необходимо делить между собственниками пред-
приятия и наемными работниками в пропорции, 
соответствующей стоимости капитала, использо-
ванного для изготовления этих товаров, и вели-
чине заработной платы работников, принимав-
ших участие в их производстве. Например, если 
выручка от реализации продукции составляет 
200 долл., затраты предпринимателя-капитали-
ста на сырье, материалы, энергию, амортизацию 
средств труда и т. д. – 90 долл., зарплата наем-
ных работников – 60 долл., то прибыль, сумма 
которой в данном случае равна 50 долл., должна 
быть разделена в пропорции три к двум. Таким 
образом, из этих 50 долл. 30 долл. пойдут капи-
талисту, а 20 долл. – наемным работникам. Пред-
лагается эту часть дохода называть прибыльным 
доходом. Значит, общий доход предпринима-
теля составит 120 долл. (90 долл. – возмещение 
затрат капитала, 30 долл. – прибыльный доход). 
Общий доход наемных работников составит 
80 дол. (60 долл. – зарплата, 20 долл. – прибыль-
ный доход). Прибыльный доход каждого работ-
ника будет определен пропорционально доле его 
зарплаты в общем фонде оплаты труда на пред-
приятии.

9) Степень эксплуатации наемного труда пред-
лагается определять по формуле:

СЭ
ПД ПД

ПДНТ
РР РФ

РР

�
�� �

* %,100

где СЭнт – степень эксплуатации наемного 
труда; ПДрр – величина расчетного прибыль-
ного дохода наемных работников; ПДрф – вели-
чина фактического прибыльного дохода наемных 
работников.

Наибольшее значение этого показателя состав-
ляет 100%. Такой будет степень эксплуатации при 
полном присвоении прибыли капиталистом.

По нашим расчетам, осуществленным на 
основе использования отчетов Государственной 
службы статистики Украины за 2012–2018 годы, 
получается, что при использовании предложен-
ного принципа распределения прибыли доходы 
лиц наемного труда в нашей стране увеличились 
бы на 15–20%, а доходы собственников средств 
производства, получающих прибыль, уменьши-
лись бы на 25–30% [11].

Выводы из проведенного исследова-
ния. Устранение эксплуатации наемного труда в 
условиях капиталистической производственно-
хозяйственной системы возможно. Для этого 
необходимо осуществить реформы институцио-
нально-законодательного характера, связанные с 
первичным распределением стоимости продукта. 
В современном обществе эксплуатация наемного 
труда – реальный факт, а ее степень достаточно 
высока. Это создает серьезные проблемы соци-
ально-экономического, социально-политического 
и социально-психологического характера. Рефор-
мирование системы отношений первичного рас-
пределения, направленное на преодоление экс-
плуатации наемного труда, необходимо, но оно 
не должно создавать никаких угроз для института 
частной собственности на средства производства.
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OVERCOMING EXPLOITATION OF WAGE LABOR

The purpose of the article. One of the serious problems of human society has always been the economic 
exploitation of some people by others. It is expressed in the fact that some members of society appropriate 
the result of the labor of its other members. The form of economic exploitation is the exploitation of hired labor 
by business owners of the means of production. Under capitalism, it is the most common. The purpose of the 
article is to develop a concept for eliminating the exploitation of employees in modern society.

Methodology. When writing the article, various research methods were used, primarily methods of scientific 
abstraction and deduction.

Results. K. Marx tried to prove that the elimination of the exploitation of wage labor is possible only if the 
capitalist social system is liquidated. He wrote that the only source of profit for capitalist entrepreneurs is the 
labor of employees. According to K. Marx, the cost of production is created only by their labor. Part of this 
value, which he called surplus value, is appropriated by the capitalist. Thus, the capitalist is necessarily an 
exploiter. Therefore, in order to eliminate the exploitation of wage labor, according to K. Marx, it is necessary 
to eliminate private ownership of the means of production, to liquidate the class of capitalist entrepreneurs.

The theory of K. Marx is erroneous, since the value of a product is created not only by the labor of those 
workers who directly produce this product, but also by capital.

Modern Western economic science approaches the problem of the exploitation of wage labor from the point 
of view of the theory of marginal productivity of resources. Western economists believe that the distribution 
of the value of the product between the owners of factors of production in accordance with the principle of 
marginal productivity of resources is fair. In particular, wages of employees, set at the level of the marginal 
product of labor, provide them with adequate remuneration for the work performed. Thus, according to these 
authors, the problem of the exploitation of wage labor in a market economy is not relevant.

There are some very serious points to make about this theory. First of all, it should be noted that this theory 
is scholastic. Its use in practical economic activities is unrealistic. The fact is that in a real production process 
it is almost impossible to determine the marginal product of a resource.

But the main thing is that wages based on the principle of marginal productivity alone do not ensure the 
elimination of the exploitation of hired workers. If the level of wages corresponds to the marginal product of 
labor, the total amount of money paid to employees is less than the value created by the “labor” factor. Thus, 
the capitalist entrepreneur reimburses employees only part of the result of their labor. This means that it is 
exploitation.

In addition to wages, employees should receive a certain portion of the profits of the enterprise. This part 
of the profit can be called the profitable income of employees. The criterion of exploitation is that the capitalist 
entrepreneur appropriates all the profits for himself, that is, the profitable income of the employees is zero. This 
is a sign of exploitation.

The profits of the enterprise should be distributed between the capitalist and the employees in a proportion 
corresponding to the amount of capital spent on the production of goods and wages. For example, if the 
capitalist’s costs for raw materials, materials, energy, and equipment depreciation are equal to the amount of 
employees’ wages, then the profit should be divided in half.

The degree of exploitation of employees is proposed to be determined by the formula developed by the 
authors and given in the article. The calculations are based on a comparison of two values: actual profitable 
income and estimated profitable income of employees. The value of this indicator will be maximum if all the 
profits received by the enterprise are appropriated to itself by the capitalist owner of this enterprise.

To eliminate the exploitation of hired ore under capitalism, it is necessary to introduce a new system for 
distributing the value of the product so that part of the profits of enterprises corresponding to the estimated 
profitable income of the hired workers comes to their disposal.

Practical implications. The practical implementation of the provisions set forth in the article will smooth 
out some serious social-class contradictions inherent in modern society.
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к.п.н., доцент, старший науковий 
співробітник відділу удосконалення 
протидії митним правопорушенням
Науково-дослідний центр митної справи
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фіскальної політики 
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У статті розглянуто питання магазинів 
безмитної торгівлі з погляду контролю 
за їхньою діяльністю митними органами, 
органами охорони державного кордону та 
іншими державними інституціями. Вказано 
на важливість правового та організацій-
ного забезпечення міжвідомчої взаємодії під 
час здійснення такого контролю. Визначено 
основні заходи міжвідомчої взаємодії. Дове-
дено, що як міжвідомча взаємодія, так і вза-
ємодія бізнесу, громадянського суспільства 
та влади є необхідною умовою для забез-
печення успішної та прозорої діяльності 
останніх у напрямі розвитку та ефектив-
ного функціонування МБТ. Також встанов-
лено, що лише за умови постійної взаємодії 
ці суб’єкти господарювання можуть якісно 
реалізовувати своє призначення. А налаго-
дження партнерських відносин стає одним 
із найважливіших підходів у діяльності інсти-
туцій на шляху досягнення спільних цілей, 
запорукою важливих змін, ознакою демокра-
тичного суспільства.
Ключові слова: безмитна торгівля, мага-
зин безмитної торгівлі, міжвідомча взаємо-
дія, Митний кодекс України, державно-при-
ватне партнерство.

В статье рассмотрены вопросы магазинов 
беспошлинной торговли с точки зрения кон-

троля за их деятельностью таможенными 
органами, органами охраны государствен-
ной границы и другими государственными 
институтами. Указано на важность право-
вого и организационного обеспечения меж-
ведомственного взаимодействия во время 
выполнения такого контроля. Определены 
основные мероприятия межведомствен-
ного взаимодействия. Доказано, что как 
межведомственное взаимодействие, так 
и взаимодействие бизнеса, гражданского 
общества и власти является необходимым 
условием для обеспечения успешной и про-
зрачной деятельности последних в направ-
лении развития и эффективного функци-
онирования МБТ. Также установлено, что 
только при постоянном взаимодействии 
эти субъекты хозяйствования могут каче-
ственно реализовывать свое предназна-
чение. А налаживание партнерских отно-
шений становится одним из важнейших 
подходов в деятельности институтов на 
пути достижения общих целей, залогом 
важных изменений, признаком демократиче-
ского общества.
Ключевые слова: беспошлинная торговля, 
магазины беспошлинной торговли, межве-
домственное взаимодействие, Таможенный 
кодекс Украины, государственно-частное 
партнерство.

The modern world economy is characterized by a variety of forms and methods of trade, by integration level of countries to the world community and by 
the intensity of trade and economic cooperation. The article discusses of the questions of duty-free shops in terms of control over their activity by customs 
authorities, state border protection authorities and other state institutions. The importance of legal and organizational support for interagency interaction 
during such control is emphasized. The main measures of interagency interaction are identified. The need for joint public events to discuss issues related 
to duty-free shops involving scientists, experts and representatives of civil society institutions is emphasized. It is stated that cooperation between economic 
entities and the state is possible and effective according to the principle of public and private partnership. In this regard, it is established that improvements 
to the departmental information system will allow to: improve the issuance of permits for the opening and operation of DFS; reduce the time of receipt; speed 
up the exchange of information with the state border protection authorities; to limit the human factor and its influence in the provision of administrative ser-
vices in order to minimize corruption risks; to bring the normative and legal acts of Ukraine in line with the legislation of Ukraine and international standards 
and practices that are in line with Ukraine's commitments in the field of European integration. The authors argue in this article that both interdepartmental 
interaction and the interaction of business, civil society and government is a prerequisite for ensuring the successful and transparent activity of the latter in 
the direction of the development and efficient functioning of the DFS. It has also been established that these business entities can carry out their mission 
properly only with constant interaction. And establishing partnerships is one of the most important approaches in the activities of institutions towards achiev-
ing common goals, the key to important changes, and a hallmark of a democratic society.
Key words: duty free trade, duty-free shops, interagency interaction, Customs Code of Ukraine, public and private partnership.

ЗАХОДИ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 
МАГАЗИНІВ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ
MEASURES OF LEGAL AND ORGANIZATIONAL PROVISION  
OF INTER-DEPARTMENTAL INTERACTION DURING THE CONTROL  
OF THE OPERATION OF DUTY-FREE SHOP

Постановка проблеми. Пріоритетним напря-
мом, що забезпечує адекватне врахування нових 
тенденцій економічного розвитку, рух за заданим 
системою управління цільовим вектором і досяг-
нення стратегічних і тактичних завдань розвитку 
соціально-економічних систем різних ієрархічних 
рівнів є ефективне управління процесом узго-

дження інтересів та координація зусиль держави і 
бізнесу як основних інститутів ринкової економіки.

Сучасний стан взаємодії держави та бізнесу 
в Україні характеризується, з одного боку, визна-
нням представниками державних структур, бізнес-
сектору та науково-експертного співтовариства 
високої актуальності стимулювання міжвідомчої 
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співпраці, появою успішних управлінських моде-
лей і позитивних результатів державно-приват-
ного партнерства, посиленням інституційних 
передумов ефективного управління взаємодією 
представників державного та комерційного сек-
торів у межах повного спектру державно-владних 
повноважень (включаючи управлінські функції 
органів влади та функції надання послуг) і управ-
лінських цілей бізнесу.

З іншого боку, відсутня системність у вирішенні 
виникаючих проблем, не досить чітко визначені 
імперативи та механізм управління перетворен-
нями відносин держави і бізнесу в контексті сти-
мулювання соціально-економічного розвитку, а 
у ретроспективному зрізі кількість успішних при-
кладів взаємодії державних структур і комерцій-
них компаній, на жаль, є незначною. З огляду на 
це, наукові дослідження формування та реалізації 
механізмів взаємодії держави та бізнесу не втра-
чають своєї актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковому розв’язанню проблем, що пов’язані з 
діяльністю магазинів безмитної торгівлі та мит-
ним режимом безмитної торгівлі, присвятили 
свої роботи такі вчені, як С.А. Данілєян [1, с. 171], 
Ю.С. Ремига, В.Є. Марчук, Ю.О. Градиський [2], 
В.В. Карпова [3], Е.С. Молдован [4, с. 44–51] та ін.

Водночас низка проблемних питань залиша-
ються недостатньо широко розкритими у науці. 
Зокрема, це питання взаємодії органів влади під 
час контролю за діяльності магазинів безмитної 
торгівлі. 

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення заходів правового та організаційного забез-
печення міжвідомчої взаємодії під час контролю за 
діяльністю магазинів безмитної торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодення ставить важливу для майбутнього 
країни проблему пошуків гармонійного поєд-
нання інтересів бізнесу, громадянського суспіль-
ства і влади. Більше того, ні влада, ні бізнес як 
найбільш сильні компоненти тріади не зможуть 
трансформуватися в інтересах створення в кра-
їні цивілізованої ринкової і демократичної сис-
теми без участі в цьому процесі громадянського 
суспільства [5]. 

Сучасна світова економіка характеризується 
розмаїттям форм і методів торгівлі, рівнем інте-
грації розвинених країн і країн, що розвиваються, 
у світове співтовариство, інтенсивністю торго-
вельно-економічного співробітництва і кооперацій-
ними зв’язками, що спрямовані на удосконалення 
економічного розвитку і зростання країн світу. 

Тривалий розвиток суспільно-економічних від-
носин вказує, окрім іншого, на необхідність ство-
рення сприятливих умов для розширення між-
народної торгівлі, у тому числі – безмитної через 
магазини безмитної торгівлі (далі – МБТ), оскільки 

це є перспективним напрямом розвитку малого і 
середнього бізнесу, незважаючи на те, що товари 
МБТ мають обмежену сферу використання. По 
суті, мета МБТ полягає у забезпеченні супутніми 
товарами громадян, які перетинають кордон дер-
жави й обмежені при цьому у вільному виході з 
території пункту митного контролю.

При цьому з аналізу законодавчого визначення 
МБТ, наведеного в частині першій статті 420 МК 
України, вбачається, що успішна діяльність МБТ 
як спеціалізованого торговельного закладу мож-
лива лише за умови співпраці суб'єктів господа-
рювання (з боку МБТ), органів доходів і зборів, 
органів охорони державного кордону, інших дер-
жавних органів та органів місцевого самовряду-
вання, адміністрацій морських та авіаційних портів 
України, а також власників повітряних або водних 
транспортних засобів комерційного призначення, 
що виконують міжнародні рейси.

Водночас слід враховувати, що діяльність 
будь-якого державного органу вимагає чіткого 
дотримання законодавства, забезпечення належ-
ної організації роботи, якісного та ефективного 
виконання покладених на орган функцій. Діяль-
ність органів доходів і зборів є багатогранною та 
розгалуженою. Органи доходів і зборів ставлять 
перед собою досить широке коло завдань, вико-
нують значний обсяг роботи. При цьому ефектив-
ною робота органів доходів і зборів буде не тільки 
в разі налагодження нормальної координаційної 
діяльності цих органів на різних рівнях управ-
ління, а й у тому разі, коли у їхній роботі активну 
участь братимуть інші органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування та представ-
ники громадськості. Така участь інших суб’єктів 
правовідносин певним чином контролюватиме 
діяльність органів доходів і зборів та запобіга-
тиме проявам незаконних дій з боку службовців 
та посадовців, стимулюватиме їхню діяльність, 
спрямовану на дотримання норм закону та соці-
альної справедливості.

Відповідно до частини першої статті 404 МК 
України відкриття та експлуатація МБТ належить 
до видів діяльності, контроль за провадженням 
яких здійснюється органами доходів і зборів [6]. 
Крім того, на провадження видів діяльності, зазна-
чених у статті 404 МК України, надаються дозволи 
(частина перша статті 405 МК України [6]), які 
діють безстроково (частина перша статті 411 МК 
України [6]).

Своєю чергою, дозвіл на відкриття та експлу-
атацію МБТ відповідно до частини першої статті 
406 МК України [6] надається центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну податкову і митну політику, 
разом із центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері захисту державного кордону.
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Так само подання та розгляд заяви на відкриття 
та експлуатацію МБТ, а також надання, зупинення 
дії й анулювання дозволу на відкриття та експлуа-
тацію МБТ регламентується Порядком подання та 
розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання 
дозволів на відкриття та експлуатацію магазину 
безмитної торгівлі, затвердженим наказом Мініс-
терства фінансів України від 08 червня 2012 року 
№ 692, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 27 червня 2012 року за № 1080/21392 [7]. 

Так, під час міжвідомчої взаємодії з питань від-
криття та експлуатації МБТ органи доходів і зборів 
разом з органами охорони державного кордону за 
результатами розгляду документів суб'єктів гос-
подарювання готують мотивовані висновки щодо 
можливості або неможливості відкриття МБТ. 
Подані до ДФС та Адміністрації Держприкордон-
служби документи розглядаються спільною робо-
чою групою, створеною відповідно до наказу ДФС 
та Адміністрації Держприкордонслужби.

На підставі наказу ДФС й Адміністрації Дер-
жприкордонслужби про надання дозволу на від-
криття та експлуатацію МБТ підприємство вклю-
чається ДФС до реєстру МБТ. У наданні дозволу 
може бути відмовлено за результатами засідання 
спільної робочої групи ДФС й Адміністрації Дер-
жприкордонслужби.

Отже, на етапі документальної формалізації 
відносин суб'єктів господарювання та держави 
в процесі надання дозволів на відкриття та екс-
плуатацію МБТ законодавство України з питань 
державної митної справи передбачає міжвідомчу 
взаємодію відповідальних органів державного 
апарату задля формування єдиного простору 
публічного управління, у тому числі:

– між ДФС (Держмитслужбою) і Адміністрацією 
Держприкордонслужби – в частині подання та роз-
гляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання 
дозволів на відкриття та експлуатацію МБТ;

– між ДФС (Держмитслужбою) і Державною 
службою статистики України, між органами дохо-
дів і зборів – в частині обліку платників податків і 
зборів.

Задекларований законодавством принцип 
такої взаємодії між відомствами дає змогу забез-
печити якісний обмін інформацією з метою при-
йняття мотивованих рішень, аби уникнути ризиків 
їх оскарження в майбутньому.

За інформацією Департаменту організації 
митного контролю та оформлення ДФС станом 
на 23.05.2019 року реєстр МБТ нараховує 48 під-
приємств, яким надано дозвіл на відкриття та 
експлуатацію МБТ [8] Однак взаємодія органів 
доходів і зборів та органів охорони державного 
кордону, а також утримувачів МБТ залишається 
безсистемною.

Незважаючи на наявний порядок, інколи чинні 
відомчі процедури видачі документів дозвільного 

характеру є непрозорими та складними, що ство-
рює перешкоди для започаткування бізнесу, роз-
витку підприємництва в Україні та не сприяє під-
вищенню інвестиційної привабливості держави. 
Натепер виникла нагальна потреба вдосконалити 
систему відносин між державою та бізнесом, здій-
снити гармонізацію українського законодавства в 
сфері господарської діяльності з європейським, 
розв’язати проблеми зайнятості населення, що 
приведе до сталого розвитку вітчизняного під-
приємництва, покращення соціального клімату та 
зміцнення економічного потенціалу країни.

Натепер розгляд звернень суб'єктів господарю-
вання та, відповідно, видача дозволів та/або від-
мови у їх видачі здійснюється виключно у паперо-
вому вигляді. Автоматизація процесів у цій сфері 
фактично відсутня. Так, з метою розширення 
обсягу електронних послуг, що надаються ДФС 
з використанням системи «єдиного вікна», спро-
щення взаємодії між суб’єктами господарювання і 
ДФС доцільно поширити дію відомчої інформацій-
ної системи на подання суб’єктом господарювання 
заяв та прийняття ДФС рішень щодо надання, 
зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття 
та експлуатацію МБТ. Також інформатизація про-
цесу дозволить: вдосконалити видачу дозвільних 
документів на відкриття та експлуатацію МБТ; ско-
ротити час їх отримання; прискорити обмін інфор-
мацією з органами охорони державного кордону; 
обмежити людський фактор і його вплив під час 
надання адміністративних послуг з метою мінімі-
зації корупційних ризиків; привести нормативно-
правові акти України у відповідність із законодав-
ством України та міжнародними стандартами і 
практиками, які відповідають зобов’язанням Укра-
їни у сфері європейської інтеграції.

Окрему увагу слід звернути також на проблему 
контролю за дотриманням законодавства з питань 
захисту персональних даних, що має забезпечу-
ватись Уповноваженим Верховної Ради України 
з прав людини, у тому числі під час міжвідомчої 
взаємодії з ДФС та Адміністрації Держприкордон-
служби. Адже деякі дані про покупця МБТ (особу, 
що від’їжджає за кордон), котрі зазначаються у 
касовому або товарному чеку, не повинні бути 
використані для інших цілей, несумісних із первіс-
ною метою (використовуватися для забезпечення 
правопорядку, передаватися третім особам без 
згоди покупців тощо). Крім цього, особи, чиї дані 
збираються, повинні бути поінформовані про мету 
збору та способи обробки з метою забезпечення 
їхніх прав. На нашу думку, збір і обробка МБТ пер-
сональних даних пасажирів повинні бути належ-
ним чином обґрунтованими відповідно до мети 
їх обробки, визначеної положеннями МК України 
та ПК України, а захист від незаконного викорис-
тання таких даних має гарантуватися, зокрема, 
вищезазначеною взаємодією.
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Відповідно до пункту 8 Положення про Дер-
жавну фіскальну службу України, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
21.05.2014 року № 236 [9], ДФС під час вико-
нання покладених на неї завдань взаємодіє в 
установленому порядку з іншими державними 
органами, допоміжними органами і службами, 
утвореними Президентом України, тимчасовими 
консультативними, дорадчими та іншими допоміж-
ними органами, утвореними Кабінетом Міністрів 
України, органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, громадськими спілками, 
відповідними органами іноземних держав і міжна-
родних організацій, профспілками та організаці-
ями роботодавців, а також підприємствами, уста-
новами та організаціями.

За таких обставин, на нашу думку, для налаго-
дження діалогу між утримувачами МБТ, органами 
доходів і зборів, органами охорони державного 
кордону та іншими зацікавленими суб’єктами, 
задля вирішення проблемних питань, пов’язаних 
з експлуатацією МБТ в Україні, необхідно органі-
зовувати та проводити спільні семінари, наради, 
«круглі столи» тощо, у тому числі із залученням 
міжнародних партнерів, експертів та науковців. 

Довгий час труднощі в діяльності МБТ зали-
шалися поза увагою зацікавлених та компетент-
них органів. Лише з 2016 року Антимонопольний 
комітет України за власною ініціативою розпочав 
дослідження питання відповідності вимогам зако-
нодавства про захист економічної конкуренції 
чинних порядку отримання дозволу на відкриття 
та експлуатацію МБТ та, відповідно, доступу на 
ринок безмитної торгівлі, а також правил продажу 
товарів МБТ.

Проблемні питання на ринку безмитної торгівлі, 
отримання дозволу на відкриття та експлуатацію 
МБТ, права власності або користування на будівлі 
магазинів, на земельну ділянку під будівлю МБТ, 
неможливість авіакомпаній самостійно поста-
чати товари, поміщені в митний режим безмитної 
торгівлі на свої повітряні судна, – невичерпний 
перелік питань, які обговорюються в Антимоно-
польному комітеті України. Отримана інформа-
ція у відповідь на запити від аеропортів, суб’єктів 
господарювання – учасників зазначеного ринку, 
окремих органів влади, показала наявність кола 
проблем на ринку, які, зокрема, потребують вре-
гулювання на нормативному рівні, а також обгово-
ренню питань та факторів, що стримують розвиток 
конкуренції на ринку. Слід зазначити, що такі обго-
ворення та робочі зустрічі є вкрай ефективними. 
Так, вже у квітні 2017 року Антимонопольним комі-
тетом України запропоновано Кабінету Міністрів 
України доручити зацікавленим центральним 
органам виконавчої влади розробити, погодити та 
подати в установленому законодавством України 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України та/

або прийняти зміни до нормативно-правових актів. 
Зміни стосуються удосконалення і спрощення про-
цедури отримання дозволу на провадження діяль-
ності з відкриття та експлуатації МБТ, в тому числі 
у частині забезпечення практичної реалізації мож-
ливості здійснення діяльності з постачання това-
рів на повітряні, водні або залізничні транспортні 
засоби комерційного призначення суб’єктами 
господарювання, що не мають наміру відкривати, 
утримувати та здійснювати господарську діяль-
ність у МБТ в пунктах пропуску через державний 
кордон України.

Зазначені пропозиції, сформовані за резуль-
татами проведеного дослідження, свідчать про 
наявність штучних бар’єрів для вступу на ринок 
постачання товарів у режимі безмитної торгівлі 
на повітряні судна комерційного призначення, що 
здійснюють міжнародні рейси. Нині цю діяльність 
можуть провадити виключно суб’єкти – утриму-
вачі МБТ [10].

Невід’ємним у сучасних умовах є залучення 
до обговорення та спільного вирішення питань, 
що належать до компетенції ДФС, не пов’язаних 
із діяльністю МБТ представників інститутів гро-
мадянського суспільства (далі – ІГС). Адже ІГС 
є соціальним механізмом, який відповідає люд-
ським і соціальним потребам та забезпечує 
вирішення життєво важливих суспільних про-
блем, сприяє покращенню життя людей, захисту 
інтересів різних соціальних груп; комунікатив-
ним механізмом, який надає людям можливість 
спілкуватися з однодумцями та проявляти себе; 
інтегративним механізмом, який об’єднує людей 
за їхніми інтересами, змінюючи і підтримуючи цю 
громаду, яка стає незамінним елементом під час 
прийняття публічно-правових рішень; ідеологіч-
ним механізмом, який сприяє підвищенню якості 
публічного управління завдяки забезпеченню 
прозорості та стабільності демократичних пере-
творень, зростанню довіри громадськості до дер-
жавних органів тощо.

А тому з метою налагодження системного діа-
логу органів доходів і зборів із громадськістю, 
підвищення якості підготовки рішень з питань 
діяльності МБТ з урахуванням громадської думки, 
створення умов для участі громадян у розро-
бленні проектів таких рішень представникам 
бізнесу МБТ необхідно брати активну участь в 
організації і проведенні ДФС консультацій із гро-
мадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики. 

На жаль, сьогодні представники Асоціації 
МБТ не делеговані від тих чи інших ІГС до складу 
Громадської ради при ДФС, що неодмінно спри-
яло б налагодженню системного діалогу органів 
доходів і зборів із громадськістю, підвищенню 
якості підготовки рішень з питань діяльності МБТ 
з урахуванням громадської думки, створенню 
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умов для участі громадян у розробленні проектів 
таких рішень.

Слід також додати, що не менш важливу роль, 
аніж співпраця ДФС з державними органами та 
інституціями, відіграє безпосередня взаємодія 
ДФС з утримувачами МБТ як бізнес-спільнотою. 
Про взаємодію із суб’єктами господарювання 
йдеться у ст. 562 МК України, де чітко визначено, 
що «органи доходів і зборів встановлюють та під-
тримують офіційні відносини консультативного 
характеру з суб’єктами господарювання [6]. Ці 
відносини включають в себе укладення мемо-
рандумів про взаєморозуміння з метою розвитку 
співробітництва, забезпечення участі зазначених 
осіб у вдосконаленні митного контролю та опти-
мізації методів роботи органів доходів і зборів». 
Безумовно, конструктивний діалог між ДФС та 
представниками Асоціації МБТ шляхом створення 
спільної робочої групи з вирішення нагальних 
питань та проведення регулярних зустрічей спри-
ятиме вирішенню досліджуваної проблеми. 

Окрім організації митного контролю пропуску 
громадян, товарів і транспортних засобів через 
державний кордон України особливої уваги у про-
цесі відкриття та експлуатації МБТ заслуговують 
відносини суб’єктів господарювання з адміні-
страціями морських та авіаційних портів України, 
Укрзалізницею з питань використання державного 
майна як комерційних площ. А тому пропонуємо 
розглянути порядок отримання в строкове корис-
тування державного майна задля розміщення МБТ 
на прикладі діяльності Державного підприємства 
«Міжнародний аеропорт «БОРИСПІЛЬ» (далі – ДП 
«МА «БОРИСПІЛЬ»).

Так, нерухоме майно ДП «МА «БОРИСПІЛЬ» 
належить до державної власності, тому проце-
дура передачі його в оренду регулюється Законом 
України «Про оренду державного та комунального 
майна» [11], покликаним забезпечити підвищення 
ефективності використання державного та кому-
нального майна шляхом передачі його в оренду 
фізичним та юридичним особам. Відповідно до 
статті 5 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» орендодавцем нерухо-
мого майна є Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Київській області.

При цьому ДП «МА «БОРИСПІЛЬ» встанов-
лено відповідну процедуру роботи з потенційними 
орендарями:

1. Юридична або фізична особа, яка бажає 
отримати в строкове платне користування площу 
в аеропорту для здійснення господарської діяль-
ності, повинна надіслати на адресу підприєм-
ства комерційну пропозицію разом із офіційним 
листом на ім’я Генерального директора ДП «МА 
«БОРИСПІЛЬ». Керівництво аеропорту розглядає 
таке звернення та надає відповідь щодо можли-
вості або неможливості оренди. При цьому вра-

ховується декілька факторів, таких як наявність 
вільних комерційних площ, цільове використання 
майна, відповідність загальній концепції розмі-
щення комерційних площ, затвердженій в аеро-
порту тощо. 

2. У разі отримання позитивної відповіді щодо 
можливості оренди нерухомого майна потенційний 
орендар звертається до Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській 
області з ініціативою щодо укладання договору 
оренди. Подальші етапи укладення договору від-
буваються згідно із зазначеним вище Законом.

3. Розмір орендної плати визначається на під-
ставі Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 
04 жовтня 1995 року № 786 [12].

Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України може бути оголошено конкурс на 
право оренди нерухомого майна (якщо під час 
вивчення попиту на один об’єкт оренди надійшли 
дві або більше заяв про намір орендувати майно). 
Конкурс проводиться з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за прин-
ципом аукціону. Основним критерієм визначення 
переможця є найбільший розмір орендної плати 
при обов’язковому забезпеченні виконання осно-
вних та інших умов конкурсу.

За таких обставин успішність відкриття та екс-
плуатації МБТ залежить у тому числі від оператив-
ності і безсторонності роботи адміністрацій мор-
ських та авіаційних портів України, Укрзалізниці з 
питань використання державного майна і взаємо-
дії з Фондом державного майна України.

Враховуючи той факт, що інфраструктурно МБТ 
базуються на об'єктах державної власності, задля 
раціонального використання активів держави в 
особі державних органів та/або державних підпри-
ємств нам видається можливою та ефективною 
співпраця суб'єктів господарювання та держави за 
принципом державно-приватного партнерства.

Так, механізм державно-приватного партнер-
ства було введено у юридичну площину у 2010 році 
з прийняттям Закону України «Про державно-при-
ватне партнерство» [13] (набув чинності 31 жовтня 
2010 року), який визначає організаційно-правові 
засади взаємодії державних партнерів з приват-
ними партнерами та основні принципи державно-
приватного партнерства на договірній основі.

Однак ринок проектів державно-приватного 
партнерства нині перебуває на стадії становлення. 
Водночас стала динаміка зростання кількості про-
ектів, які реалізуються на умовах ДПП відповідно 
до статистичних даних Мінекономрозвитку, свід-
чить про підвищення зацікавленості як приватної, 
так і державної сторони у такій правовій формі.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону 
України «Про державно-приватне партнерство» 
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державно-приватне партнерство – це співробіт-
ництво між державою Україна, Автономною Рес-
публікою Крим, територіальними громадами в 
особі відповідних державних органів та органів 
місцевого самоврядування (державними партне-
рами) та юридичними особами, крім державних 
та комунальних підприємств, або фізичними осо-
бами – підприємцями (приватними партнерами), 
що здійснюється на основі договору в порядку, 
встановленому цим Законом та іншими зако-
нодавчими актами, та відповідає ознакам дер-
жавно-приватного партнерства, визначеним цим 
Законом.

Незважаючи на досить розвинену законодавчу 
базу для реалізації проектів державно-приватного 
партнерства, яка загалом відповідає загально-
прийнятим міжнародним стандартам з реаліза-
ції проектів державно-приватного партнерства, 
поточний стан розвитку інституційної бази в 
Україні залишається незадовільним. Відсутність 
досвіду успішної практики підготовки та реаліза-
ції проектів державно-приватного партнерства, а 
також відсутність відповідної координації держав-
них органів, які задіяні у впровадженні таких про-
ектів, нині можуть ускладнювати напрацювання 
портфелю успішно втілених проектів державно-
приватного партнерства.

Водночас реалізація державно-приватного 
партнерства суб'єктів господарювання та держави 
на етапі відкриття та експлуатації МБТ (спільне 
використання інфраструктури тощо) неодмінно 
дозволить:

– подолати інфраструктурний дефіцит (осо-
бливо важливо для транзитних країн);

– розвивати публічні послуги, включаючи, але 
не обмежуючись, транспортні послуги – пасажи-
роперевезення (аеропорти, морський і річковий 
транспорт, пасажирські термінали в морських 
портах);

– розвантаження бюджетів усіх рівнів, проекти 
державно-приватного партнерства передбачають 
залучення приватного капіталу, хоча не виключа-
ється пряме фінансування з бюджету частини 
проекту;

– поліпшення якості послуг;
– зниження (або утримання) вартості плати за 

послуги;
– скорочення відповідальності і ризиків публіч-

ного партнера у сфері надання послуг, яка є 
об'єктом державно-приватного партнерства; в 
процесі реалізації проекту державно-приватного 
партнерства частина ризиків переходить приват-
ному партнеру, при цьому держава залишається 
відповідальною за надання послуги загалом.

Чинне в Україні законодавство надає можли-
вість реалізувати проект на умовах механізму дер-
жавно-приватного партнерства шляхом укладення 
низки договорів (концесія; управління майном; 

спільна діяльність тощо). Варто наголосити, що 
сторони державно-приватного партнерства зали-
шаються вільними у виборі інших форм для своєї 
співпраці за умови відповідності вибраного ними 
договору ознакам такого державно-приватного 
партнерства. Можливість сторін укласти змішаний 
договір з елементами різних договорів свідчить 
про гнучкість механізму державно-приватного 
партнерства та можливість взаємовигідного узго-
дження інтересів як державного, так і приватного 
партнерів з урахуванням особливостей та цілей 
кожного окремого.

І хоча поточна система законодавчого регулю-
вання сфери державно-приватного партнерства 
в Україні характеризується низкою особливостей, 
які спричиняють певні складнощі у практичній реа-
лізації проектів, нині здійснюється робота з удо-
сконалення законодавства шляхом погодження 
із найкращими міжнародними напрацюваннями 
у сфері державно-приватного партнерства, що, 
серед іншого, приведе до поширення подібних 
проектів у митній галузі, у тому числі – під час від-
криття та експлуатації МБТ.

Серед сучасних системних підходів в організа-
ції державного управління особлива роль відво-
диться інформаційно-комунікаційним аспектам. 
Вважається, що для побудови моделі держав-
ного управління важливою є концепція систем з 
інформаційним зворотним зв'язком. Цей підхід 
демонструє динаміку перетворення інформа-
ції на рішення, які у свою чергу, стають діями. 
При цьому необхідно приділяти більше уваги 
взаємозв’язкам складників таких систем, а не 
окремим частинам. У такому розумінні комуні-
кація, ймовірно, розглядатиметься як засіб, з 
допомогою якого в єдине ціле поєднується орга-
нізаційна діяльність, модифікується поведінка, 
здійснюються зміни, інформація набуває ефек-
тивності, реалізуються цілі [14].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, як міжвідомча взаємодія, так і взаємодія 
бізнесу, громадянського суспільства та влади є 
необхідною умовою для забезпечення успішної та 
прозорої діяльності останніх у напрямі розвитку та 
ефективного функціонування МБТ. Лише за постій-
ної взаємодії ці суб’єкти господарювання можуть 
якісно реалізовувати своє призначення. А нала-
годження партнерських відносин стає одним із 
найважливіших підходів у діяльності інституцій на 
шляху досягнення спільних цілей, запорукою важ-
ливих змін, ознакою демократичного суспільства.
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MEASURES OF LEGAL AND ORGANIZATIONAL PROVISION  
OF INTER-DEPARTMENTAL INTERACTION DURING THE CONTROL  

OF THE OPERATION OF DUTY-FREE SHOP

The purpose of the article. The long-term development of social and economic relations indicates, among 
other things, the need to create favourable conditions for expanding international trade, including duty-free 
through duty-free shops, since this is a promising area for the development of small and medium-sized busi-
nesses, despite the fact that the goods of the DFS have limited scope of use.

In view of the above, the purpose of our study is to identify the measures of legal and organizational support 
for interagency interaction in the control of the duty-free shops.

Methodology. General scientific and special research methods are used to obtain the result of the study: 
analysis and synthesis – to substantiate integration processes in the system of foreign economic relations; 
systematic – for determining measures of legal and organizational support of interdepartmental interaction dur-
ing control over the duty-free shops; abstract and logical – when drawing conclusions.

Results. The study found that, in spite of the existing procedure, sometimes the existing departmental 
licensing procedures are opaque and complex, which creates obstacles for starting a business, including 
opening a DFS.

In this regard, it is established that improvements to the departmental information system will allow to: 
improve the issuance of permits for the opening and operation of DFS; reduce the time of receipt; speed up the 
exchange of information with the state border protection authorities; to limit the human factor and its influence 
in the provision of administrative services in order to minimize corruption risks; to bring the normative and legal 
acts of Ukraine in line with the legislation of Ukraine and international standards and practices that are in line 
with Ukraine's commitments in the field of European integration.

In order to establish a dialogue between DFS holders, customs, border guards and other interested parties, 
joint seminars, meetings, roundtables, etc. should be organized and conducted to resolve issues related to the 
operation of DFS in Ukraine, including with the involvement of international partners, experts and scientists.

In today's context, involvement in the discussion and co-ordination of issues within the purview of the SFS, 
unrelated to the DFS activities of civil society institutions, is essential.

Given the fact that DFSs are based on the infrastructural facilities for the rational use of state assets in the 
face of state bodies and / or state-owned enterprises, cooperation between economic entities and the state on 
the basis of public and private partnership is possible and effective.

Practical implication. The results of the study may be used by customs and other government bodies that 
control the economic activity of duty-free shops. Particularly noteworthy are the proposals on organizational 
and legal measures of interagency cooperation of the controlling bodies of the DFS bodies, as well as some 
thoughts on the implementation of the public and private partnership between business entities and the state 
at the stage of opening and operation of the DFS.

Value/originality. The authors argue in this article that both interdepartmental interaction and the interac-
tion of business, civil society and government is a prerequisite for ensuring the successful and transparent 
activity of the latter in the direction of the development and efficient functioning of the DFS. It has also been 
established that these business entities can carry out their mission properly only with constant interaction. 
And establishing partnerships is one of the most important approaches in the activities of institutions towards 
achieving common goals, the key to important changes, and a hallmark of a democratic society.
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У статті досліджено готельну індустрію 
Європи. За 2008–2018 рр. проаналізовано 
динаміку рівня завантаження готелів, 
показника ціни за номер (ADR) та показ-
ника виручки номерного фонду за один 
номер (RevPAR). За досліджуваний період у 
середньому щорічно в країнах Європи рівень 
завантаження готелів складав 66,64%, ADR 
становив 125,73 дол. США, щорічно збільшу-
ючись на 3,14 дол. США, а RevPAR дорівню-
вав 85,04 дол. США, щорічно зростаючи на 
3,18 дол. США. Серед окремих країн європей-
ськими лідерами (топ-10) готельної індустрії 
за кількістю місць у готелях у 2017 р. були 
Італія, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, 
Франція, Туреччина, Греція, Австрія, Польща, 
Португалія. Загальна сума місць у готелях 
країн Європейського Союзу (28 країн) скла-
дала у 2017 р. 6 595 678 місць, а середній 
рівень завантаження койко-місць становив 
46,21%. Найбільшу кількість мережевих 
готелів у 2017 р. мала Франція, друге місце 
посідала Велика Британія, третє – Іспанія, а 
четверте – Німеччина.
Ключові слова: рівень завантаження готе-
лів, показник середньої ціни за номер, показ-
ник виручки номерного фонду за один номер, 
міжнародна готельна індустрія, готельні 
мережі, готельний ринок Європи.

В статье исследована гостиничная 
индустрия Европы. За 2008–2018 гг. про-

анализирована динамика уровня загрузки 
гостиниц, показателя цены за номер 
(ADR) и показателя выручки номерного 
фонда за один номер (RevPAR). За иссле-
дуемый период в среднем ежегодно в 
странах Европы уровень загрузки гости-
ниц составлял 66,64%, ADR составлял 
125,73 долл. США, ежегодно увеличиваясь 
на 3,14 долл. США, а RevPAR равнялся 
85,04 долл. США, ежегодно увеличива-
ясь на 3,18 долл. США. Среди отдельных 
стран европейскими лидерами (топ-10) 
гостиничной индустрии по количеству 
мест в гостиницах в 2017 г. были Ита-
лия, Германия, Испания, Великобрита-
ния, Франция, Турция, Греция, Австрия, 
Польша, Португалия. Общая сумма мест 
в гостиницах стран Европейского Союза 
(28 стран) составляла в 2017 г. 6 595 678 
мест, а средний уровень загрузки койко-
мест составлял 46,21%. Наибольшее 
количество сетевых отелей в 2017 г. 
имела Франция, второе место занимала 
Великобритания, третье – Испания, а 
четвертое – Германия.
Ключевые слова: уровень загрузки отелей, 
показатель средней цены за номер, пока-
затель выручки номерного фонда за один 
номер, международная гостиничная инду-
стрия, гостиничные сети, гостиничный 
рынок Европы.

The article explores the hotel industry in Europe. For 2008–2018 analyzed the dynamics of the level of hotel occupancy, price per room (ADR) and rev-
enue per available room per day (RevPAR). During the study period, the average annual hotel occupancy in Europe was 66.64%, ADR was $125.73 and 
increased by $3.14 annually, and RevPAR was $85.04 and increased annually by $3.18 Among selected countries, the European leaders (top-10) in the 
hotel industry by the number of places in hotels in 2017 were Italy, Germany, Spain, the UK, France, Turkey, Greece, Austria, Poland, and Portugal. The 
leaders in the European hotel industry in terms of hotel occupancy are countries such as Malta, Cyprus, Netherlands, Ireland, United Kingdom, Spain, Ger-
many, Denmark, France and Croatia. The highest rate of hotel occupancy was observed in Malta – 76.7%, and the smallest of the countries that provided 
data was in Slovakia – 39.94%. Four of the six countries in the Eastern Europe region showed low loading rates (less than 50.0%). The total amount of beds 
in hotels of the countries of the European Union (28 countries) amounted to 6 595 678 places in 2017, and the average load of beds was 46.21%. France 
had the largest number of chain hotels in 2017, Great Britain took second place, Spain took third place, Germany took fourth place. We can conclude that 
London among the most visited cities is on the first place in terms of hotel occupancy and showed an indicator of 81.7%, for example, according to official 
figures, the level of hotel occupancy in Ukraine in 2018 was 31%. It is known that the ADR affect the occupancy rate, the higher ADR is, the lower the 
occupancy rate will be. But London with high occupancy rate is placed on 4th grade in ADR with 169.2 euros, giving way only to Zurich (203.9 euros), Paris 
(231.3 euros) and Geneva (242.9 euros). This is indicative of the inelastic demand for hotel accommodation in London, meaning there are a large number 
of business travelers or travelers who can afford to stay at great prices. An example of elastic demand for accommodation is the occupancy rate, ADR and 
RevPAR of Prague. This city is ranked 3rd in terms of occupancy rate – 79.9%, and 12th in terms of ADR and RevPAR, which proves inversely proportional.
Key words: hotel occupancy rate, average daily room rate, revenue per available room per day, international hotel industry, hotel chains, hotel market 
in Europe.

МІЖНАРОДНА ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ МАКРОРЕГІОНУ ЄВРОПИ
INTERNATIONAL HOTEL INDUSTRY OF MACRO-REGION OF EUROPE

Постановка проблеми. Європейський ринок 
готельних послуг можна визначити як сферу 
реалізації послуг та економічних відносин, яка 
об’єднує попит та пропозицію для забезпечення 
процесів купівлі-продажу готельного продукту 
(створюваного готельними компаніями в цьому 
регіоні згідно з нормами європейського права), а 
також процесу розвитку системи наднаціональ-
ного регулювання з поширення єдиних методів та 
стандартів для забезпечення ефективного роз-
витку й гармонізації готельних господарств євро-
пейських країн [2, c. 75].

Серед окремих країн європейськими лідерами 
готельної індустрії за потужністю бази є Італія, 
Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Франція, 

Туреччина, Греція, Австрія, Польща, Португалія. 
Процес утворення готельних мереж охоплює нові 
країни, зокрема Мальту, Шотландію, Єгипет [6].

З огляду на високі ціни на розміщення саме 
Європа є найпривабливішим ринком для біль-
шості готельних компаній. Причому, приходячи на 
цей ринок, міжнародні корпорації не будують нові 
готелі, а намагаються скупити вже наявні готелі 
й невеликі місцеві ланцюги або взяти їх під своє 
управління [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням розвитку міжнародної готельної інду-
стрії, питаннями статистичної аналітики, сучасного 
стану та тенденціями розвитку ринку готельних 
послуг Європейського регіону займались Є.С. Мєнь-
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Таблиця 1
Аналіз динаміки рівня завантаження готельної індустрії Європи за 2008–2018 рр. [9]

Рік Рівень завантаження, 
%

Абсолютний 
приріст Темп росту Темп приросту, 

% Абсолютний зміст 
1% приростуΔц Δб Трц Трб Тпрц Тпрб 

2008 65,1 … 0,00 … 1,00 … 0,00 …
2009 60,5 -4,60 -4,60 0,93 0,93 -7,07 -7,07 0,651
2010 64,3 3,80 -0,80 1,06 0,99 6,28 -1,23 0,605
2011 66,1 1,80 1,00 1,03 1,02 2,80 1,54 0,643
2012 65,8 -0,30 0,70 1,00 1,01 -0,45 1,08 0,661
2013 67,4 1,60 2,30 1,02 1,04 2,43 3,53 0,658
2014 68,6 1,20 3,50 1,02 1,05 1,78 5,38 0,674
2015 70,0 1,40 4,90 1,02 1,08 2,04 7,53 0,686
2016 70,2 0,20 5,10 1,00 1,08 0,29 7,83 0,700
2017 71,9 1,70 6,80 1,02 1,10 2,42 10,45 0,702
2018 63,2 -8,70 -1,90 0,88 0,97 -12,10 -2,92 0,719

кова [1], К.І. Михайличенко [1], І.В. Посохов [2], 
Є.І. Шевченко [1], К.І. Щетиніна [8] та інші науковці.

Постановка завдання. Отже, виникає необ-
хідність розгляду діяльності готелів європейських 
країн у розрізі основних показників функціонування 
(рівень завантаження готелів, показник ціни за 
номер (ADR), показник виручки номерного фонду 
за один номер (RevPAR)) загалом та по окремих 
країнах, що входять у макрорегіон Європи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Провідне місце у світовому готельному госпо-
дарстві посідає Європейський континент. На його 
частку припадає в середньому половина світо-
вого туристичного потоку, відповідно, готельний 
фонд складає більшу частку (близько 45%) усього 
світового готельного фонду [2]. Втім, тут не вра-
ховується той факт, що у європейських країнах 
готельною базою приймається близько половини 
іноземних відвідувачів, інші туристи приймаються 
на альтернативній (додатковій) базі, що менш 
характерне для країн інших континентів [3].

Аналіз динаміки рівня завантаження готельної 
індустрії Європи здійснюється на основі побудови 
рядів динаміки [1]. Узагальнюючою характерис-
тикою ряду динаміки є його середній рівень, який 
розраховується за формулою середньої арифме-
тичної простої (для інтервального ряду).

Для аналізу абсолютних та відносних показників 
динаміки використовують ланцюгові й базисні, абсо-
лютний приріст, темп зростання, темп приросту, 
абсолютний зміст відсотків приросту (табл. 1).

Так, у 2018 р. порівняно з 2017 р. рівень 
завантаження готелів Європи знизився на 8,7%. 
За 2009–2018 рр. рівень завантаження готелів 
Європи знизився на 1,9%. Рівень завантаження 
стрімко впав у 2018 р., що було загальною тен-
денцією як для Європейського так і для Американ-
ського регіонів [4], хоча протягом 2009–2017 рр. 
спостерігалося стрімке зростання цього показника 
функціонування готелів.

Найбільший темп росту за досліджений період 
порівняно з базисним роком спостерігався у 
2017 р., склавши 1,1 разів. Найбільший темп при-
росту спостерігався у 2010 р. порівняно з 2009 р., 
склавши 6,28%.

У 2018 р. кожному відсотку зниження рівня 
завантаження готелів у країнах Європи відпові-
дало 0,719%.

За 2008–2018 рр. в середньому щорічно у кра-
їнах Європи рівень завантаження готелів складав 
66,64%. За досліджуваний період рівень заванта-
ження готелів країн Європи в середньому щорічно 
знижувався на 0,19%.

Для подальшого аналізу діяльності готельного 
ринку країн Європи звернемось до показника ADR 
(“Average daily room rate”). Як правило, в готель-
ному бізнесі не існує єдиного базового тарифу [5]. 
Все залежить від сезону, від того, чи застосову-
ється динамічне ціноутворення. Іншими словами, 
на ринок потрібно реагувати, тобто експерименту-
вати з тарифами.

ADR дорівнює виручці від продажу номерного 
фонду, поділеної на кількість проданих номерів.

Фактори, які впливають на ADR [8]:
– конкурентне середовище;
– сезонність;
– активність (динамічні тарифи, акції);
– інфляція.
З огляду на табл. 2 у 2018 р. порівняно з 2017 р. 

середня ціна за номер готелів Європи збільшилась 
на 21,19 дол. США. За 2009–2018 рр. середня ціна 
за номер готелів Європи збільшилась на 31,37 дол. 
США, що могло спричинити стрімке падіння рівня 
завантаження у 2018 р. Середня ціна за номер у 
регіоні Європи у 2018 р. посідала друге місце після 
регіонів Середнього Сходу та Африки, що говорить 
про загальну тенденцію до високих цін у Європі.

Найбільший темп росту за досліджений період 
порівняно з базисним роком спостерігався у 
2011 р., склавши 1,29 разів. Найбільший темп при-
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Таблиця 2
Аналіз динаміки показника середньої ціни за номер (ADR)  

готельної індустрії Європи за 2008–2018 рр. [9]

Рік ADR, дол. 
США

Абсолютний приріст Темп росту Темп приросту, % Абсолютний зміст 
1% приросту

Δц Δб Трц Трб Тпрц Тпрб 

2008 108,05 … 0,00 … 1,00 … 0,00 …
2009 132,95 24,90 24,90 1,23 1,23 23,04 23,04 1,0805
2010 128,07 -4,88 20,02 0,96 1,19 -3,67 18,53 1,3295
2011 139,78 11,71 31,73 1,09 1,29 9,14 29,37 1,2807
2012 125,2 -14,58 17,15 0,90 1,16 -10,43 15,87 1,3978
2013 136,14 10,94 28,09 1,09 1,26 8,74 26,00 1,252
2014 121,34 -14,80 13,29 0,89 1,12 -10,87 12,30 1,3614
2015 119,28 -2,06 11,23 0,98 1,10 -1,70 10,39 1,2134
2016 114,65 -4,63 6,60 0,96 1,06 -3,88 6,11 1,193
2017 118,23 3,58 10,18 1,03 1,09 3,12 9,42 1,1465
2018 139,42 21,19 31,37 1,18 1,29 17,92 29,03 1,1823

Таблиця 3
Аналіз динаміки показника виручки номерного фонду за один номер (RevPAR)  

готельної індустрії Європи за 2008–2018 рр. [9]

Рік ADR, 
дол США

Абсолютний приріст Темп росту Темп приросту, % Абсолютний зміст 
1% приростуΔц Δб Трц Трб Тпрц Тпрб 

2008 69,13 … 0,00 … 1,00 … 0,00 …
2009 80,46 11,33 11,33 1,16 1,16 16,39 16,39 0,6913
2010 82,31 1,85 13,18 1,02 1,19 2,30 19,07 0,8046
2011 92,43 10,12 23,30 1,12 1,34 12,29 33,70 0,8231
2012 86,27 -6,16 17,14 0,93 1,25 -6,66 24,79 0,9243
2013 91,75 5,48 22,62 1,06 1,33 6,35 32,72 0,8627
2014 83,2 -8,55 14,07 0,91 1,20 -9,32 20,35 0,9175
2015 83,45 0,25 14,32 1,00 1,21 0,30 20,71 0,832
2016 80,51 -2,94 11,38 0,96 1,16 -3,52 16,46 0,835
2017 85,01 4,50 15,88 1,06 1,23 5,59 22,97 0,8051
2018 100,92 15,91 31,79 1,19 1,46 18,72 45,99 0,8501

росту спостерігався у 2009 р. порівняно з 2008 р., 
склавши 23,04%.

У 2018 р. кожному відсотку збільшення серед-
ньої ціни номерного фонду готелів у країнах 
Європи відповідало 1,1823 дол. США.

За 2008–2018 рр. в середньому щорічно у кра-
їнах Європи середня ціна номерного фонду скла-
дала 125,73 дол. США. За досліджуваний період 
ADR готелів країн Європи в середньому щорічно 
збільшувався на 3,14 дол. США.

Далі розглянемо показник RevPAR (“Revenue 
per available room per day”), що є одним з найваж-
ливіших показників, оскільки він втілює всю полі-
тику продажів. RevPAR дорівнює виручці від про-
дажу номерного фонду, поділеної на кількість усіх 
номерів у готелі [8]. Інакше кажучи, RevPAR дорів-
нює ADR, помноженої на завантаження.

Один і той же RevPAR можна отримати, якщо 
продавати дорого, але з невеликим завантажен-
ням, або навпаки, якщо продавати більше номерів 
за нижчою ціною.

Важливо дуже уважно стежити за тим, як 
RevPAR змінюється. Цей показник визначає те, 
наскільки добре працює бізнес. В ідеалі RevPAR 
повинен постійно зростати.

Розподіл показника виручки номерного фонду 
за один номер світової готельної індустрії за 
2008–2018 рр. за регіонами здійснювався нерів-
номірно. Так, Азіатсько-Тихоокеанський регіон 
демонстрував загальну тенденцію до зниження 
після 2012 р., тоді як Американський та частково 
Європейський регіони були схильні до зростання.

Аналізуючи табл. 3, бачимо, що у 2018 р. порів-
няно з 2017 р. показник виручки номерного фонду 
за один номер готелів Європи збільшився на 
15,91 дол. США.

За 2009–2018 рр. показник виручки номерного 
фонду за один номер готелів Європи збільшився 
на 31,79 дол. США. RevPAR, як і ADR, у регіоні 
Європи стрімко збільшився у 2018 р., опинив-
шись на першому місці за величиною серед усіх 
регіонів світу.
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Таблиця 4
Розподіл готельного сектору по країнах Європи та Європейського Союзу у 2017 р. [9]

№ Країна
Кількість місць у 

готелях
Рівень завантаження 

готелів
Рівень завантаження 

койко-місць
од. місце % місце % місце

1 Австрія 291 046 8 55,0 15 47,0 16
2 Бельгія 58 968 21 н. д. – н. д. –
3 Болгарія 123 420 14 57,1 12 42,0 20
4 Велика Британія 874 285 4 70,2 5 51,6 8
5 Греція 409 873 7 50,7 20 52,8 7
6 Данія 46 653 22 62,0 8 48,0 15
7 Естонія 16 208 27 55,0 15 48,0 15
8 Ірландія 64 643 19 71,0 4 54,0 6
9 Ісландія 14 517 28 н. д. – 54,9 5

10 Іспанія 924 174 3 67,07 6 62,62 3
11 Італія 1 086 910 1 48,8 23 46,1 17
12 Кіпр 41 805 23 74,6 2 76,4 1
13 Латвія 13 045 30 44,8 25 39,61 27
14 Литва 13 965 29 53,7 19 40,8 24
15 Ліхтенштейн 707 34 н. д. – 26,1 34
16 Люксембург 7 535 33 45,16 24 31,28 32
17 Македонія 9 335 32 н. д. – 24,3 35
18 Мальта 18 785 26 76,7 1 66,4 2
19 Нідерланди 124 049 13 71,8 3 50,4 10
20 Німеччина 963 339 2 62,07 7 44,8 19
21 Норвегія 87 578 16 н. д. – 38,5 28
23 Польща 162 512 9 48,9 22 39,8 26
24 Португалія 153 971 10 56,98 13 51,36 9
25 Румунія 114 389 15 43,97 26 36,5 29
26 Сербія н. д. – н. д. – 31,2 33
27 Словаччина 40 088 24 39,94 27 34,18 30
28 Словенія 22 908 25 55,6 14 50,1 11
29 Туреччина 445 249 6 н. д. – 41,49 23
30 Угорщина 73 736 18 55,0 15 40,6 25
31 Фінляндія 59 104 20 54,76 18 41,5 22
32 Франція 660 017 5 61,2 9 48,9 13
33 Хорватія 79 984 17 59,2 10 59,5 4
34 Чехія 137 318 12 49,8 21 49,9 12
35 Чорногорія н. д. – н. д. – 33,7 31
36 Швейцарія 140 331 11 н. д. – 41,6 21
37 Швеція 12 948 31 58,27 11 45,96 18

EU-28 6 595 678 н. д. 46,21

Найбільший темп росту за досліджений період 
порівняно з базисним роком спостерігався у 
2018 р., склавши 1,19 разів. Найбільший темп при-
росту спостерігався у 2018 р. порівняно з 2017 р., 
що склав 45,99%.

У 2018 р. кожному відсотку збільшення показ-
ника виручки номерного фонду за один номер 
готелів Європи відповідало 0,8501 дол. США.

За 2008–2018 рр. в середньому щорічно у краї-
нах Європи показник виручки номерного фонду за 
один номер складав 85,04 дол. США. За досліджу-
ваний період показник виручки номерного фонду 
за один номер готелів Європи в середньому 
щорічно збільшувався на 3,18 дол. США.

Серед окремих країн європейськими лідерами 
(топ-10) готельної індустрії за кількістю місць у 
готелях у 2017 р. були Італія, Німеччина, Іспанія, 
Велика Британія, Франція, Туреччина, Греція, 
Австрія, Польща, Португалія (табл. 4).

Так, у безперечного лідера, а саме Італії, кіль-
кість місць у готелях склала більше 1 000 000, тоді 
як у країни з найменшою кількістю місць у готе-
лях, а саме Ліхтенштейну, було тільки 707. З топ-
10 країн Європи за кількістю місць у готелях 5 країн 
належать до регіону Південної Європи, 3 – Захід-
ної Європи, по 1 – Північної та Східної Європи.

Лідерами європейської готельної індустрії 
за рівнем завантаження готелів є такі країни, як 
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Мальта, Кіпр, Нідерланди, Ірландія, Велика Бри-
танія, Іспанія, Німеччина, Данія, Франція та Хорва-
тія. Найбільший рівень завантаження готелів спо-
стерігався у Мальти, а саме 76,7%, а найменший 
з тих країн, що надали дані, був у Словаччини, а 
саме 39,94%. Чотири країни з шести, що належать 
до регіону Східної Європи, демонстрували низь-
кий рівень завантаження (менший за 50,0%).

Ще один показник, а саме рівень завантаження 
койко-місць у готелях, склався таким чином. До 
топ-10 країн Європи увійшли Кіпр, Мальта, Іспа-
нія, Хорватія, Ісландія, Ірландія, Греція, Велика 
Британія, Португалія та Нідерланди. Шість країни 
з дванадцяти, що належать до регіону Південної 
Європи, демонстрували високий рівень заванта-
ження койко-місць (більший за 51,0%).

П’ятнадцять країн Європейського Союзу мають 
рівень завантаження койко-місць більший за 
середній по ЄС (46,21%) (рис. 1).

Загальна сума місць у готелях країн Євро-
пейського Союзу (28 країн) складала у 2017 р. 

6 595 678 місць, а середній рівень завантаження 
койко-місць – 46,21%.

Виходячи з даних, отриманих із сайту Statista 
(табл. 5), можемо проаналізувати співвідношення 
мережевих готелів до місцевих незалежних готе-
лів у наведених країнах.

Так, найбільшу кількість мережевих готелів у 
2017 р. мала Франція (за співвідношенням мере-
жевих готелів та незалежних вона посідає 4 місце), 
друге місце посідала Велика Британія (10 місце за 
співвідношенням мережевих готелів та незалеж-
них), третє – Іспанія (1 місце за співвідношенням 
мережевих готелів та незалежних), четверте – 
Німеччина (9 місце за співвідношенням мереже-
вих готелів та незалежних) [5, c. 191].

Такі країни, як Нідерланди, Польща, Швейца-
рія, Ірландія, Хорватія, Угорщина та Кіпр, мали 
відносно невелику загальну кількість готелів, що 
дало змогу посідати високі місця за співвідношен-
ням мережевих готелів та незалежних. Найбільші 
готельні мережі представлені в усіх основних кра-

 

Рис. 1. Рівень завантаження койко-місць у Європейському Союзі, 2017 р. [9]

Таблиця 5
Кількість мережевих готелів у Європі у 2017 р. по країнах [9]

№ Країна
Кількість 

мережевих 
готелів

Кількість 
місцевих 

незалежних 
готелів

Загальна 
кількість 
готелів

Питома вага 
мережевих 

готелів

Місце за питомою 
вагою мережевих 

готелів

1 Франція 3 816 18 382 22 198 17,2% 4
2 Велика Британія 3 520 42 024 45 544 7,7% 10
3 Іспанія 2 453 7 369 9 822 25,0% 1
4 Німеччина 2 078 20 081 22 159 9,4% 9
5 Італія 1 488 33 166 34 654 4,3% 12
6 Нідерланди 663 3 503 4 166 15,9% 5
7 Польща 342 2 316 2 658 12,9% 6
8 Швейцарія 272 4 418 4 690 5,8% 11
9 Ірландія 183 822 1 005 18,2% 3
10 Хорватія 167 684 851 19,6% 2
11 Угорщина 140 1083 1223 11,4% 7
12 Кіпр 25 223 248 10,1% 8
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Таблиця 6
Кількість готельних брендів у Європі у 2017 р. по країнах [9]

№ Країна
Кількість 

міжнародних 
брендів

Кількість 
місцевих 
брендів

Загальна 
кількість 
брендів

Питома вага 
міжнародних 

брендів

Місце за 
питомою вагою 

міжнародних 
брендів

1 Іспанія 86 204 290 29,7% 12
2 Італія 90 137 227 39,6% 10
3 Німеччина 114 89 203 56,2% 7
4 Велика Британія 80 68 148 54,1% 8
5 Франція 55 52 107 51,4% 9
6 Нідерланди 68 39 107 63,6% 5
7 Швейцарія 57 8 65 87,7% 1
8 Польща 35 26 61 57,4% 6
9 Угорщина 39 6 45 86,7% 2
10 Ірландія 23 8 31 74,2% 4
11 Хорватія 15 5 20 75,0% 3
12 Кіпр 2 4 6 33,3% 11

Таблиця 7
Показники готельної індустрії в містах-лідерах за відвідуванням туристами у Європі у 2017 р. [9]

№ Місто Рівень завантаження ADR RevPAR
євро місце євро місце

1 Лондон 81,7 169,2 4 138,2 4
2 Амстердам 81,5 142,6 6 116,2 5
3 Прага 79,9 85,6 12 68,4 12
4 Лісабон 77,6 113,8 9 88,2 8
5 Берлін 76,6 95,7 10 73,4 10
6 Порто 76,4 92,0 11 70,3 11
7 Париж 73,5 231,3 2 170,1 2
8 Цюріх 72,8 203,9 3 148,4 3
9 Мілан 70,5 137,2 7 96,7 7
10 Женева 70,1 242,9 1 170,3 1
11 Рим 70,0 145,0 5 101,6 6
12 Франкфурт 69,5 122,1 8 84,9 9

їнах регіону, що обумовлене великим попитом на 
послуги індустрії гостинності в Європі.

Країною-лідером за кількістю готельних брен-
дів у 2017 р. (табл. 6) була Іспанія, питома вага 
міжнародних брендів складала 29,7%.

Друге місце посідала Італія, де питома вага 
міжнародних брендів складала 39,6% [5, c. 193]. 
Ще однією з досліджених країн, де кількість між-
народних брендів не перевищувала кількість міс-
цевих брендів, був Кіпр, що за загальною кількістю 
брендів посів 12 місце. Інші країни, де питома вага 
міжнародних брендів перевищувала питому вагу 
місцевих брендів у порядку зростання утворили 
таку послідовність: Франція (51,4%), Велика Бри-
танія (54,1%), Німеччина (56,2%), Польща (57,4%), 
Нідерланди (63,6%), Ірландія (74,2%), Хорватія 
(75,0%), Угорщина (86,7%), а перше місце посіла 
Швейцарія (87,7%).

За даними, наведеними у табл. 7, можемо зро-
бити висновки, що з найбільш відвідуваних міст Лон-

дон посідає перше місце за рівнем завантаження 
готелів, демонструючи показник 81,7%. Для при-
кладу наведемо за офіційними даними рівень заван-
таження готелів України у 2018 р., що склав 31%.

Як відомо, на рівень завантаження впливає 
показник ADR, тобто чим він більше, тим менше 
буде рівень завантаження. Однак Лондон посідає 
4 місце за показником ADR, що складає 169,2 євро, 
поступаючись тільки Цюріху (203,9 євро), Парижу 
(231,3 євро) та Женеві (242,9 євро). Це свідчить про 
нееластичний попит на послугу проживання в готе-
лях Лондона, тобто існує велика кількість бізнес-
туристів чи мандрівників, що можуть собі дозво-
лити проживати в готелях за значними цінами.

Прикладом еластичного попиту на проживання 
є рівень завантаження, ADR та RevPAR Праги. 
Це місто посідає 3 місце за рівнем завантаження, 
маючи 79,9%, та 12 місце за показниками ціни 
номера та виручки, що підтверджує обернено про-
порційну залежність.
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, європейський готельний ринок займає про-
відні позиції в міжнародній сфері готельних послуг 
за рівнем завантаження, втративши свої пози-
ції лише у 2018 р. Аналіз динаміки рівня заван-
таження показав зменшення темпу приросту на 
1,9% за 2008–2018 рр. За цей період у середньому 
щорічно в країнах Європи рівень завантаження 
готелів складав 66,64%, в середньому щорічно 
знижуючись на 0,19%.

Середня ціна за номер (ADR) готелів Європи 
за 2008–2018 рр. збільшилась на 31,37 дол. США, 
що могло спричинити стрімке падіння рівня заван-
таження у 2018 р. Порівняння цього показника у 
2018 р. з показниками інших макрорегіонів свід-
чить про те, що Європа посідає 2 місце, демон-
струючи високі ціни на проживання. За досліджу-
ваний період середня ціна номерного фонду в 
Європі складала 125,73 дол. США, щорічно збіль-
шуючись на 3,14 дол. США.

Показник виручки номерного фонду за один 
номер (RevPAR) готелів Європи за 2008–2018 рр. 
в середньому щорічно складав 85,04 дол. США, 
збільшившись на 31,79 дол. США.

Серед окремих країн європейськими лідерами 
(топ-10) готельної індустрії за кількістю місць у 
готелях у 2017 р. були Італія, Німеччина, Іспанія, 
Велика Британія, Франція, Туреччина, Греція, 
Австрія, Польща, Португалія.

Найбільшу кількість мережевих готелів у 2017 р. 
мала Франція.
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INTERNATIONAL HOTEL INDUSTRY OF MACRO-REGION OF EUROPE

The purpose of the article is a need to consider the activity of hotels European countries in terms of key 
operation indicators (hotel occupancy, average daily room rate (ADR) and revenue per available room per day 
(RevPAR) in the whole and by countries within the Europe macro-region.

Methodology. The study is based on official data of Statista and analysis of their growth rates.
Results. The article explores the hotel industry in Europe. For the period 2008–2018 analyzed the dynam-

ics of the level of hotel occupancy, price per room (ADR) and revenue per available room per day (RevPAR). 
During the study period, the average annual hotel occupancy in Europe was 66.64%, ADR was $ 125.73 and 
increased by $3.14 annually, and RevPAR was $85.04 and increased annually by $3.18

Among selected countries, the European leaders (top-10) in the hotel industry by the number of places in 
hotels in 2017 were Italy, Germany, Spain, the UK, France, Turkey, Greece, Austria, Poland, and Portugal.

The leaders in the European hotel industry in terms of hotel occupancy are countries such as Malta, Cyprus, 
Netherlands, Ireland, United Kingdom, Spain, Germany, Denmark, France and Croatia. The highest rate of 
hotel occupancy was observed in Malta – 76.7%, and the smallest of the countries that provided data was in 
Slovakia – 39.94%.

We can conclude that London among the most visited cities is on the first place in terms of hotel occupancy 
and showed an indicator of 81.7%, for example, the level of hotel occupancy in Ukraine in 2018 was 31%.

It is known that the ADR affect the occupancy rate, the higher ADR is, the lower the occupancy rate will 
be. But London with high occupancy rate is placed on 4th grade in ADR with 169.2 euros, giving way only to 
Zurich (203.9 euros), Paris (231.3 euros) and Geneva (242.9 euros). This is indicative of the inelastic demand 
for hotel accommodation in London, meaning there are a large number of business travelers or travelers who 
can afford to stay at great prices.

Practical implications. The European hotel market has a leading position in the international hotel ser-
vices industry by occupancy rate, losing its position only in 2018. An analysis of the dynamics of the occupancy 
rate showed a decrease of growth rate in 1.9% for 2008–2018. During this period, on average, annually in the 
countries of Europe, the level of hotel occupancy was 66.64% and decreased on average annually by 0.19%.

Value/originality. The article involves the use of clear calculation algorithm available objective information. 
Proper understanding of the level of hotel attractiveness contributes to the development of an effective tour-
ism development strategy at the regional levels; because it requires a differentiated approach to taking into 
account regional features of tourism attractiveness.
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У статті обґрунтовано чотири етапи 
встановлення інституціональної теорії 
управління земельними ресурсами. Вияв-
лено, що в управлінні земельними ресурсами 
спостерігається два якісних стрибка розви-
тку, які характеризуються більш швидкими 
темпами і вносять суттєві зміни в земельні 
відносини не в одній країні, а в цілій низці країн 
Східної Європи під назвою “державно-контек-
стна інституціональна революція та рин-
ково орієнтована інституціональна рево-
люція”. Метою дослідження є обґрунтування 
відгалуження від управління земельними 
ресурсами нових напрямів, таких як: керу-
вання, організація, регулювання, менедж-
мент, адміністрування, девелопмент, марке-
тинг теорії розподілу в контексті земельної 
економіки. Результатом дослідження є 
обґрунтування конструктів спроможності 
та статусу земельних ділянок, концепцій 
територіального маркетингу. Доведено, що 
напрями розвитку території одержуються з 
рейтингів, індикаторів, індексів. Розкрито, 
що в розвитку систем публічного управління 
використовується широкий спектр іннова-
ційних інструментів, підходів.
Ключові слова: маркетинг, конструкт, 
територіальний продукт, рейтинг, інди-
катор. 

В статье обоснованы четыре этапа уста-
новления институциональной теории 

управления земельными ресурсами. Выяв-
лено, что в управлении земельными ресур-
сами наблюдается два качественных скачка 
развития, которые характеризуются 
более быстрыми темпами и вносят суще-
ственные изменения в земельные отно-
шения не в одной стране, а в целом ряде 
стран Восточной Европы под названием 
«государственно-контекстная институ-
циональная революция и рыночно ориенти-
рованная институциональная революция». 
Целью исследования является обоснование 
ответвления от управления земельными 
ресурсами новых направлений, таких как: 
управление, организация, регулирование, 
менеджмент, администрирование, деве-
лопмент, маркетинг теории разделения в 
контексте земельной экономики. Резуль-
татом исследования является обоснова-
ние конструктов способности и статуса 
земельных участков, концепций терри-
ториального маркетинга. Доказано, что 
направления развития территории полу-
чают из рейтингов, индикаторов, индек-
сов. Раскрыто, что в развитии систем 
публичного управления используется широ-
кий спектр инновационных инструментов, 
подходов. 
Ключевые слова: маркетинг, конструкт, 
территориальный продукт, рейтинг, инди-
катор.

The article substantiates four stages of establishing the institutional theory of land management. It is revealed that in the land management there are two 
qualitative leaps of development, characterized by faster rates and making significant changes in land relations not in one country, but in a number of coun-
tries of Eastern Europe under the name: state contextual institutional revolution and market revolution. The purpose of the study is to substantiate the branch 
of land management of new directions: management, organization, regulation, management, administration, development, marketing of distribution theory 
in the context of the land economy. The result of the study is to substantiate the constructs of capacity and status of land plots, concepts of territorial market-
ing. It is proved that the directions of development of the territory are obtained from ratings, indicators, indices. It is revealed that in the development of public 
management systems a wide range of innovative tools and approaches is used. It is established that marketing tools create a territorial product, influence of 
the administrative status of the territory on its structure, potential consumers. It is proved that the peculiarity of marketing is the scale, which lies in the area of 
the territory and its administrative status. It is determined that the status of a territory is a legal provision that determines its place in the hierarchical structure 
of the state or world community. In other words, it is the factual or legal affiliation of the territory to one or another category of administrative-territorial units 
(oblast, city country). This implies that the higher the administrative status, the more complex the internal environment. We conclude that the administrative 
status of a territory determines the number and capacity of marketing entities; complexity of the structure of the territorial product; tasks and consequences 
of marketing; marketing orientation. In particular, the brand promises a territorial product in terms of composition and quality, but is not the product itself. 
Thanks to the brand, the consumer creates a positive image of the product, which leads to purchase.
Key words: marketing, construct, territorial product, rating, indicator. 

НОВІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
NEW DIRECTIONS AND METHODS OF INSTITUTIONAL MANAGEMENT  
OF LAND RESOURCES

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. Управління земель-
ними ресурсами у системі суспільних відносин 
залишається однією з найбільш суперечливих 
категорій, науковий інтерес до якої підкріплю-
ється наявністю величезної кількості правових, 
економічних, філософських, соціальних, екологіч-
них роз’яснень проблеми. Поряд із цим підтвер-
джується недостатність комплексних досліджень 
та, як наслідок, відсутність фундаментальної 

теоретичної бази та чіткого розуміння основного 
мейнстриму розбудови наукової думки. Успішне 
вирішення цієї проблеми ґрунтується на ліквіда-
ції розпорошеності та систематизації теоретич-
них сучасних поглядів на управління земельними 
ресурсами та регулювання земельних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження нових напрямів та методів управління 
земельними ресурсами розглядали у своїх працях 
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В. Соловйов [2], Е.А. Качагин, А.Ю. Мартинова [3], 
К.М. Романенко [4], Г.Г. Зубко [5], Т.В. Полякова [6] 
та ін. Поглибленого дослідження потребує інститу-
ціональний погляд на сучасні методи управління 
земельними ресурсами. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розкриття нових напрямів та методів управління 
земельними ресурсами в контексті глобальних 
викликів економіки та євроінтеграції, ґрунтуючись 
на інституціональній теорії як новітньому напрямі 
економічної науки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасне управління земельними ресурсами здій-
снює управлінську діяльність земельним фондом 
загалом та за територіально-галузевим розподі-
лом, який визначає частку кожної категорії земель 
за цільовим призначенням і розміщених на ній 
основних, істотних галузей національної еконо-
міки в суспільному продукті, стимулює або гальмує 
виробничі процеси, формує структуру попиту на 
земельні ресурси, черговість задоволення потреб 
галузей економіки, населення в них (рис. 1). 

Новою течією в економічній теорії є інституціо-
нальна теорія, яка лаконічно пояснює трансфор-
маційні процеси сучасного управління земель-
ними ресурсами. Автором виділено чотири етапи 
встановлення інституціональної теорії управління 
земельними ресурсами. Перший етап (20-30-і рр. 
Х ст.) – «староінституціональний», в якому ство-
рюється теоретико-методологічна база інститу-
ціонального управління. Його представниками 

є Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл, Д. Кларк, 
У. Гамільтон. Управління земельними ресурсами 
досліджувалося в умовах монополізації економіки 
та конфліктів інтересів. У цей час посилюються 
повноваження інституту державного управління 
земельними ресурсами, який виокремлюють у 
самостійну організаційну структуру. Другий етап 
(30-70-і рр. ХХ ст.) – оновлено-інституціональний. 
Серед представників цього періоду необхідно 
виділити праці А. Берлі, Г. Мінза, Дж. Гелбрейта, 
Р. Хейлбронер, Ф. Перру, Ж. Фурастье, Г. Мюрдаль 
та ін. Ця школа в управлінні земельними ресур-
сами визнає провідну роль ринкових механізмів і 
державного регулювання поряд із розвитком соці-
альної значущості управління як індикатора «під-
вищення якості життя». Третій етап (70-90-і рр. 
ХХ ст.) – новоінституціонально-економічний, ство-
рений на наукових роботах Р. Коуза, Р. Познера, 
Дж. Б’юкенена, О. Уильямсона і ін. В управлінні 
земельними ресурсами важливу роль відіграють 
правамвласності, трансакційні витрати, економічні 
організації (мережа контрактів), за базову модель 
приймають концепцію раціонального вибору інди-
віда і зменшують втручання держави у ринок. Чет-
вертий етап (90-х рр. XX ст. і дотепер) новітньо-
інституціональний, що був закладений в працях 
Д. Норта, Дж.М. Ходжсона, Р. Нельсон, С. Уінтер 
та ін. Дослідження управління земельними ресур-
сами відбувається через призму дослідження 
еволюції інституціонального середовища в часі 
і впливу цієї еволюції на економічне зростання. 

Рис. 1. Схема інтелектуально-економічного забезпечення розвитку  
прозорого управління земельними ресурсами

  



37

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

В країнах із ринковою економікою управління 
земельними ресурсами набуває модернізації під 
впливом науково-технічного прогресу, розвитку 
комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, 
глобалізаційних процесів в економіці, що відобра-
жується прозорістю управління, використанням 
геоінформаційних систем, публічних кадастрових 
карт, електронних галузевих кадастрів, е-урядів, 
формуванням всесвітньої екологічної мережі, кон-
солідацією земель. 

Ретроспекція наукової думки та дискурс сто-
совно предмета дослідження інституціонального 
управління земельними ресурсами не припи-
няється досі. У період становлення управління 
земельними ресурсами термін означав вплив 
суб’єкта на об’єкт, яким слугував земельний 
фонд. У процесі еволюціонування об’єкт став 
складатися із земельного фонду та земельних 
відносин. Це спонукало до виділення в управ-
лінні окремого поняття – регулювання земельних 
відносин, яке передбачає підтримку функціону-
вання підпорядкованої системи. Окремою віхою 
в управлінні стала організація, що створює струк-
туру системи (рис. 2).

Спочатку суб’єктами управління були особисто 
землевласники, згодом вони стали винаймати 
працівників, які би здійснювали управління земле-
користуванням, яке стало називатися керуванням 
(спрямування діяльності у потрібне русло). Зрос-
тання штату керівного апарату в межах одного гос-
подарюючого суб’єкта модифікували управління 
у менеджмент. Новим витком в управлінні стало 
адміністрування, яке передбачає здійснення 
менеджменту земельних ресурсів державними 
органами. Найновітнішим напрямом сучасного 
управління земельними ресурсами став деве-
лопмент, який розвиває або вдосконалює об’єкт, 
що підвищує його вартість у майбутньому. Вод-
ночас в умовах децентралізації влади управління 
земельними ресурсами перетворилося на марке-
тинг територій. Таким чином, розглянута еволюція 
терміна управління земельними ресурсами видо-
змінюється в процесі розвитку суспільства та нау-
ково-технічного прогресу.

Ґрунтуючись на тому, що початком інституціо-
нальної теорії вважають 1899 р., коли була видана 
монографія «Теорія ледачого класу» Т. Веблена, 
докорінні перетворення, які відбувалися в період 
становлення і розбудови інституціональної теорії 
(1900–2019 рр.) в управлінні земельними ресур-
сами, дозволяє виділити два якісних стрибка у його 
розвитку, що характеризуються більш швидкими 
темпами і вносять суттєві зміни в земельні відно-
сини не в одній країні, а в цілій низці країн Східної 
Європи, а саме: державноконтекстна інституціо-
нальна революція 1917 р. та ринково орієнтовна 
інституціональна революція управління земель-
ними ресурсами 1990 р. Передумовами радикаль-
них і глибоких змін у складі інституцій та інститутів 
управління земельними ресурсами обох револю-
цій слугували зміни політичного курсу держави та 
влади в країні; необхідність проведення земельної 
реформи; створення нових організаційно-право-
вих форм господарювання; нового класу зем-
левласників та землекористувачів; нового світо-
гляду, способу мислення суспільства та громадян. 
У перехідний період революції повністю руйнува-
лися наявні інститути, замість яких формалізува-
лися нові інституції, деякі інституції модернізува-
лися й адаптувалися до нових умов управління. 

Перша інституціональна управлінська револю-
ція отримала назву «державноконтекстна» і відбу-
лася на початку ХХ ст. у країнах східної Європи. 
Вона передбачала монополію державної влади на 
землю, загальнодержавне планування та прогнозу-
вання використання та охорони земельних ресур-
сів на всіх рівнях територіально-галузевого поділу, 
повну ліквідацію інституту приватної власності на 
землю, скасування купівлі-продажу земель і ринку 
земель загалом. В оціночних роботах визнавався 
інститут бонітування ґрунтів та економічної оцінки. 
Виникли нові організаційно-правові форми госпо-
дарювання (радгоспи, колгоспи) на крупноземель-
них масивах. Запроваджений інститут колективної 
власності на землю, права постійного користу-
вання землею на довгостроковий та короткостро-
ковий термін. У цей період науковці визнавали 
інституціональну теорію протилежною соціаліс-

Рис. 2. Дерево модифікації управління земельними ресурсами
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тичному курсу держави, тому вона була непопу-
лярна і слабо впроваджена в науку управління 
земельними ресурсами. Водночас у західних краї-
нах, де залишився інститут приватної власності на 
землю і ринок земель, посилюється роль держав-
них інститутів в управлінні суто ринковими проце-
сами щодо набуття права власності на землю, її 
оцінки, купівлі-продажу, оподаткування, кадастру, 
розміру землекористування, видів користування. 

Друга інституціональна управлінська револю-
ція набула назви «ринковоорієнтовна» і відбулася 
наприкінці ХХ ст. у країнах Східної Європи. Вона 
передбачала відновлення інституту приватної 
власності на землю, ліквідацію колективної влас-
ності, впровадження ринку земель, їх обігу, оренд-
них відносин, плати за землю, створення прошарку 
землевласників, різні форми господарювання та 
організації праці на землі. У зв’язку з розвитком 
комп’ютерної техніки та інформаційних техноло-
гій пришвидшилися темпи проведення земельної 
реформи, збереження, аналізу та використання 
повної інформації про велику кількість дрібних 
землевласників і землекористувачів для цілей 
земельного кадастру та прийняття управлінських 
рішень, розбудови транспорентного управління 
земельними ресурсами на різних рівнях терито-
ріально-галузевого поділу. Саме в цей період в 
управлінні земельними ресурсами активно починає 
застосовуватися інституціональна теорія, що може 
характеризувати події, які відбуваються в умовах 
невизначеності ринкового середовища. В країнах 
із розвиненою ринковою економікою, де завжди 
існував інститут приватної власності на землю, 
склалися досконалі моделі управління земельними 
ресурсами, виходячи із національно-історичних 
особливостей. В країнах із перехідною економікою 
почали створюватися нові інститути і нові моделі 
управління, включаючи досвід адміністративно-
командної системи та розвиненого ринку земель. 

Українська школа інституціонального управ-
ління земельними ресурсами виникла у 1990 р. і 
існує дотепер. Сучасні вчені опрацювують наукові 
питання як управління земельними ресурсами як 
загалом, так і за територіально-галузевим поділом. 
Наукові праці розробляли у сфері інституціональ-
ного забезпечення землекористування: сільсько-
господарського – Н.М. Музика, А.І Крисак, Р.М. Сту-
пінь, К.М. Дзюбак та ін.; міського – Ю.А. Мосійчук, 
М.А. Хвесик, В.А. Голян, А.І. Мокій, Д.А. Анто-
нюк та ін.; природно-заповідного – В.М. Третяк, 
А.Д. Юрченко, Ю.В. Лобунько та ін.; оздоровчого – 
Ю.Ю. Губрик та ін.; рекреаційного – А.М. Іванов та 
ін.; історико-культурного – В.О. Горбик, Г.Г. Дени-
сенко та ін.; лісогосподарського – А.І. Карпук, 
О.М. Дзюбенко, О.І. Дребот, О.І. Фурдичко, О.І. Кова-
лів та ін.; водного – О.В. Покуль, Х.Н. Мепарішвілі, 
Л.В. Левковська, В.М. Мандзик та ін.; промисло-
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення – М.В. Корінь; в умовах децен-
тралізації влади – І.П. Купріянчик, Д.М. Мельник, 
В.А. Салюта, М.А. Хвесик, В.А. Голян та ін. Наукова 
школа інституціонального управління земельними 
ресурсами вивчає найкращий світовий досвід та 
моделі, які адаптує до національних особливостей 
або створює нові.

Західноєвропейська школа інституціональ-
ного управління земельними ресурсами пред-
ставлена працями Ван дер Молена, С. Енемарка, 
Я. Вільямсона, Дж. Уоллеса, А. Раджабіфарда та 
ін., які розвивають сучасні напрями адміністру-
вання, девелопменту, оцінки, ринку земель тощо. 
Досвід, набутий за останні десятиліття, й оцінка 
методів, процедур і земельної політики країн із 
перехідною економікою в умовах глобалізацій-
них процесів стають значною частиною наукових 
інтересів сучасної школи. На цьому етапі вони 
виділяють чотири основні положення управління 
земельними ресурсами: 1) в період застосування 
та постійного оновлення інженерно-комп’ютерного 
обладнання, технологій поряд із зростаючими 
масивами земельних даних і якісними вимогами 
користувачів в управлінні головним вектором стає 
стійкість; 2) використання земельної інформації, її 
захист, оброблення, оприлюднення, контроль та 
протидія корупції, дозвільні норми щодо переліку 
користувачів повинні бути закладені в електро-
нності; 3) високий рівень кваліфікації управлінців 
та виконавців землевпорядних робіт являються 
критеріями успіху проведення реформаторської 
діяльності земельної сфери, що вимагає впро-
вадження такого фактора, як професіоналізм; 
4) вибір та створення власної моделі управлін-
ського процесу з урахуванням специфіки території 
та особливостей глобалізаційних процесів світу – 
унікальність. Тому європейські документи з управ-
ління земельними ресурсами мають дослідниць-
кий та рекомендований характер, не приводячи 
конкретної моделі, а висвітлюючи інституціональні 
пастки та помилки власного або іншого досвіду. 

Державне управління під дією глобалізаційних 
та інтеграційних процесів у світі трансформува-
лося в новий державний менеджмент (менедже-
ризм), що заощадило державні кошти, збільшило 
результативність управлінської діяльності, забез-
печило скорочення штату, зростання відповідаль-
ності чиновників, конкурентоспроможність дер-
жавної влади, підвищило якість і своєчасність 
надання послуг населенню. Тому в державні інсти-
туції закладається ідея підприємницького стилю 
і ринкових механізмів управлінської діяльності, 
тобто бізнес-стиль та конкурентоспроможність. 
Світове розуміння менеджеризму в сфері орга-
нізації економічного співробітництва й розвитку 
включає такі чотири аспекти, як: 1) приватизація 
державних підприємств та напрямів діяльності 
держави; 2) спрямованість на потреби клієнта; 3) 
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децентралізація управління; 4) переспрямування 
діяльності державних установ від традиційного 
виконання правил і інструкцій до ринкових меха-
нізмів, спрямованих на результат [1, с. 13]. Вод-
ночас під дією інформатизації і впровадження 
е-урядування менеджеризм відходить на другий 
план і поступово втрачає свої передові позиції в 
управлінні. Конфліктні суперечності в менедже-
ризмі виникають через тріаду ключових позицій: 
1) доцільності сприйняття громадянина як клієнта; 
2) несумісності підприємництва і норми закону; 
3) підвищення корупції через спрощення громад-
ського контролю та послаблення вертикалі підзвіт-
ності чиновників [2, с. 4]. Зокрема, в українському 
законодавстві державним службовцям забороня-
ється займатися підприємницькою діяльністю. 

Під впливом децентралізації влади управ-
ління земельними ресурсами трансформувалось 
у маркетинг територій, бо останні стають повно-
цінними гравцями на ринку, конкурують за увагу 
цільових аудиторій як на вітчизняному, так і на 
світовому ринку, тобто зливаючись в одне ціле зі 
світовим господарством. Інструменти маркетингу 
створюють територіальний продукт, вплив адмі-
ністративного статусу території на його структуру, 
потенційних споживачів. Особливістю маркетингу 
є масштабність, яка полягає у площі території та 
її адміністративному статусі. Статус території – це 
правове положення, яке визначає її місце в ієрар-
хічній структурі держави або світової спільноти. 
Інакше кажучи, це фактична або юридична прина-
лежність території до тієї або іншої категорії адмі-
ністративно-територіальних одиниць (область, 
місто країна). Звідси витікає, що чим вищий адмі-
ністративний статус, тим складніше внутрішнє 
середовище. Доходимо висновку, що адміністра-
тивний статус території зумовлює кількість та 
спроможність суб’єктів маркетингу; складність 
структури територіального продукту; завдання і 
наслідки від маркетингу; орієнтацію маркетингу. 
Водночас адміністративний статус не впливає 
на: основні цілі маркетингу як константи до будь 
якої території; домінуючий або додатковий стан 
території; зростання некомерційності маркетингу 
зі збільшенням рівня ієрархії території. Таким 
чином, маркетинг спрямований на розвиток влас-
ної економіки території за рахунок приваблення 
нових фінансових і інтелектуальних інвестицій 
[3, с. 25–29]. Складниками маркетингу терито-
рій є маркетинг іміджу, маркетинг привабливості, 
маркетинг інфраструктури, маркетинг населення. 
Сприятливий імідж, тобто образ території в уяв-
ленні людей, забезпечує приваблення інвестицій, 
трудових ресурсів, туристів, розширення ринків 
збуту територіального продукту і поступово транс-
формується у бренд, що показує інтелектуальну 
частину територіального продукту, яка підвищує 
його вартість. Зокрема, бренд обіцяє територіаль-

ний продукт щодо складу та якості, але не є ним 
самим. Завдяки бренду у споживача створюється 
позитивний образ товару, який спонукає до при-
дбання. Маркетинг привабливості – це ті якості 
території, історичні, культурні, природні, ліку-
вальні, релігійні та ін., які виступають гарантами 
конкурентоспроможності території на ринку послуг. 
Маркетинг інфраструктури передбачає розвиток 
інженерно-транспортної системи, житлово-кому-
нального господарства, безпеки життя, соціально-
культурно-побутових об'єктів, благоустрою та озе-
ленення території, надання пільг бізнесу, розвиток 
промисловості, підвищення рівня зайнятості, про-
ведення ярмарків, виставок, туристичних та спор-
тивних заходів. Маркетинг населення передбачає 
рекламування якостей території для нових кадрів, 
професіоналів, висококваліфікованих працівників. 

Право власності на земельні ділянки в межах 
адміністративно-територіальних утворень спону-
кає не тільки до їх інтегрального землеустрою, але 
і до нових методів управління та управлінських 
технологій у процесі децентралізації влади, що 
розширила повноваження органів місцевого само-
врядування і підвищила міру відповідальності за 
соціально-економічний розвиток об’єднаних тери-
торіальних громад. Місцева влада спрямувала 
свою управлінську діяльність на якісно вищий 
рівень обслуговування населення під час надання 
різних послуг та більшої результативності. Право 
власності зумовило новий стратегічний вектор 
територіального управління у форматі маркетингу 
територій і поширюється на всі рівні територі-
ально-галузевого розподілу, передбачаючи нау-
ково-методологічне, програмно-цільове та про-
гнозне обґрунтування. 

Вершиною цього вектору стає ідея розвитку 
території, яка створює конкретний позитивний 
імідж, образ, бренд регіону. Низький рівень впро-
вадження прогресивних маркетингових технологій, 
конкурентоспроможності підприємств, міжгалузе-
вих зв’язків, купівельної спроможності населення 
створюють перешкоди на шляху застосування 
маркетингу територій на всіх управлінських рівнях. 
Тому проблема модифікації державного управ-
ління земельними ресурсами в управління тери-
торіями в контексті найвигіднішого їх продажу, що 
є предметом вивчення маркетингу територій, стає 
надзвичайно актуальною під час децентралізації. 
Успішне її вирішення можливе завдяки ефектив-
ному управлінню органами місцевого самовряду-
вання землями комунальної власності, які вони 
повинні перетворити на вигідний територіальний 
продукт, займатися його просуванням на вітчиз-
няному та міжнародному ринку, розвивати дер-
жавно-приватне партнерство та міжнародне спів-
робітництво (рис. 3). 

У розвинених державах протягом багатьох 
років розвивається концепція територіального 
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маркетингу органами державної влади шляхом 
проведення маркетингових кампаній щодо вигід-
ної презентації своєї території перед закордон-
ними учасниками. Відтак державне управління 
земельними ресурсами перетворюється у тери-
торіальний маркетинг. Науковець К.М. Романенко 
вказує, що в умовах, коли на перше місце вису-
ваються завдання економічного зростання, про-
блема зміцнення регулювальної функції держави 
стає ключовою. Органи державної влади позиціо-
нують свої країни на зовнішніх ринках через рей-
тинги країн за міжнародними методиками розра-
хунку порівняльної конкурентоспроможності країн. 
Відповідно, основним напрямом застосування 
маркетингу в державному управлінні стало під-
вищення конкурентоспроможності різноманітних 
галузей та країни загалом [4, с. 4–5]. Зокрема, 
методологічною базою державного маркетингу 
земельних ресурсів стають управлінські категорії 
маркетингу наданих послуг та їх ефективності за 
критеріями оцінки ефективності діяльності органів 
державної влади. Водночас державний маркетинг 
належить до некомерційного маркетингу, основна 
діяльність якого зосереджена на виконанні потреб 
споживачів конкретної групи без досягнення еко-
номічних цілей та прибутку. 

Базові відомості про наявні ресурси, дина-
міку їх використання, напрями розвитку території 
одержуються з рейтингів, індикаторів, індексів. На 
світовому рівні загальновідома з 1995 р. Світова 

база даних індикаторів стану міст ООН (UNCHS – 
Habitat), кількість яких сягає 237 із 100 країн світу 
і містить 20 тис. елементів щодо демографічних, 
соціально-економічних, інфраструктурних, тран-
спортних, екологічних, управлінських та житлових 
показників. Рейтинги територій класифікують за 
конкурентоспроможністю, економічним розвитком 
регіону, кредитуванням, інвестуванням, фінансо-
вою спроможністю і кредитоздатністю, галузевим 
виробництвом, чисельністю виборців у керівни-
цтва регіону. Вітчизняний управлінець Г.Г. Зубко 
визначає два індикатора оцінки розвитку регіонів: 
підвищення індексу розвитку регіонального люд-
ського потенціалу (здоров’я, довголіття, доступ до 
медицини, освіти, комфортний життєвий простір) 
та індексу конкурентоспроможності регіону (еконо-
міка, інвестиції, розвиток бізнесу) [5, с. 4–5]. Євро-
пейський Союз надає кошти в державний бюджет 
для проектів регіонального розвитку. У зв’язку з 
цим маркетингові інструменти, що просувають 
території та розкривають її потенціал, стають голо-
вним засобом у конкурентному змаганні за інвес-
тиційні кошти. Увагу необхідно зосередити на тому 
факті, що методи та інструменти маркетингу тери-
торій нині починають розроблятися і знаходяться 
в початковій еволюційній стадії. 

Класична концепція територіального марке-
тингу – маркетинг-мікс або «4Р», яка складається 
із абревіатури Product – продукт (територіаль-
ний продукт), Price – ціна (витрати на створення 

  
Рис. 3. Інституціональне середовище статусу та спроможності земельних ділянок
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територіального продукту), Promotion – просу-
вання (реклама та інформованість про терито-
рію), Place – споживач (розподіл територіального 
продукту між споживачами). Закордонні вчені 
Дж. Мак’Карті, М. Дж. Бітнер, Б. Бумс, Ф. Котлер 
оновили її десятьма показниками, які згруповані 
за: економічними елементами (Product – базова 
регіональна продукція, Production – галузева 
структура регіону, Place – місцеположення регі-
ону, Price – рівень цін, Promotion – просування 
позитивного іміджу регіону, Placement of Funds – 
інвестиційні капіталовкладення регіону); суспіль-
ними елементами (Patterns – норми та зразки 
поведінки в регіоні, вплив місцевої влади, бізнесу, 
Personell – аналіз трудових ресурсів); людськими 
елементами (People – індекс рівня життя насе-
лення регіону); природно-екологічних елементами 
(Pollution – екологічна безпека). У зв’язку з цим 
досліджувана територія асоціюється з квазікор-
порацією, в інституціональному середовищі якої 
гравці нижчого статусу постійно борються за роз-
поділ ресурсів, у результаті чого виникає здорова 
конкуренція. Натепер ця маркетингова концепція 
постійно адаптується та удосконалюється у різних 
видах маркетингу не тільки закордонними вче-
ними, але й вітчизняними науковцями. 

Науковець Т.В. Полякова запропонувала кон-
цепцію маркетингової інформаційної системи 
території «7С», яка має універсальний характер 
та може бути застосована для будь-якої території 
на основі елементів: Consumers (споживачі) пред-
ставляє групу населення території за показниками 
соціально-демографічного стану і специфічних 
показників, таких як сфера охорони здоров’я, 
освіти; Culture (культура) стосується естетичного 
образу території в світлі традицій, історичних осо-
бливостей і стану культурних об'єктів, а саме теа-
трів, кінотеатрів, концертних залів, музеїв, гале-
рей, бібліотек, чисельність відвідувань, витрати 
бюджету; Capacity (виробнича місткість) містить 
дані про галузі території за індексом фізичного 
обсягом промислової продукції; структурою еко-
номіки за видами економічної діяльності, динаміки 
основних показників розвитку промислового комп-
лексу; Commerce (бізнес) розкриває специфіку 
бізнесу території та вітчизняних і іноземних інвес-
тицій за галузями і видами, в основний капітал; 
Control (влада) оцінює діяльність органів влади 
території, ефективність державних програм; 
Competitors (конкуренти) класифікує сильних, рів-
них та слабких конкурентів території; Character 
(імідж) показує імідж території трьох груп – влади, 
населення та бізнесу через ярмарки, виставки та 
міграцію мешканців та якість життя [6, с. 21]. 

Дослідники С.Ф. Смеричевський, В.Л. Сібрук 
пропонують оцінювати інвестиційну привабливість 
території у вигляді функції IA = f (R,E,G,I,O,N), 
де IA – інвестиційна привабливість за параме-

трами, R (Resources) показує наявність ресурсів 
на території необхідних для ведення діяльності, 
E (Expenses) оцінює витрати на ведення діяль-
ності на території, G (Governance) розкриває осо-
бливості управління територією, I (Infrastructure) 
характеризує стан інфраструктури території, 
O (Ownership advantages) свідчить про наяв-
ність переваг власності перед іншими суб’єктами 
території, N (Nature) повідомляє про оцінку стану 
екологічної ситуації території [7, с. 58]. Окреслю-
ючи децентралізацію влади, необхідно відмітити 
розширення повноважень органів управління 
об’єднаними територіальними громадами в сфері 
фінансових та інших ресурсів з метою розвитку 
економіки території та підвищення її соціальної 
стану. Установлено, що управлінська автономія 
територій спонукає до виходу на міжнародний 
ринок та притоку закордонних фінансів. Така пози-
ція виокремлює головну ідею управління терито-
ріями в контексті квесту інвесторів та максималь-
ного залучення інвестицій. Зазначені положення 
можливо реалізувати шляхом проведення марке-
тингових аналізу, який забезпечує інформацією та 
критеріями відбору інвесторів зацікавлених сторін. 

Слід зауважити, що вплив власності на інвес-
тиційну привабливість території для здійснення 
прямих іноземних інвестицій вперше обґрун-
товано в еклектичній парадигмі Д. Даннінга, 
яка розкриває транснаціоналізацію діяльності 
фірми та мотиви її капіталовкладень в іншу кра-
їну через три шари даних: переваги власності 
(Ownership Advantages), переваги інтерналізації 
(Internalization Advantages) та переваги територі-
ального розміщення (Locational Advantages) [8]. 
Щоправда, Дж. Даннінг згрупував переваги влас-
ності за такими напрямами: 1) переваги внаслідок 
майнових прав чи невидимих активів (оновлення 
продукції, інноваційність; організаційні і маркетин-
гові системи; знання, досвід, інтелект “людського 
капіталу”, здатність здобувати, використовувати 
управляти інформацією; торгові марки і репутація 
фабричних знаків; 2) переваги внаслідок загаль-
ного управління: а) переваги філіалу ТНК порів-
няно з новою фірмою, що створюється: переваги 
концентрації виробництва, та ефекту масштабу; 
виключний або сприятливий доступ до ресурсів 
(постачання, робоча сила, сировина, фінанси, 
інформація); економія на спільних поставках; 
б) переваги внаслідок транснаціональності поси-
лення всіх згаданих вище переваг унаслідок шир-
ших можливостей: більш сприятливий доступ до 
міжнародних ринків та краще знаннях їх; здатність 
відчути переваги географічних відмінностей у 
наявності факторів виробництва; здатність дивер-
сифікувати ризики [9]. Загалом підсумок переваг 
власності для маркетингу територій зводиться 
до дослідження конкурентоспроможності чужих 
інвесторів з місцевим бізнесом (табл. 1). 
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В економічній сфері території важливо визна-
чити ті галузі економіки, які в майбутньому при-
несуть найбільший прибуток від діяльності і 
підвищать дохідність земель. Для створення 
ефективного територіального продукту роз-
робляють стратегії щодо організації всіх гос-
подарюючих суб’єктів території. Висока якість 
запланованої взаємодії між ними в подальшому 
забезпечить міцну конкурентоспроможність 
територіального продукту на ринку територіаль-
них послуг. Тому сучасна концепція маркетингу 
територій зорієнтована на потреби споживачів, 
а не на вимоги виробничого процесу. У зв’язку з 
цим ступінь споживчих якостей територіального 
товару зумовлює його конкурентоспроможність 
на ринку. Поява нових гравців зі схожими спожив-
чими якостями територіального продукту приво-
дять до однорідності товару і зростання конку-
ренції в раніше встановлених межах ринку. Тобто 
виникають жорстокі сутички між конкурентами з 
«пролиттям крові», які в управлінській науці нази-
ваються «червоним океаном». 

Проблема цієї маркетингової стратегії управ-
лінців територіями полягає в тому, що межі ринку 
постійні і надалі не розширюються, проте вироб-
ники територіального продукту витрачають час, 
засоби, ресурси, безрезультатно намагаючись 
збільшити величину власної частки на ринку. Для 
її розв’язання у 2005 р. вперше К. Чан та Р. Моборн 
у книзі «Стратегія блакитного океану» запропо-
нували однойменну стратегію, яка обґрунтовує 
бурхливе зростання прибутку фірм, що спроможні 
продукувати нові бізнес-ідеї в нових просторах 
ринку «блакитний океан», де відсутні конкуренти. 
Зокрема, вихід із малоприбуткових «червоних оке-
анів» з жорсткою конкуренцією між багатьма фір-
мами за споживача пояснюється новаторською 
пропозицією нового територіального продукту, 
попит на який тільки починає утворюватися. Клю-
човим елементом «блакитних океанів» територій 
стають ті неіснуючі галузі натепер, що відкрива-
ють невідомі поля ринку, на відміну від «червоних 
океанів», де галузі-гравці інституціонально сфор-
мовані і відрегульовані, а правила конкурентної 
гри прописані та загальновідомі. Це виокремило 
найголовнішу ідею стратегії «блакитного океану» 
в те, що єдиний спосіб перемогти конкуренцію – 
це перестати намагатися її перемогти; створюйте 
ніші, вільні від конкуренції [10]. У підсумку зазна-

чимо, що суть блакитного океану поглядає у інно-
ваційній цінності територіального продукту «про-
дукт без аналогів», а стратегія зорієнтована на 
мінімізацію ризиків від упровадження нової діяль-
ності за моделлю «підвищуємо-знижуємо-спрощу-
ємо-створюємо» на основі маркетингового інстру-
менту «стратегічної канви». 

З огляду на це, сучасна проблема економіч-
ного зростання вирішується завдяки інноваціям 
у приватному управлінні. Водночас державне 
та приватне управління відрізняються одне від 
одного множиною факторів, але збігаються в 
одній точці – впровадження інновацій. Зокрема, 
інноваційні технології в державному управлінні 
земельними ресурсами не тільки забезпечать їхню 
ефективну роботу та надання якісних послуг, але 
й спонукатимуть до розвитку інновацій в інших 
сферах. Науковці І.В. Котовська, О.А. Сорокіна, 
І.В. Луциків під інноваціями в управлінні розуміють 
нові форми та методи роботи органів державної 
влади різних рівнів, нові управлінські техноло-
гії, підходи, інструменти, які використовуються з 
метою вдосконалення системи державного управ-
ління країною, для більш ефективного виконання 
завдань, а також для зміцнення організації грома-
дянського суспільства та підвищення рівня гро-
мадської довіри. Аналіз розвитку систем публіч-
ного управління зарубіжних країн свідчить, що на 
практиці можна використовувати широкий спектр 
інноваційних інструментів, підходів. Такими інно-
ваційними технологіями в державному управлінні 
можуть бути аутсорсинг, бенчмаркінг, електро-
нне урядування, збалансована система показни-
ків, належне врядування, глобальне врядування, 
зайняте врядування, управління проектами, 
модель КАЙЗЕН, концепція радикального вдоско-
налення процесів (КАЙРІО), концепція загального 
менеджменту якості та інші [11, с. 55].

Вперше застосування аутсорсингу відбулося 
у 1990 р. у процесах реформування державного 
управління в межах концепції нового публічного 
управління. В нашій державі відсутні напрацю-
вання методик та принципів його застосування у 
сферу державного управління, що актуалізується 
в період проведення адміністративної реформи. 
Деякі види робіт у державному управлінні земель-
ними ресурсами виконуються неефективно, тому 
ринкове середовище пропонує залучати високок-
валіфіковані кадри приватних фірм для вирішення 

Таблиця 1
Матриця еклектичної парадигми Дж. Даннінга

Власність Інтерналізація Розміщення
Портфельний трансфер ресурсів Так Ні Ні
Експорт Так Так Ні
Прямі іноземні інвестиції Так Так Так

Джерело: розроблено на основі даних [8]
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цих завдань шляхом проведення конкурсів і укла-
дання контрактів із переможцями. Особливостями 
аутсорсингу державного управління земельними 
ресурсами є: територіальна рівневість та галузі 
економіки, а точніше кажучи, рівні територіально-
галузевого розподілу. Аутсорсинг збільшує ефек-
тивність державного управління земельними 
ресурсами за рахунок виконання високоякісних 
проектів за низьких витрат на їх виконання. 

Поряд із цим у закордонному державному 
управлінні широко використовується реінжиринг, 
який вперше запропонували американські вчені 
М. Хаммером та Дж. Чампі у 1980 р. як фунда-
ментальне переосмислення та радикальне пере-
проектування бізнес-процесів із метою досяг-
нення істотного поліпшення у таких ключових 
для сучасного бізнесу показниках результатив-
ності, як витрати, якість, рівень обслуговування 
та оперативність. Основними в реінжинірингу є 
дві проблеми: радикальне проектування та біз-
несові процеси [12]. Науковець О.І. Пархоменко-
Куцевіл ввела у практику державного управління 
поняття «реінжиніринг адміністративних проце-
сів», метою якого є не перебудова структур орга-
нів державної влади, а забезпечення підвищення 
ефективності роботи цих органів влади, істотне 
поліпшення показників діяльності. По-перше, 
оптимізація – кілька процесів (функцій) поєдну-

ються в одну. По-друге, самостійність – виконавці 
самостійно в межах своїх процесуальних функцій 
приймають рішення. По-третє, відповідальність, 
збільшення відповідальності осіб, які приймають 
рішення. По-четверте, контроль – зменшення 
контролю за поточними процесами, збільшення 
контролю за результатом [13, с. 22]. У бізнесі 
реінжиринг моделює організацію, а потім вида-
ляє неефективні ланки на відміну від реінжирингу 
влади, де відбувається тільки удосконалення 
управлінського процесу без трансформації струк-
тури державних органів.

Глобальні дослідження світової економіки, 
які проводяться Світовим банком та галузевими 
науково-дослідними центрами у вигляді рейтингів, 
індексів, надають всебічну характеристику при-
вабливості території для потенційних споживачів. 
Об’єктом порівняння були вибрані європейські 
країни з розвиненою та перехідною економікою, 
які схожі за територіальним розміром з Україною. 
На жаль, рейтинг нашої держави за різними показ-
никами, які можуть цікавити потенційних стейк-
холдерів територіального продукту (населення, 
бізнес), посідає місце в проміжку 50–136, що свід-
чить про низький територіально-галузевий розви-
ток (табл. 2). 

Кореляційний аналіз інвестиційної прива-
бливості території світу та України за показни-

Таблиця 2 
Індикація розвитку територій окремих країн Європи у 2018 р.

Критерій Показник Розвинена економіка Перехідна економіка
Німеччина Франція Польща Україна

Індекс людського розвитку Рейтинг 5 24 33 88
Індекс 0,936 0,901 0,865 0,751

Рівень ВВП Рейтинг 4 7 23 60
ВВП, млн дол 3 677 439 13 2 582 501 31 526 465 84 112 154 19

Рівень ВНД на 1 чоловіка Рейтинг 19 26 60 136
ВНД, дол/чол 44469 38476 13863 2639

Рейтинг процвітання Рейтинг 14 20 33 111
Індекс 77,72 74,06 68,33 53,96

Рейтинг за рівнем тривалості 
життя

Рейтинг 26 9 43 110
Індекс 81,2 82,7 77,8 72,1

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності

Рейтинг 3 17 37 83
Індекс 82,8 78,0 68,2 57,0

Рейтинг індексу щастя Рейтинг 49 44 62 70
Індекс 29,8 30,4 27,5 26,4

Індекс інновацій Рейтинг 9 15 38 50
Індекс 58,39 54,18 41,99 37,62

Рейтинг прямих іноземних 
інвестицій

Рейтинг 5 9 30 59
ПІІ, млн дол 77.983.39 47.335.62 10.673.00 2.827.00

Індекс продовольчої безпеки Рейтинг 8 9 28 59
Індекс 83.9 83.8 74.2 56.1

Індекс глобалізації Рейтинг 16 9 25 45
Індекс 84,6 87,2 81,3 70,2

Індекс екологічної ефективності Рейтинг 13 2 50 109
Індекс 78,4 84,0 64,1 52,9
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ками виробництва валового продукту і приват-
них інвестицій показав міцний зв'язок кореляції 
Ксвіту=0,996 і Кукраїни=0,904. Водночас дані 
свідчать, що українські показники виробництва 
валового продукту в розрахунку на 1 особу на 
початку періоду дослідження 1990 р. становили 
42,17% від світових показників, а в кінці 2016 р. – 
20,17% (табл. 3).

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведений аналіз доводить, що здатність бути 
учасником відносин власності на землю, забез-
печуючи правоздатність та дієздатність, зумовлю-
ється специфічними особливостями природного 
походження земельних ресурсів та розміщення 
галузей національної економіки, реалізуючи функ-
ції засобу виробництва в сільському та лісовому 
господарстві, просторового базису для розмі-
щення виробництва, життєдіяльності людини та 
суспільства й екологічних потреб навколишнього 
середовища. Зокрема, в процесі децентралізації 
влади власність спонукала до пошуку нових мето-
дів державного управління шляхом впровадження 
інноваційних технологій в управлінську діяльність 
для підвищення його ефективності та якості здій-
снюваних послуг. Водночас власність перетворює 
державне управління в територіальний марке-
тинг із метою створення позитивного образу та 
іміджу територій, рекламування та просування 
різних видів територіального продукту на вітчиз-
няний та міжнародний ринки, приваблення нових 
інвесторів, покращення якісних показників життя 
населення території. Власність впливає на управ-
лінські рішення щодо розподілення земельних 
ресурсів та регулювання земельних відносин між 
земельними індивідами та суспільством, намагаю-
чись упровадити найновітніші методи управління з 
урахуванням їх ефективності. 
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NEW DIRECTIONS AND METHODS OF INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF LAND RESOURCES

Public administration under the influence of globalization and integration processes in the world has been 
transformed into a new state management (managerialism), which has saved the state funds, increased the 
efficiency of administrative activity, ensured reduction of staff, increased responsibility of officials, competitive-
ness of the state power, improved quality and timeliness. Therefore, the idea of entrepreneurial style and mar-
ket mechanisms of managerial activity, i.e. business style and competitiveness, is laid in the state institutions. 
At the same time, under the influence of informatization and implementation of e-governance, managerialism 
is losing ground and is gradually losing its leading position in management. In particular, Ukrainian law prohib-
its civil servants from engaging in entrepreneurial activity. Under the influence of the decentralization of power, 
land management has been transformed into marketing territories, as the latter become full-fledged players 
in the market, competing for the attention of target audiences both in the domestic and global markets, i.e. 
merging into one with the world economy. Marketing tools create a territorial product, the impact of the admin-
istrative status of the territory on its structure, potential consumers. The peculiarity of marketing is the scale, 
which lies in the area of the territory and its administrative status. The status of a territory is a legal position 
that determines its place in the hierarchical structure of a state or world community. In other words, it is the 
factual or legal affiliation of the territory to one or another category of administrative-territorial units (oblast, city 
country). This implies that the higher the administrative status, the more complex the internal environment. We 
conclude that the administrative status of a territory determines the number and capacity of marketing entities; 
complexity of the structure of the territorial product; tasks and consequences of marketing; marketing orienta-
tion. A favorable image, that is, the image of the territory in the imagination of people, ensures the attraction 
of investment, labor, tourists, and expansion of markets for the territorial product and gradually transforms into 
a brand that shows the intellectual part of the territorial product, which increases its value. In particular, the 
brand promises a territorial product in terms of composition and quality, but is not the product itself. Thanks to 
the brand, the consumer creates a positive image of the product, which leads to purchase. Attraction marketing 
is the qualities of the territory, historical, cultural, natural, therapeutic, religious, etc., which are the guarantors 
of the territory's competitiveness in the services market. Infrastructure marketing involves the development of 
engineering and transport systems, housing and communal services, safety of life, social and cultural facili-
ties, landscaping and greening of the territory, providing business benefits, industrial development, increasing 
employment, holding fairs, exhibitions, tourist and sports activities. Population marketing involves advertising 
the qualities of the territory for new personnel, professionals, highly skilled workers.
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У статті розглянуто методичні підходи 
щодо оцінювання конкурентоспроможності 
продукції підприємств. Надано характерис-
тику конкурентоспроможності як досить 
складній економічній категорії. В умовах рин-
кового економічного розвитку роль конкурен-
тоспроможності важлива, бо висловлює вза-
ємодії всіх елементів системи як внутрішніх, 
так і зовнішніх відносин між виробничими під-
приємствами щодо можливостей реалізації 
цього виду продукції на якомусь ринку або 
його сегменті. Приділено увагу формуванню 
системи показників конкурентоспромож-
ності виробничої продукції та визначенню 
параметричних індексів якості за кожним із 
показників. Зазначено, що найважливішим 
чинником для забезпечення конкуренто-
спроможності економіки держави загалом і 
зокрема кожного суб’єкта господарювання 
має створення інноваційної продукції. А інно-
ваційна продукція, у свою чергу, є однією з 
чотирьох типів інновацій, таких як продук-
тові, процесові, організаційні, маркетингові.
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
конкурентоспроможність продукції, оцінка 
конкурентоспроможності виробу, параме-
тричні індекси якості, коефіцієнт вагомості, 
інтегральний індекс конкурентоспромож-
ності, інноваційна продукція.

В статье рассмотрены методические 
подходы к оценке конкурентоспособности 

продукции предприятий. Охарактеризо-
вана конкурентоспособность как доста-
точно сложная экономическая категория. 
В условиях рыночного экономического раз-
вития роль конкурентоспособности важна, 
поскольку выражает взаимодействия всех 
элементов системы как внутренних, так 
и внешних отношений между производ-
ственными предприятиями о возможно-
стях реализации данного вида продукции 
на определенном рынке или его сегменте. 
Уделено внимание формированию системы 
показателей конкурентоспособности про-
изводственной продукции и определению 
параметрических индексов качества по 
каждому из показателей. Отмечено, что 
важнейшим фактором для обеспечения 
конкурентоспособности экономики госу-
дарства в целом и в частности каждого 
субъекта хозяйствования имеет создание 
инновационной продукции. А инновационная 
продукция, в свою очередь, является одним 
из четырех типов инноваций, таких как 
продуктовые, процессные, организацион-
ные, маркетинговые.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
конкурентоспособность продукции, оценка 
конкурентоспособности изделия, параме-
трические индексы качества, коэффициент 
весомости, интегральный индекс конкурен-
тоспособности, инновационная продукция.

This article reviewed the methodological approaches to assessing the competitiveness of enterprise products. The characteristics of competitiveness as 
a rather difficult economic category are given. Product competitiveness is a comprehensive characteristic that reflects product compliance with market 
requirements, the ability to market it on a competitive market. In the conditions of market economic development, the role of competitiveness is important, 
because it characterizes the interaction of all system elements, both internal and external relations between production enterprises in terms of opportuni-
ties for the implementation of this type of product in a particular market or its segment. Researched stages that exist to assess the competitiveness of 
the product. Attention was paid to the formation of an indicators' system of production goods competitiveness and to the measuring of parametric quality 
indices for each of them: the purpose; reliability; security; patent and legal; ergonomic; aesthetic. It is noted that the most important factor in ensuring the 
competitiveness of the state economy as a whole, and in particular, each economic entity has the production of innovative products by them. Innovative 
products (product innovations) are one of four types of innovations, such as product, process, organization, marketing. Product innovation is the introduction 
of a product or service that is new or is significantly improved in terms of signs or means of use. Also, alongside with the part of innovative products indirect 
indicators of the enterprise products competitiveness can serve as indicators: the dynamics of its implementation; the share of exports in the total volume of 
sales; the share attributable to the company's products in the total volume of production or sales on the market segment under research (region, country); 
width and depth of product range. In order to determine the significance of the competitiveness of various types of the enterprise products or different types 
of its activities, methods of strategic analysis are used, in particular, construct the matrix of the Boston Consulting Group (BCG) and its modifications, which 
are developed taking into account the features of the enterprise functioning and their products.
Key words: competitiveness, product competitiveness, assessment of the product's competitiveness, parametric quality indices, the weighing factor, The 
Integral Competitiveness Index, innovative products.

ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
THE APPROACHES TO THE ASSESSMENT METHODOLOGY  
OF PRODUCTS COMPETITIVENESS

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки як в Україні, так і в усьому 
світі висуваються якісно нові вимоги до конкурен-
тоспроможності виробничої продукції. У зв’язку з 
цим виникає необхідність у вдосконаленні мето-
дичних підходів щодо оцінювання конкуренто-
спроможності продукції підприємств.

Важливого значення набувають комплексні 
показники якості нового виробу, які є характерис-
тиками технічного рівня та якості продукції.

Таким чином, можна дійти висновку, що про-
блема підвищення рівня конкурентоспроможності 
продукції підприємства є актуальною, оскільки від 

рівня конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств буде залежати рівень конкурентоспромож-
ності економіки всієї країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та методичні питання дослідження кон-
курентоспроможності продукції підприємств у світі 
та Україні є предметом зацікавленості з боку про-
відних економістів. Серед них – такі представники 
сучасної науки, як І. Біла, І. Бурачек, А. Кваско, 
Ф. Котлер, О. Чепурна, О. Янковій та інші. У їхніх 
працях приділено увагу питанням діяльності під-
приємств в умовах конкуренції, розглядаються 
напрями підвищення конкурентоспроможності під-
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приємства та його продукції, класифікація чинників 
конкурентоспроможності національної економіки, 
підприємств і продукції, а також окремі аспекти 
оцінки конкурентоспроможності підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення сутності конкурентоспроможності продукції, 
а також дослідження основних методичних під-
ходів щодо оцінювання конкурентоспроможності 
продукції підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах проблема конкурентоспромож-
ності на різних рівнях має життєво важливе зна-
чення для будь-якої держави. Щоби брати участь 
у процесі глобалізації економіки, в країні повинна 
бути сформована економіка, конкурентоспро-
можна до такої міри, за якої товари, що в ній виро-
бляються, мають бути помітні та відчутні на світо-
вому ринку.

В умовах глобалізації сучасного світу націо-
нальні економіки окремих держав починають здо-
бувати все більш відкритий характер: чим більше 
відкрита економіка тієї чи іншої країни, тим важли-
вішим для неї стає досягнутий нею ступінь конку-
рентоспроможності. Той, хто виграє в конкурентній 
боротьбі, той і матиме можливість щодо зберігання 
робочих місць, підвищення доходів населення, 
модернізування виробництва.

Конкурентоспроможність – це поняття від-
носне, чітко «прив’язане» до часу та ринку про-
дажу (маються на увазі товари сезонні). Але й кож-
ний покупець використовує свої критерії оцінки, 
щоб задовольняти власні потреби. Саме тому 
конкурентоспроможність отримує ще й індивіду-
альний відтінок. Взагалі у покупця витрати скла-
даються з витрат на купування (ціна виробу) та 
витрат, які пов’язані зі споживанням. Вони разом 
і будуть являти ціну споживання, яка досить сут-
тєво буде перевищувати ціну продажу. «У зв’язку з 
цим більш конкурентоспроможним є не той товар, 
за який на ринку просять мінімальну ціну, а той, 
у якого мінімальною є ціна споживання за весь 
строк служби покупців». [1, с. 435].

Однією з найважливіших складових частин кон-
курентоспроможності підприємства є конкуренто-
спроможність виробленого товару.

Конкурентоспроможність продукції – «це комп-
лексна характеристика, яка відображає відповід-
ність продукції вимогам ринку, можливість збуту 
її на конкретному ринку» [1, с. 435], яку можна 
визначати порівнянням виробів-конкурентів.

Для оцінки конкурентоспроможності продукції є 
такі етапи:

– аналіз ринку для вибору найбільш конкурен-
тоспроможного виробу-взірця (аналогу) як бази 
для порівняння та визначення потреб груп імовір-
них споживачів (сегментація ринку);

– визначення набору загальних для виро-
бів (нового та аналогу) порівняльних параме-

трів і розрахунок комплексного показника якості 
нового виробу;

– визначення ціни споживання та індексу конку-
рентоспроможності виробу за ціною споживання;

– розрахунок індексу конкурентоспроможності 
виробу за ціно-якісними параметрами;

– розрахунок інтегрального показника конку-
рентоспроможності виробу.

Для того щоб можна було визначити комплек-
сний показник якості нового виробу, слід скласти 
список споживчих параметрів, тобто показників, 
які є характеристиками технічного рівня і якості 
продукції та якоюсь мірою зацікавленості її потен-
ційними споживачами (рис. 1).

Групи цих показників такі:
– призначення; 
– надійності; 
– безпеки; 
– патентно-правові; 
– ергономічні; 
– естетичні. 
Повнота добору й точність цих показників 

досить суттєво можуть впливати на вірогідність 
розрахунку комплексного показника якості, а зага-
лом – і на визначення конкурентоспроможності 
нового виробу. Числові значення, які характерні 
для аналога і нового виробу, вказуються для кож-
ного показника, а також ті значення, що будуть 
повністю задовольняти потреби споживачів того 
сегменту ринку, на якому новий виріб планується 
позиціонувати. 

Також необхідно відзначити, що за допомо-
гою методу експертних оцінок встановлюється 
вагомість кожного з параметрів для споживачів 
певного сегменту ринку (сума вагомостей мусить 
рівнятися одиниці або 100%, залежно від одиниць 
вимірювання).

На різних сегментах ринку вагомість параме-
трів може бути різною для різноманітних видів 
нових виробів, а також за різних умов експлуатації 
й навіть для одного виробу.

Наступний крок – це визначення параметрич-
них індексів якості за кожним із показників. Певні 
правила при цьому слід використовувати:

1. Для показників, за якими збільшення число-
вого значення показника відповідає поліпшенню 
характеристики, параметричні індекси якості 
визначаються за формулами:

І = П Пі іН іА/ , якщо П ,П < ПіН іА іС ; 

І = П Пі іС іА/ , якщо П < П ПіА іС іН≥ ; 

І = П Пі іН іС/ , якщо П < П ПіН іC іA≥ ; 

І =і 1 , якщо П П ,ПіC іH іA≥ . 
2. Для показників, за якими збільшення число-

вого значення показника відповідає погіршенню 
характеристики, параметричні індекси якості 
визначаються за формулами:

(1)
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І = П Пі іА іН/ , якщо П ,П > ПіН іА іС ; 

І = П Пі іA іC/ , якщо П > П ПіА іС іН3 ; 

І = П Пі іC іH/ , якщо П > П ПіН іC іA3 ; 

І =і 1 , якщо П П ,П
іC іH іA3 , 

де і = 1, 2, …, п;
Іі  – відносний і-й показник якості нового виробу 

порівняно з аналогом; 
П ,П ,ПіН іА іС – кількісні значення одиничного і-го 

показника відповідно нового та виробу-аналога і 
значення, яке задовольняє споживачів цього сег-
менту ринку, натуральні одиниці; 

п – кількість відносних показників якості, що дорів-
нює кількості параметрів, які розглядаються, шт.

Якщо І >і 1 , то значення параметричного 
індексу якості показує поліпшення, якщо І <і 1  – 
погіршення параметра нового виробу порівняно з 
аналогом. Під час визначення одиничного показ-
ника якості перевагою є простота та перспектива 
його вживання під час, коли видається попереднє 
техніко-економічне обґрунтування та технічне 
завдання. Методу притаманний такий недолік: ніяк 
не враховується важливість експлуатаційних та 
технічних параметрів для покупця. Також відомо, 
що однакові параметри за розбіжних умов експлу-
атації мають різну вагомість. Усувається цей недо-
лік, якщо у формули (1) і (2) включити коефіцієнт 
вагомості і-го техніко-експлуатаційного параме-
тра. Щодо коефіцієнта вагомості і-го техніко-екс-
плуатаційного параметра, то він визначається за 

(2)

допомогою експертного методу за шкалою від 
0 до 1 або 100% і визначає вагомість (значущість) 
цього параметра.

У разі зміни кожного і-го параметра нового 
виробу стосовно до замінюваного з урахуванням 
коефіцієнта вагомості кожного параметра, фор-
мула розрахунку комплексного показника якості 
буде мати вигляд:

К = I Jяк i
i=

n

i
1
� � ,                       (3)

де Іі  – одиничні показники якості і-го техніко-
експлуатаційного параметра, відносні одиниці; 

Ji  – коефіцієнт вагомості і-го параметра, що 
визначає його відносну вагомість (значущість), від-
носні одиниці (сума цих коефіцієнтів обов’язково 
дорівнює 1); 

п – кількість показників, що оцінюються, шт.
Зазначимо, що комплексні показники якості 

нового виробу визначуються для будь-якого сег-
менту ринку, що аналізується.

Наступний етап дослідження конкурентоспро-
можності – це визначення ціни споживання як 
досліджуваного виробу, так і аналогічного виробу 
за їхніми значеннями, а також за ціною спожи-
вання індексу конкурентоспроможності.

Ціну споживання виробу (Цсп ) розраховують як 
суму ціни його продажу (Цпр ) та теперішньої вар-
тості експлуатаційних витрат (Вpvek ) за весь тер-
мін служіння виробу:

Ц = Ц +Всп пр pvek .                      (4)

Рис. 1. Схема формування системи показників  
конкурентоспроможності продукції 

Джерело: [1, с. 437]

 

Інтегральний індекс конкурентоспроможності 

Індекс конкурентоспроможності 
іміджу фірми виробника  

Індекс конкурентоспроможності 
за ціно-якісними параметрами  

«brand name» 

доставка споживачам 

сервісне обслуговування 

комплексний 
показник якості 

вибору 

параметричні 
індекси якості 

продукції 

абсолютне 
значення 

показників 
якості 

продукції 

Індекс конкурентоспроможності 
за ціною споживання 

ціна 

собівартість 

експлуатаційні витрати 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

50 Випуск 34. 2019

Теперішня вартість експлуатаційних витрат 
демонструє, яка сума грошових коштів нині екві-
валентна тим витратам, що будуть витрачені з 
часом у майбутньому протягом певного періоду. 
Визначають її вже після того, як розраховані річні 
експлуатаційні витрати нового виробу та аналогів 
за роками експлуатації (за умови нормативного 
строку служби):

В =
B

( + i)pvek

pekt
t

t=

T

11
∑ ,                       (5)

де t – порядковий номер року служби виробу; 
Т – нормативний строк служби виробу, роки; 
Вpekt – річні експлуатаційні витрати в році, грн.; 
і – ставка дисконту, відносні одиниці.
У разі, коли експлуатаційні витрати за роками 

не зміняються, використовують таку формулу 
(теперішньої вартості ануїтету):

В =
B

i ( + i)pvek
pek

T
1

1

1
�

�

�
�

�

�
� .                (6)

Інтегральним індексом конкурентоспромож-
ності характеризується конкурентоспроможність 
виробу на відповідному сегменті ринку. Він міс-
тить як якісні, так і вартісні показники продукції в 
об’єднанні з репутацією фірми-виробника.

Насамперед індекс конкурентоспроможності 
виробу визначається за ціною споживання. Це дає 
здатність до порівняння конкурентних вартісних 
характеристик аналога та виробу:

І =
Ц

Цц сп
сп А

сп Н
. .

.

.

,                            (7)

де Цсп А.  – ціна споживання виробу-аналога, грн.;
Цсп Н. – ціна споживання нового виробу, грн..
Для того, щоб обчислити індекс конкурен-

тоспроможності за ціново-якісними параме-
трами, вони повинні ґрунтуватися на тому, що 
новий виріб можна стосовно просто реалізувати 
на ринку, за умови, що ціна споживання цього 
виробу буде менш, ніж ціна споживання аналога, 
яка буде скоригована на комплексний показник 
якості нового виробу. Інакше кажучи, необхідно 
виконувати таку умову:

Ц < Ц Ксп Н сп А як. . × .                      (8)
Враховуючи вищесказане, індекс конкуренто-

спроможності за ціново-якісними параметрами 
можна розрахувати так:

І =
Ц К

Ц
= К Іц я

сп А як

сп Н
як ц сп�

�
� �.

.
. 1 .            (9)

Необхідно відмітити, що виконання цієї умови 
є неодмінним, але недостатнім. Принаймні за 
значення Іц я− , суттєво більшого від 1, виріб 
можна вважати конкурентоспроможним вже на 
цій стадії.

Для остаточного переконання у конкуренто-
спроможності певного виду продукції якогось 
виробника, порівнюючи з аналогічною продукцією 

іншого виробника, слід розглянути, як впливають 
на його конкурентоспроможність такі фактори «імі-
джу фірми», як, наприклад, «brand» фірми-вироб-
ника, сервісне обслуговування, доставка спожива-
чам та ін.

Визначення індексу конкурентоспроможності 
за іміджом фірми-виробника здійснюють за фор-
мулою:

І =

Б b

Б b
iм

j
H

j=

m

j

j
A

j
j=

m
1

1

�

�

�

�
,                       (10)

де т – кількість факторів, які оцінюються; 
Б ,Бj
H

j
A  – бальна оцінка j-го фактора відповідно 

нового виробу і його аналога, балів; 
bj – вагомість j-го фактора для споживача, 

відн. од.
Під час оцінки конкурентоспроможності під-

приємства, на якому передбачається введення у 
виробництво нового виробу, необхідно:

– укладати перелік основних підприємств-кон-
курентів, які виробляють схожу продукцію;

– визначати коефіцієнти вагомості кожного з 
факторів конкурентоспроможності підприємства. 
Вагомість встановлюють на підставі експертних 
оцінок за умови, що їх сума дорівнює одиниці, а 
сума вагомостей таких факторів, як «brand» під-
приємства-виробника, повинна перебувати в 
межах від 0,4 до 0,6;

– здійснювати рейтингову оцінку підприємства-
виробника та його основних конкурентів за чоти-
рибальною шкалою (табл. 1).

Таблиця 1
Шкала рейтингових оцінок факторів 

конкурентоспроможності підприємства
Досягнення за фактором Рейтинг 

Дуже незначні 1
Незначні 2
Значні 3
Дуже значні 4

Розрахунок інтегрального індексу конкуренто-
спроможності виробу, який містить усі фактори 
(ціново-якісні та імідж фірми-виробника), здійсню-
ють за формулою:

І = І У + І Уiн ц я ц я ім ім� �� � ,             (11)

де У ,Уц я ім− – вагомості відповідно ціново-якіс-
них факторів та іміджу підприємства-виробника 
для споживачів. Згідно з проведеними маркетин-
говими дослідженнями, Уц я−  = (0,75...0,9) і Уім = 
(0,1...0,25), за умови, що У + У =ц я ім− 1 .

При І Іiн ц я� �  новий вид продукції буде конку-
рентоспроможним відповідно до певному сег-
менту ринка.

Слід зазначити, що найважливішим значенням 
для забезпечення конкурентоспроможності еконо-
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міки держави загалом і, зокрема, кожного суб’єкта 
господарювання має виготовлення ними іннова-
ційної продукції.

Інноваційна продукція (продуктові інновації) – 
це один із чотирьох типів інновацій, таких як про-
дуктові, процесові, організаційні, маркетингові. 
Такий розподіл визначено відповідно до міжна-
родних рекомендацій зі статистики інноваційної 
діяльності підприємств і «додатково передбачає 
розподіл кожного з видів інновацій як нововведень 
на рівні самого підприємства, національного та 
світового ринків» [1, с. 441].

Продуктова інновація – це введення товару 
або послуги, які є новими або чимало поліпшені за 
ознаками або засобами вживання.

Товари та послуги, які суттєво відрізняються 
за своїми характеристиками або призначенням 
від продуктів, що раніше вироблялися підприєм-
ством, вважаються новими продуктами. 

Також поруч із частиною інноваційної продук-
ції непрямими характеристиками конкурентоспро-
можності продукції підприємств можуть слугувати 
такі показники: динаміка її реалізації; частка екс-
порту у загальному обсязі реалізації; частка, яка 
припадає на продукцію підприємства у загальних 
обсягах виробництва чи реалізації на досліджува-
ному сегменті ринку (регіону, країни); ширина та 
глибина асортименту продукції.

Для того щоб визначити вагомість конкуренто-
спроможності різних видів продукції підприємства 
або ж різних видів його діяльності, користуються 
методами стратегічного аналізу, зокрема, будують 
матрицю Бостонської консалтингової групи (ВСG) 
та її модифікації, що розроблені з урахуванням 
властивостей функціонування підприємств та 
їхньої продукції.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, проблема конкурентоспроможності дуже 
актуальна для України. Створення конкуренто-
спроможної економіки є пріоритетним завданням 
національної економіки. Її рішення досягається 
через підвищення конкурентоспроможності про-
дукції вітчизняних товаровиробників. 

Це вимагає системної, цілеспрямованої роботи 
органів державного управління, суб’єктів госпо-
дарювання всіх форм власності за такими напря-
мами, як технічне переозброєння і модернізація 
виробництва; зниження витрат виробництва; під-
вищення інноваційної діяльності підприємств та ін.

Для того щоб підвищувалася конкурентоспро-
можність продукції, слід запроваджувати комплек-
сні заходи щодо підвищення конкурентоспромож-
ності відповідного підприємства, галузі, країни.

Конкурентоспроможність продукції підпри-
ємств виявлятиметься через систему її показни-
ків. Вони являють собою сукупність критеріїв для 
кількісної оцінки конкурентоспроможності виро-
бів. Зазначимо, що у процесі порівняння аналізу-
ються взаємодії потреби та продукту, які потрібні 
для створення системи конкурентних показників, 
і необхідне виявлення ступеня відповідності один 
одному. Взагалі доброчинний вплив кожного про-
дукту – це, по суті, низка факторів, які є найбільш 
вагомими для визначення якості продукції. Най-
важливішим критерієм є саме вона для успішної 
конкурентної боротьби на ринку.
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THE APPROACHES TO THE ASSESSMENT METHODOLOGY OF PRODUCTS COMPETITIVENESS

The purpose of the article. The current state of the world's economies is accompanied by many unsolved 
problems. One of the most important of them is inherent in the majority of Ukrainian enterprises, it is the 
achievement and maintenance of a certain level of competition. Product competitiveness is a comprehensive 
characteristic that reflects product compliance with market requirements, the ability to market it on a com-
petitive market. Therefore, today, when there is a transformation of the country's economy, the main task of 
economists is to increase the competitiveness of the national economic system. The purpose of this article 
is to determine the essence of the products competitiveness, as well as research of the main methodological 
approaches to assess the enterprises competitiveness. 

Methodology. The research was carried out based on the use of a special methodology, which is condi-
tioned by the specifics of this scientific work and the needs of a comprehensive consideration of the problem. 
The article is devoted to the methodology of assessing the enterprises products competitiveness, in particular, 
the stages of assessing the product competitiveness, the scheme of system formation of indicators product 
competitiveness are considered. Certain rules for determining the parametric quality indices for each of the 
indicators are described in sufficient detail: in which cases the increase in the numerical value of the indicator 
corresponds to an improvement in the characteristic, and when it deteriorates. The calculation of the competi-
tiveness index for price-quality parameters is also highlighted. Its methodological construction is based on the 
fact that the new product can be easily realized on the market, provided that the price of consumption of this 
product is less than the price of analogue consumption, which will be adjusted to the integrated quality index of 
the new product. Attention was paid to the rating scale of the factors of the enterprise competitiveness. 

Results. The product competitiveness is more fully revealed through the system of its indicators. They are 
a set of criteria for quantifying the competitiveness of products. The basis for constructing a system of com-
petitiveness indicators is an analysis of the interaction of demand and goods, during which their comparison is 
made, as well as the degree of compliance to each other. The total beneficial effect of each product is in fact 
a derivative of several factors, among which the product quality is most important. It can be the main criterion 
for the success of products in the competition on the market.

Consequently, the problem of competitiveness is very relevant for Ukraine. Creation of a competitive econ-
omy is a priority objective of the national economy. Its solution is achieved through increasing the product 
competitiveness of domestic producers. 

Practical implications. The development of market relations for the creation of competitive products 
requires constant changes in order to maintain their positions. An enterprise that tries to strengthen its sig-
nificance is obliged to take into account the needs of the consumer as much as possible and turn it to profit 
for themselves. Optimization of the key characteristics combination when choosing products ("price-quality") 
is the balance point when working with consumers. The achievement of products competitive level, which is 
produced with market orientation, will contribute to the growth of the competitive potential of the enterprise. 

Value / originality. The authors consider the products competitiveness as one of the most important com-
ponents of the enterprise competitiveness. This is a rather difficult economic category, reflecting the conformity 
of manufacturing products to market requirements. In connection with this, the methodology for assessing the 
products competitiveness requires more detailed further research. In particular, in order to have an opportunity 
to determine the comprehensive indicators for the quality of the new product.
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У статті визнано неефективність сучасної 
системи пенсійного страхування в Україні. 
Дослідження тенденцій розвитку пенсій-
ного страхування в країні у 2010–2017 роках 
показало зростання проблем у цій сфері 
соціального захисту населення держави під 
час економічної кризи та у період посткри-
зового відновлення національної економіки. 
Відзначено, що сучасна система пенсійного 
страхування в Україні перетворилася з 
інструменту соціального захисту населення 
та джерела інвестицій в економіку держави 
в один із ключових дестабілізуючих факто-
рів національної економіки і потребує негай-
ного реформування. Окремо локалізовано 
комплекс проблем пенсійного страхування 
в Україні, де виділено як загальноекономічні 
проблеми, так і проблеми безпосереднього 
функціонування самої системи такого 
страхування в країні та Пенсійного фонду 
держави. Розроблено та запропоновано 
сукупність напрямів оптимізації української 
системи пенсійного страхування.
Ключові слова: напрями оптимізації, пен-
сійне страхування, пенсія, проблеми, сис-
тема, тенденції пенсійного страхування.

В статье определена неэффективность 
современной системы пенсионного стра-

хования в Украине. Исследование тенден-
ций развития пенсионного страхования в 
стране в 2010–2017 годах показало рост 
проблем в этой сфере социальной защиты 
населения государства во время экономи-
ческого кризиса и в период посткризисного 
восстановления национальной экономики. 
Отмечено, что современная система пен-
сионного страхования в Украине преврати-
лась из инструмента социальной защиты 
населения и источника инвестиций в эконо-
мику государства в один из ключевых деста-
билизирующих факторов национальной 
экономики и требует немедленного рефор-
мирования. Отдельно был локализирован 
комплекс проблем пенсионного страхования 
в Украине, где выделены как общеэкономи-
ческие проблемы, так и проблемы непо-
средственного функционирования самой 
системы такого страхования в стране и 
Пенсионного фонда государства. Разрабо-
тана и предложена совокупность направле-
ний оптимизации украинской системы пен-
сионного страхования.
Ключевые слова: направления оптимиза-
ции, пенсионное страхование, пенсия, про-
блемы, система, тенденции пенсионного 
страхования.

The scientific article has determined ineffectiveness of the modern system of pension insurance in Ukraine. The research of tendencies in the development 
of pension insurance in the country in the period of 2010-2017 has identified the increase of problems in this sphere of social security of the state’s popula-
tion during economic crisis and post-crisis renewal of national economy. It has been outlined that the modern system of pension insurance in Ukraine was 
transformed from the tool of social population security and the source of investments to the state’s economy to one of the key destabilized factors of national 
economy; and it needs the immediate reformation. In addition, a set of problems of Ukrainian pension insurance, which include both common economic 
problems and problems of the direct functioning of such an insurance system in the country and the Pension Fund of Ukraine, has been localized. It has 
been developed and suggested common ways to optimize Ukrainian system of pension insurance, which include: efficiency increase of the Pension Fund 
of Ukraine within both its organizational structure and the staff quantity optimization based on the active implementation of information technologies for sup-
porting pension insurance in the country; research and implementation of foreign experience on pension fund functioning in the country and reforming of the 
national system of pension insurance; development and implementation of the set of actions directed towards decreasing the number of employees who 
receive “black” or “grey” salaries and do not allocate to the Pension Fund of Ukraine by using both stimulating and administrative measures (fines, admin-
istrative or criminal responsibilities and other); transparency increase of pension provision system in the country and informational support of legal entities 
and individuals – charge payers to the Pension Fund of Ukraine; activation of state bodies efforts to implement the second (the saving system of mandatory 
state pension insurance) and the third (the system of non-state pension provision) levels of the pension insurance system in Ukraine.
Key words: ways of optimization, pension insurance, pension, problems, system, tendencies in pension insurance.

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ:  
ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ
PENSION INSURANCE IN UKRAINE:  
TENDENCIES, PROBLEMS AND WAYS OF OPTIMIZATION

Постановка проблеми. Пенсійне страхування 
є ключовим елементом сучасної економічної сис-
теми будь-якої країни світу. Відзначаємо дуаліс-
тичну природу пенсійного страхування, а саме: з 
одного боку, воно є базовим елементом соціаль-
ного забезпечення населення країни, з іншого – 
виступає суттєвим джерелом інвестиційного роз-
витку економіки держави. З огляду на важливість 
такого виду страхування та залучення до нього 
значної кількості домашніх господарств у країні, 
необхідно відмітити його велику залежність від 
політичної ситуації у державі і небажання владних 
інститутів проводити реформування у відповідні 
терміни, що породжує постійно діючі неефективні 
інститути у цій сфері національної соціально-еко-
номічної системи.

Стосовно України відзначаємо намагання влад-
них інституцій провести пенсійну реформу, що сти-
кається зі значною кількістю перешкод і є критично 
неефективною. Підтримуємо думку В.В. Фещука, 
який вказує на те, що «в умовах розвитку ринкових 
відносин та на тлі об’єктивного демографічного 
процесу старіння населення українська система 
пенсійного страхування не спроможна ефективно 
виконувати покладені на неї соціально-еконо-
мічні функції» [1, с. 183]. За таких умов необхідно 
дослідити тенденції, проблеми та шляхи усунення 
виявлених проблем щодо національної системи 
пенсійного страхування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
значаємо значну кількість науковців, що досліджу-
вали сутність, складники, розвиток пенсійного стра-
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хування в Україні, серед яких вважаємо доречним 
звернути увагу на роботи О.В. Бевзенко, С.Б. Бере-
зиної, В.І. Грушко, В.П. Єлагіна, Б.О. Зайчука, 
О.Б. Зарудного, Т.М. Кір’ян, М.С. Шаповал та ін.

Водночас швидка динаміка змін, які відбува-
ються у національній системі пенсійного страху-
вання на фоні процесів кризового та посткризового 
розвитку економіки України, потребує визначення 
тенденцій розвитку такої системи, локалізації про-
блем та розроблення шляхів їх усунення.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення ключових тенденцій, проблематики та 
напрямів розвитку пенсійного страхування в Укра-
їні за сучасних умов трансформації національної 
соціально-економічної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кризовий та посткризовий розвиток національ-
ної економіки показав критичну неефективність 
української системи пенсійного страхування, що 
за сучасного свого стану не в змозі забезпечити 
відповідний рівень соціального захисту населення 
країни та виступити одним із ключових джерел 
інвестиційного забезпечення її відновлення. Дослі-
дження середнього рівня заробітної плати в кра-
їні та середнього рівня пенсій у 2010–2017 роках 
(рис. 1) вказує на те, що на фоні зростання серед-
ньої заробітної плати на 335% пенсії зросли лише 
на 176,96%. Такий стан справ свідчить про немож-
ливість системи пенсійного страхування України 
забезпечити паритет росту пенсій щодо росту 
заробітної плати у державі, особливо, що стосу-
ється періоду економічної кризи. 

Окремо необхідно звернути увагу на відсо-
ткове співвідношення між заробітною платою 
та пенсіями в Україні у роки дослідження. Якщо 
у 2010 році середня пенсія становила 39,29% 
середньої заробітної плати у країні, то у 2017 році 
таке відношення становило лише 20,83%. Нато-
мість у провідних країнах світу відношення серед-
ньої пенсії до середньої заробітної плати є не 
нижчим, ніж 35% [4].

Співвідношення темпів росту середньої пенсії 
та темпів росту інфляції в Україні у період дослі-
дження також вказує на проблеми щодо пенсійного 
страхування в Україні. Так, за зростання середньої 
пенсії у 2010–2017 роках на 176,96% темпи росту 
інфляція за цей період становили 261,81% [3; 5]. 
При цьому чітко видно тенденцію, коли у 2010 – 
2013 роках середні пенсії зросли на 142,40% за тем-
пів інфляції – 114,46%, а у 2014–2017 роках середні 
пенсії зросли лише на 124,27% за темпів інфляції, 
які дорівнювали 228,74%. Таким чином, вітчизняна 
система пенсійного страхування не має компенса-
ційних механізмів у періоди жорсткої економічної 
кризи та посткризового відновлення економіки.

Досить цікавою є тенденція щодо зміни частки 
витрат на пенсійне страхування у ВВП України за 
період дослідження (рис. 2). Так у 2010–2013 роках 
(до економічної кризи) ця частка зростала кожен рік 
і становила у 2013 році 17,09% ВВП країни, нато-
мість у 2014–2017 роках (роки економічної кризи та 
посткризового відновлення) вона постійно знижу-
валася та становила у 2017 році лише 9,77% ВВП 
держави. Порівнюючи частку витрат на пенсійне 
страхування у ВВП України з такими же частками у 
економічно розвинутих країнах світу (від 6 до 10% 
ВВП країни [6, с. 469]), відзначаємо, що у 2017 році 
вона дорівнювала верхній межі співвідношення 
витрат на виплати пенсій до ВВП у таких країнах.

Таким чином, спираючись на проведене вище 
дослідження, можемо відзначити намагання уряду 
країни зменшити витрати на пенсійне страхування у 
період кризи та посткризового відновлення України 
на фоні різкого зменшення рівня пенсійного забезпе-
чення та соціального захисту пенсіонерів у державі. 
Наведена ситуація, у тому числі, була викликана 
наявністю та зростанням дефіциту бюджету Пенсій-
ного фонду України (ПФУ) у 2010–2017 роках (рис. 3).

Оцінка динаміки дефіциту Пенсійного фонду 
України за період дослідження чітко вказує на 
його значне зростання у період економічної кризи. 
При цьому, якщо у 2010–2014 роках дефіцит ПФУ 

Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати та середньої пенсії в Україні за 2010–2017 роки

Джерело: складено авторами на основі [2; 3]
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не перевищував 22% (у 2010 році) від суми його 
видатків, то у 2015 році він становив 35,69%, 
у 2016 році – 55,32%, а у 2017 році – 48,48%. 
Таким чином, відзначаємо необхідність негайного 
реформування системи пенсійного страхування 
в Україні, оскільки з інструменту соціального 
захисту населення та джерела інвестицій в еко-
номіку держави національна система пенсійного 
забезпечення перетворилася в один із ключових 
дестабілізуючих факторів економіки країни.

Наведена ситуація стала можлива через фор-
мування комплексу проблем у розвитку україн-
ської системи пенсійного забезпечення, таких як:

– формування структури доходів і видатків, а 
також управління бюджетом Пенсійного фонду 
України;

– значний бюрократичний апарат ПФУ та його 
невідповідність сучасним реаліям пенсійного 
страхування в країні;

– скорочення кількості працюючих за одночас-
ного збільшення кількості пенсіонерів;

– непрозорість системи пенсійного страхування 
в Україні та її низька ефективність;

– низький рівень розмірів пенсій та їх критичне 
відставання від зростання рівня заробітної плати 
в державі;

– складнощі у становленні та недовіра грома-
дян України до системи недержавного пенсійного 
страхування;

– низькій рівень інформаційної відкритості наці-
ональної системи пенсійного страхування, осо-
бливо що стосується отримання інформації фізич-
ними особами;

– високий рівень відрахувань до Пенсійного 
фонду України з боку юридичних і фізичних осіб;

– низька зацікавленість у відрахуваннях до 
Пенсійного фонду України з боку юридичних і 
фізичних осіб;

– значна кількість працівників, що отримують 
«чорну» або «сіру» оплату праці та не здійснюють 
відрахування до ПФУ;

– високий рівень трудової міграції до інших країн 
світу, що зменшує базу платників на першому рівні 
(солідарний) пенсійного страхування в Україні;

– значна частка «тіньової» економіки у країні, 
що негативно позначається на рівні доходів Пен-
сійного фонду України;

– низький рівень оплати праці в країні та складні 
економічні умови відновлення бізнесу після двох 
послідовних економічних криз;

– недостатня ефективність проведення 
реформи пенсійного страхування в країні.

Рис. 2. Динаміка частки витрат на пенсійне страхування у ВВП України за 2010–2017 роки

Джерело: складено авторами на основі [7; 8]

Рис. 3. Динаміка дефіциту Пенсійного фонду України за 2010–2017 роки

Джерело: складено авторами на основі [8]
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З огляду на наведений комплекс проблем, сис-
тема пенсійного страхування в Україні потребує 
розроблення сукупності шляхів оптимізації її роз-
витку, до яких належать:

– підвищення ефективності функціонування 
Пенсійного фонду України в межах оптимізації 
його організаційної структури та кількості персо-
налу на базі активного впровадження інформацій-
них технологій підтримки пенсійного страхування 
в країні;

– дослідження та імплементація закордонного 
досвіду як функціонування пенсійного фонду кра-
їни, так і реформування національної системи 
пенсійного страхування;

– розроблення та впровадження комплексу 
заходів щодо зменшення обсягів кількості праців-
ників, що отримують «чорну» або «сіру» оплату 
праці та не здійснюють відрахування до ПФУ з 
використанням як стимулюючих, так і адміністра-
тивних заходів (штрафи, адміністративна або кри-
мінальна відповідальність та ін.);

– підвищення прозорості системи пенсійного 
забезпечення в країні та інформаційного супро-
водження юридичних і фізичних осіб – платників 
зборів до ПФУ;

– активізація зусиль органів державної влади 
щодо впровадження другого (накопичувальна 
система загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування) та третього (система недер-
жавного пенсійного забезпечення) рівня системи 
пенсійного страхування в Україні.

Таким чином, відзначаємо наявність зна-
чної кількості проблем щодо розвитку системи 
пенсійного страхування в Україні, які викликані 
суб’єктивними та об’єктивними причинами, що 
потребують вирішення в межах розроблення і реа-
лізації комплексу оптимізаційних заходів.

Висновки з проведеного дослідження. 
У дослідженні визначено тенденції розвитку сис-
теми пенсійного страхування в Україні у період 
кризового та посткризового функціонування націо-
нальної економіки. Зазначено, що вітчизняна сис-
тема пенсійного страхування слабко адаптувалася 
та втратила гнучкість в умовах кризи економіки 
держави, що призвело до зниження рівня соціаль-
ного захисту населення країни та необхідності від-
волікати значні бюджетні кошти для фінансування 
дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Сформовано комплекс проблем, що заважа-
ють ефективно розвиватись українському пенсій-
ному страхуванню у сучасних умовах функціону-
вання соціально-економічної системи держави. 
Визначено напрями оптимізації розвитку системи 
пенсійного забезпечення в Україні.

Подальші дослідження необхідно зосередити 
на деталізації шляхів оптимізації пенсійного стра-
хування в країні з використанням закордонного 
досвіду.
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PENSION INSURANCE IN UKRAINE: TENDENCIES, PROBLEMS AND WAYS OF OPTIMIZATION

The scientific article has determined ineffectiveness of the modern system of pension insurance in Ukraine. 
The research of tendencies in the development of pension insurance in the country in the period of 2010–2017 
has identified the increase of problems in this sphere of social security of the state’s population during eco-
nomic crisis and post-crisis renewal of national economy. It has been outlined that the modern system of 
pension insurance in Ukraine was transformed from the tool of social population security and the source of 
investments to the state’s economy to one of the key destabilized factors of national economy; and it needs 
the immediate reformation. 

In addition, a set of problems of Ukrainian pension insurance, which include both common economic prob-
lems and problems of the direct functioning of such an insurance system in the country and the Pension Fund 
of Ukraine (PFU), has been localized. Thus, the key problems are as follows:

– structure formation of income and expenses as well as budget management of The Pension Fund of 
Ukraine;

– a huge bureaucratic apparatus of the PFU and its discrepancy with the modern realia of the pension 
insurance in the country;

– number reduction of the employed with the simultaneous increase of pensioners amount;
– the opacity of the pension insurance system in Ukraine and its low efficiency;
– the low level of pensions and their critical backlog from the increase of the salary level in the country;
– problems in the establishment and distrust of Ukrainian citizens in the system of non-government pension 

insurance;
– the low level of information transparency of the national system of pension insurance, especially in the 

field of information receiving by physical persons;
– the high level of contribution to the Pension Fund of Ukraine made by individuals and legal entities;
– the low interest in contributions to the Pension Fund of Ukraine by individuals and legal entities;
– a significant amount of employees who receive “black” or “grey” salary and do not contribute towards the 

PFU;
– the high level of labor migration to other countries. This reduces the database of payers in the first level 

(solidarity) of pension insurance in Ukraine;
– a huge amount of “the underground economy” in the country that negatively influences the income level 

of the Pension Fund of Ukraine;
– the low level of pay in the country and difficult economic terms of business renewal after two sequential 

economic crisis;
– a lack of efficiency in pension insurance reforming in the country. 
It has been developed and suggested common ways to optimize Ukrainian system of pension insurance, 

which include: efficiency increase of the Pension Fund of Ukraine within both its organizational structure and 
the staff quantity optimization based on the active implementation of information technologies for support-
ing pension insurance in the country; research and implementation of foreign experience on pension fund 
functioning in the country and reforming of the national system of pension insurance; development and imple-
mentation of the set of actions directed towards decreasing the number of employees who receive “black” or 
“grey” salaries and do not allocate to the Pension Fund of Ukraine by using both stimulating and administra-
tive measures (fines, administrative or criminal responsibilities and other); transparency increase of pension 
provision system in the country and informational support of legal entities and individuals – charge payers to 
the Pension Fund of Ukraine; activation of state bodies efforts to implement the second (the saving system of 
mandatory state pension insurance) and the third (the system of non-state pension provision) levels of pension 
insurance system in Ukraine. 
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Дослідниками розкрито місце екологічної 
підсистеми в структурі програм соціально-
економічного розвитку регіону, проаналізо-
вано основні методологічні та методичні 
основи формування стратегії охорони 
навколишнього середовища в регіоні. У 
статті автори обґрунтували важливу роль 
регіональних програм як засобу ув'язки еко-
номічних, соціальних та екологічних цілей 
розвитку території. Науково обґрунтовано 
вибір стратегічних напрямів природоохо-
ронної діяльності в регіоні, які забезпечують 
формування реальної тенденції поступового 
поліпшення екологічної обстановки. Обґрун-
товано рекомендації щодо вдосконалення 
механізму управління регіональною еколого-
економічною системою. Проаналізовано 
умови реалізації природоохоронної стра-
тегії в регіоні та проблеми створення еко-
номічного інструментарію стимулювання 
природоохоронних заходів, сучасне правове 
забезпечення екологічної політики. Авто-
рами виявлено особливості фінансування 
природоохоронної діяльності в Україні та 
досліджено інноваційні аспекти екологічної 
безпеки розвитку національної економіки.
Ключові слова: екологічна стратегія, еко-
логічна політика, соціально-економічний роз-
виток, охорона навколишнього середовища, 
регіон.

Исследователями раскрыто место эко-
логической подсистемы в структуре про-

грамм социально-экономического разви-
тия региона, проанализированы основные 
методологические и методические основы 
формирования стратегии охраны окружа-
ющей среды в регионе. В статье авторы 
обосновали важную роль региональных про-
грамм как средства увязки экономических, 
социальных и экологических целей разви-
тия территории. В статье научно обо-
снован выбор стратегических направлений 
природоохранной деятельности в регионе, 
которые обеспечивают формирование 
реальной тенденции постепенного улучше-
ния экологической обстановки. Обоснованы 
рекомендации по совершенствованию меха-
низма управления региональной эколого-
экономической системой. Проанализиро-
ваны условия реализации природоохранной 
стратегии в регионе и проблемы создания 
экономического инструментария стиму-
лирования природоохранных мероприятий, 
современное правовое обеспечение эколо-
гической политики. Авторами выявлены 
особенности финансирования природоох-
ранной деятельности в Украине и иссле-
дованы инновационные аспекты экологиче-
ской безопасности развития национальной 
экономики.
Ключевые слова: экологическая страте-
гия, экологическая политика, социально-эко-
номическое развитие, охрана окружающей 
среды, регион.

In the article the authors substantiate the important role of regional programs as a means of linking economic, social and environmental development goals 
of the territory. Aggravation of environmental problems requires regionalization of environmental policy, regulation and management of natural resources 
in the long term. Currently, the need to develop an effective strategy for environmental protection in the region is being actualized. Environmental conse-
quences of economic activity arise and manifest themselves in a particular area. The local nature of anthropogenic impact on the processes of reproduc-
tion of natural resources and the state of the environment require the search for ways to effectively solve environmental problems, taking into account the 
characteristics of natural factors and conditions of the territory. It is necessary to analyze the specifics of the production and spatial structure of the regional 
production complex. The development of the environmental strategy provides for the definition of the environmental mission of the region and its ecologi-
cal image of the future. When developing the strategy, priority environmental goals and objectives are selected. These tasks are then detailed in specific 
environmental programs. Further, the mechanism of their implementation is developed, the analysis and evaluation of the results and consequences of 
the implementation of programs are carried out. At the same time, the ecological mission of the region and its ecological image of the future are based on 
the analysis of internal and external factors that affect the formation of the ecological situation in the region. Further opportunities and threats for ensuring 
ecological safety of development of regional economy and habitat of people are revealed. The researchers revealed the place of the ecological subsystem 
in the structure of programs of socio-economic development of the region, analyzed the basic methodological and methodical bases of formation of the 
strategy of environmental protection in the region. The authors scientifically justified the choice of strategic directions of environmental activities in the region, 
which provide the formation of a real trend of gradual improvement of the environmental situation. The recommendations on improving the management 
mechanism of the regional ecological and economic system are substantiated.
Key words: environmental strategy, environmental policy, socio-economic development, environmental protection, region.

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ УВ'ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ, 
СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
REGIONAL PROGRAMMES AS A MEANS OF LINKING ECONOMIC, SOCIAL 
AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OBJECTIVES OF THE TERRITORY

Постановка проблеми. Забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку, високої якості 
життя і здоров'я людей можливо тільки за умови 
проведення ефективної екологічної політики, 
координації діяльності в екологічній сфері з ура-
хуванням довгострокових завдань розвитку. Заго-
стрення екологічної ситуації в багатьох регіонах 
України посилює значущість обліку територіаль-
них аспектів використання природних ресурсів та 
охорони навколишнього середовища. Проведене 
нами дослідження виявило неефективність про-
веденої державної екологічної політики. Водночас 

екологічна політика покликана виражати інтереси 
всього населення України і бути основою і необ-
хідним каталізатором розвитку соціально-еконо-
мічного розвитку регіону. Актуальність і складний 
характер розглянутих явищ послугували підста-
вою вибору теми проведеного нами дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широке коло питань, присвячених проблемам 
розроблення екологічної стратегії соціально-еко-
номічного розвитку регіонів, досліджені у працях 
таких науковців, як Б.І. Беззубко [1], С.Л. Паку-
лін [2; 6; 7; 8], І.С. Феклістова [4, 7], C. Шутяк [3], 
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Ю.А. Ципкін [9]. Незважаючи на те, що пробле-
мам розроблення регіональних програм як засобу 
ув'язки економічних, соціальних та екологічних 
цілей розвитку території нині приділяється значна 
увага, низка теоретичних і методичних аспектів 
вищевказаних проблем залишаються невивче-
ними, що стало підставою для вибору напряму, 
визначення мети і завдань дослідження.

Загострення екологічних проблем підвищує 
вимоги регіоналізації екологічної політики, упо-
рядкування та управління природокористуванням 
у довгостроковій перспективі. У зв'язку з цим стає 
нагальною необхідність вироблення ефективної 
стратегії природоохоронної діяльності в регіоні. 
Екологічні наслідки будь-якої господарської діяль-
ності виникають і проявляються насамперед на 
конкретній території. Переважно локальний харак-
тер антропогенного впливу на процеси відтворення 
природних ресурсів і стан навколишнього серед-
овища вимагає пошуку шляхів ефективного вирі-
шення екологічних проблем з урахуванням як осо-
бливостей природних факторів і умов території, так 
і специфіки виробничої та просторової структури її 
господарства. Нині одним зі слабких місць різних 
регіональних програм господарського розвитку є не 
досить повне з погляду комплексності аналізу опра-
цювання проблем раціонального природокористу-
вання і охорони навколишнього середовища. Як 
правило, відповідні розділи регіональних програм 
характеризуються принаймні двома недоліками. 
По-перше, екологічна проблематика в них знахо-
дить відображення найчастіше або у розрізі окре-
мих виробництв, які чинять негативний вплив на 
стан навколишнього середовища (без урахування 
ефектів взаємодії викидів і скидів різних джерел 
забруднення, можливого сумарного антропоген-
ного навантаження на ті чи інші компоненти при-
родного середовища і т. д.), або у розрізі окремих 
елементів навколишнього середовища, включаючи 
забруднення або повітряного басейну, або водойм, 
або порушення ландшафту і т. д. При цьому за 
межами дослідження нерідко залишаються про-
блеми взаємодії різних об'єктів (як діючих, так і 
намічуваних) один з одним і з навколишнім серед-
овищем. По-друге, подібні дослідження з погляду 
економічної оцінки наслідків антропогенної діяль-
ності нерідко обмежуються лише оцінкою економіч-
ного збитку від забруднення навколишнього серед-
овища, залишаючи осторонь питання визначення 
ефективності здійснення природоохоронних захо-
дів і загалом можливостей отримання вигоди від 
природоохоронної діяльності. Уникнути таких недо-
ліків можливо лише на підставі використання комп-
лексного підходу, що дає змогу здійснювати всебіч-
ний аналіз еколого-економічних взаємозв'язків, що 
виникають під час прогнозування розвитку терито-
ріальних господарських систем і передбачає роз-
роблення і реалізацію природоохоронної стратегії.

Постановка завдання. Основні завдання 
дослідження такі: обґрунтувати важливу роль регі-
ональних програм як засобу узгодження еконо-
мічних, соціальних та екологічних цілей розвитку 
території; розкрити місце екологічної підсистеми 
в структурі програм соціально-економічного роз-
витку регіону; проаналізувати основні методоло-
гічні та методичні основи формування стратегії 
охорони навколишнього середовища в регіоні; 
науково обґрунтувати вибір стратегічних напрямів 
природоохоронної діяльності в регіоні, що забез-
печують формування реальної тенденції поступо-
вого поліпшення екологічної обстановки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На рівні регіонів України розробляються стратегії 
їх розвитку на довгострокову перспективу, в основі 
яких лежать цільові програми і схеми територіаль-
ного планування регіону України [2]. Таким чином, 
з позицій інтересів її регіонів регіональні програми 
визнаються як основний інструмент стратегічного 
планування та управління [4, с. 27]. Стратегічне 
планування є найважливішою функцією управ-
ління на різних рівнях, включаючи регіональний. 
Воно охоплює процес вибору цілей розвитку тери-
торії та шляхів їх досягнення, ув'язаних в просторі 
(за виконавцями), в часі і за джерелами фінансу-
вання. Однією з основ державного стратегічного 
планування та управління в Україні є програмно-
цільове планування, що включає визначення 
цілей соціально-економічного розвитку України 
і пріоритетів соціально-економічної політики, а 
також формування комплексів заходів, що забез-
печують досягнення обраних цілей і пріоритетів.

Одним із важливих елементів стратегічних 
інструментів управління є екологічні стратегії, і, 
відповідно, однією з підпрограм у складі і націо-
нальних і регіональних цільових програм виступа-
ють підпрограми з охорони навколишнього серед-
овища. Екологічні проблеми носять, як правило, 
довгостроковий характер і вимагають вироблення 
стратегічних підходів до їх вирішення.

Розроблення екологічної або природоохорон-
ної стратегії передбачає визначення екологічної 
місії регіону та його екологічного образу май-
бутнього, вибір пріоритетних екологічних цілей і 
завдань, деталізацію їх у конкретних програмах 
з охорони навколишнього середовища, виро-
блення механізму їх реалізації, аналіз і оцінку 
результатів та наслідків реалізації програм. При 
цьому екологічна місія регіону та його екологіч-
ний образ майбутнього будуються на підставі 
аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів, що впли-
вають на формування екологічної ситуації в регі-
оні, встановлення переваг та недоліків у природо-
охоронній сфері регіону, виявлення можливостей 
і загроз для забезпечення екологічної безпеки 
розвитку регіональної економіки та середовища 
проживання людей.
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Використання програмно-цільового підходу 
дозволяє здійснювати комплексне вирішення 
проблем охорони навколишнього середовища на 
території того чи іншого регіону України, включа-
ючи: ув'язку цілей і завдань екологічної програми з 
цілями і завданнями інших довгострокових цільо-
вих програм регіону; облік масштабності, склад-
ності і розмаїття проблем екологічного розвитку 
регіону, вирішення яких передбачає консолідацію 
зусиль і джерел фінансування на розробленні та 
здійсненні комплексу взаємопов'язаних з конкрет-
них завдань, ресурсів і виконавців програмних 
заходів законодавчого, технічного, науково-дослід-
ного, дослідно-конструкторського, виробничого, 
соціально-економічного, організаційно-господар-
ського та іншого характеру з досягнення поставле-
них цілей; поєднання адміністративно-контроль-
них інструментів управління і ринкових принципів 
господарювання, забезпечуючи тим самим коор-
динацію різних сторін природоохоронної діяль-
ності самостійно господарюючих суб'єктів; послі-
довну інтеграцію екологічних цілей у процес 
соціально-економічного розвитку регіону Укра-
їни в цілях забезпечення його сталого розвитку; 
погодження постановки і досягнення збалансова-
них поточних і довгострокових екологічних цілей; 
встановлення (з урахуванням обмеженості фінан-
сових та інших ресурсів) чіткої пріоритетності в 
задоволенні інвестиційних потреб на цілі охорони 
навколишнього середовища. Регіональна еколо-
гічна програма, таким чином, розглядається як 
ключовий інструмент планування, прогнозування 
та практичної реалізації регіональної екологічної 
політики, а також координації природоохоронних 
заходів в регіоні.

Регіональні програми розробляються в межах 
довгострокового прогнозування і укладають у собі 
ті чи інші стратегічні інтереси України загалом. 
Об'єктами впливу регіональних програм є ті чи інші 
регіони. Це, як правило, проблемні або програмні 
регіони. Проблемний регіон – просторова система, 
на території якої реалізуються деякі регіональні та 
загальнонаціональні завдання і яка стає в цьому 
зв'язку особливим об'єктом управління. Нами 
виділяються три основних напрями регіональ-
ного програмування – просторово-виробничий, 
соціально-економічний та ресурсно-екологічний, 
в межах яких потрібне вирішення таких завдань: 
формування регіональних програм створення 
промислових, агропромислових, транспортних 
та інших комплексів; програмування різних форм 
виробничої або соціальної інфраструктури; еко-
номічне стимулювання окремих регіонів і видів 
економічної діяльності з метою створення сприят-
ливих умов для розміщення виробництва; прове-
дення комплексних заходів щодо впорядкування 
концентрації виробництва і населення, включаючи 
програми з охорони навколишнього середовища.

Екологічна складова частина регіональних 
програм в кінцевому рахунку укладає в собі цілі, 
завдання та основні напрями регіональної еко-
логічної політики. Мета екологічної підсистеми 
програм соціально-економічного розвитку регіону 
(або екологічного блоку) полягає в розробленні 
стратегії природоохоронної діяльності, заснованої 
на аналізі напрямків і схем залучення в господар-
ський оборот природних ресурсів регіону та виборі 
системи природоохоронних заходів, що забезпе-
чують дотримання екологічних вимог з урахуван-
ням місцевих природних умов і перспектив еконо-
мічного і соціального розвитку території [2].

Розроблення та використання екологічної під-
системи регіональних програм дозволяє не тільки 
проаналізувати взаємодію елементів господар-
ства, населення і природного середовища в регі-
оні, виявити необхідні природоохоронні заходи, 
здійснити вибір варіантів і напрямів розвитку 
території за умови дотримання встановленого 
екологічного регламенту, але й визначити вели-
чину потрібних витрат екологічного призначення, 
а також чисельність трудових ресурсів, потребу в 
локальних природних ресурсах, послугах об'єктів 
інфраструктури, необхідних для запобігання нега-
тивним екологічним наслідкам господарської 
діяльності в регіоні.

Основу стратегії у сфері охорони навколиш-
нього середовища в регіоні становлять харак-
терні для нього екологічні проблеми, що вже існу-
ють або можуть виникнути в процесі подальшого 
формування господарського комплексу території, 
а також система природоохоронних заходів, обу-
мовлених необхідністю розв'язання чи поперед-
ження даних екологічних проблем.

Як основні положення, що формують стра-
тегію у сфері охорони навколишнього серед-
овища в тому чи іншому регіоні України, можна, 
зокрема, запропонувати такі напрями діяль-
ності: облік екологічно допустимих масштабів 
як виробничих потужностей окремих об'єктів, 
так і концентрації виробництва в окремих аре-
алах; впровадження і використання екологічно 
орієнтованих технологій з метою забезпечення 
технологічної основи безпечного розвитку госпо-
дарської діяльності в регіоні (включаючи ство-
рення і впровадження маловідходних виробни-
чих і ефективних природоохоронних технологій); 
виявлення найбільш екологічно небезпечних 
об'єктів та їх поєднань (проблемних ситуацій), 
а також частин території регіону з ускладненою 
екологічною обстановкою (проблемних ареалів); 
організація попередження можливого забруд-
нення навколишнього середовища (повітряного 
та водного) понад встановлені межі; впрова-
дження механізму оцінки стану навколишнього 
середовища шляхом розрахунку величини еко-
номічного збитку від забруднення повітряного і 
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водного басейнів в даному регіоні; облік можли-
вих екологічних наслідків функціонування і роз-
витку в регіоні найбільш екологічно значимого 
сектора економіки та різних видів економічної 
діяльності; вибір складу виробництв і масшта-
бів їх розвитку в межах окремих частин тери-
торії регіону з урахуванням екологічних вимог; 
аналіз взаємозв'язків забруднення атмосфери 
і здоров'я людей при формуванні господарства 
в межах територій з найбільшою концентрацією 
населення та екологічно шкідливих виробництв; 
визначення рівня витрат екологічного призна-
чення в регіоні в цілому і окремим елементам 
господарського комплексу; проведення певного 
комплексу правових, економічних, організацій-
них та інших заходів, необхідних для реалізації 
природоохоронної стратегії регіону України.

Загалом вироблення стратегії природоохо-
ронної діяльності в регіоні визначається насам-
перед його економічними, соціальними і природ-
ними умовами, що зумовлює вибір пріоритетів у 
здійсненні природоохоронних заходів. При цьому 
одним з найважливіших напрямків природоохо-
ронної діяльності в будь-якому регіоні є забезпе-
чення технологічної основи екологічної безпеки 
розвитку і формування ефективного правового 
й економічного механізму регулювання відносин 
між господарською діяльністю та навколишнім 
середовищем. Із зростанням масштабів впливу 
антропогенної діяльності на навколишнє серед-
овище зростає залежність розвитку виробництва 
від впливу екологічних факторів. Врахування еко-
логічних чинників при прогнозуванні формування 
територіально-виробничих систем різного типу 
та рівня дозволяє не тільки запобігти можливі 
негативні наслідки господарської діяльності на 
навколишнє середовище, але і створює необхідні 
передумови для раціоналізації взаємозв'язків між 
виробництвом і навколишнім середовищем, вклю-
чаючи формування бажаного якісного стану її різ-
них компонентів.

Прогнозування соціально-економічного розви-
тку в межах окремих територій потребує спільного 
розгляду природного середовища, виробництва 
і населення як елементів єдиної територіально-
виробничої системи. Одним із шляхів відобра-
ження екологічних наслідків господарської діяль-
ності в регіоні є розробка екологічної підсистеми 
(екологічного блоку) у складі програм соціально-
економічного розвитку території, що в кінцевому 
рахунку укладають у собі основні напрями еко-
логічної політики. Результатом розроблення еко-
логічної підсистеми програм соціально-економіч-
ного розвитку території є формування стратегії 
природоохоронної діяльності в регіоні, яку можна 
розглядати як синтез його екологічних проблем і 
комплексу природоохоронних заходів, орієнтова-
них на їх вирішення.

З екологічних позицій будь-який регіон можна 
розглядати як відносно відокремлену територі-
альну еколого-економічну систему, що характе-
ризується специфікою як природно-кліматичних, 
так і соціально-економічних умов. Облік подібної 
специфіки необхідний при виробленні першочер-
гових напрямків регіональної екологічної політики, 
в основі якої повинна лежати природоохоронна 
стратегія, націлена на розробку і здійснення захо-
дів, спрямованих на збереження і поліпшення 
стану навколишнього середовища і здоров'я 
людей в довгостроковій перспективі.

Загострення екологічних проблем підвищує 
вимоги регіоналізації екологічної політики Укра-
їни, упорядкування та управління природокорис-
туванням в довгостроковій перспективі. У зв'язку 
з цим стає актуальною необхідність вироблення 
ефективної стратегії природоохоронної діяль-
ності в регіоні. Екологічні наслідки будь-якої гос-
подарської діяльності виникають і проявляються в 
першу чергу на конкретній території. Актуальність 
регіональних екологічних проблем обумовлена 
не тільки насущністю пошуку шляхів ефективного 
вирішення проблем раціоналізації природокорис-
тування, але і переважно регіональним характе-
ром антропогенного впливу на процеси відтво-
рення природних ресурсів і стан навколишнього 
середовища. Антропогенний вплив на навко-
лишнє середовище в регіоні носить, як правило, 
комплексний характер, який визначається пере-
дусім виробничою та технологічною структурою 
господарства кожного окремого регіону, характе-
ром розміщення виробничих об'єктів та населених 
пунктів у межах даної території, рівнем концентра-
ції виробництва на окремих підприємствах, так і в 
окремих регіонах, а також іншими соціально-еко-
номічними факторами. Поряд із цим у зоні нега-
тивного впливу виробництва і населення виявля-
ються всі компоненти навколишнього середовища, 
що піддаються впливу не тільки кожного конкрет-
ного джерела окремо, але і їх сукупного впливу, 
який може виявитися набагато небезпечнішим і 
більш руйнівним, ніж вихідні. Формування еколо-
гічної ситуації в регіоні багато в чому залежить і 
від характеру його природно-кліматичних умов, 
що визначають адаптаційний механізм навколиш-
нього середовища, його здатність до самовідтво-
рення і підтримання екологічної рівноваги.

Є тісний взаємозв'язок між виробленням стра-
тегії природоохоронної діяльності та режимом 
економічної і соціальної активності в регіоні. 
В екологічному блоці нами виділяються три осно-
вних етапи досліджень: аналіз сучасного стану 
навколишнього природного середовища в регі-
оні; прогноз можливих змін у стані навколишнього 
середовища та ризику виникнення екологічного 
неблагополуччя; 3) оцінка наслідків впливу антро-
погенної діяльності на навколишнє середовище і 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

62 Випуск 34. 2019

вироблення пропозицій з природоохоронних захо-
дів. Прогноз можливих змін у стані навколишнього 
середовища та ризику виникнення екологічного 
неблагополуччя передбачає розробку природо-
охоронної стратегії і встановлення необхідної сис-
теми природоохоронних заходів.

Сталий соціально-економічний розвиток, 
висока якість життя і здоров'я населення мож-
ливі лише за умови забезпечення екологічної без-
пеки території та збереження природних систем. 
Основою для цього є проведення єдиної еколо-
гічної політики на території регіону, координація 
діяльності підприємств, установ і організацій у 
галузі охорони навколишнього середовища з ура-
хуванням довгострокових завдань економічного 
розвитку. Одним з найважливіших інструментів 
управління екологічною сферою регіону та про-
гнозування її стану є стратегічне планування. Про-
цес стратегічного планування забезпечує базу для 
управління регіоном як в цілому, так і його окре-
мими сферами, включаючи, зокрема, екологічну.

Екологічна політика в регіоні багато в чому 
залежить від того, наскільки адекватно під час її 
здійснення враховуються фактори, що вплива-
ють на формування екологічної ситуації. Аналіз 
подібних факторів у взаємозв'язку з можливос-
тями органів управління охороною навколишнього 
середовища дозволяє виявити найбільш істотні 
на конкретний період часу екологічні проблеми і 
запропонувати шляхи їх вирішення. При цьому 
важливо чітко представляти, чи піддаються кри-
тичні фактори контролю з боку природоохоронних 
структур, чи є вони внутрішніми чи зовнішніми, чи 
потрапляють у сферу регулювання природоохо-
ронних органів регіону або це зовнішні умови, на 
які вони впливати не в змозі.

Розглянемо основні кроки розроблення страте-
гії охорони навколишнього середовища в регіоні, 
включаючи: формулювання стратегічних цілей, 
завдань і пріоритетів в області охорони навколиш-
нього середовища в регіоні; обґрунтування необ-
хідності вирішення проблеми в рамках програмно-
цільового підходу; можливі варіанти вирішення 
проблеми. Виконаний нами комплексний аналіз 
екологічної обстановки в регіоні дозволяє сфор-
мулювати екологічні цілі і завдання в галузі фор-
мування сприятливої екологічної ситуації, а також 
визначити стратегічні напрями природоохоронної 
діяльності.

Основні напрями формування механізму реа-
лізації регіональних програм охорони навко-
лишнього середовища як на національному, так 
і регіональному рівнях повинні, на наш погляд, 
передбачати такі заходи: розвиток економічного 
механізму стимулювання раціонального природо-
користування та охорони навколишнього серед-
овища, стимулювання та підтримка екологічно 
відповідального бізнесу; відновлення економічних 

регуляторів в екологічній сфері, насамперед вре-
гулювання та вдосконалення системи екологічних 
платежів, введення рентних платежів за користу-
вання природними ресурсами; посилення приро-
доохоронних органів, розширення можливостей і 
повноважень регіональної влади та органів місце-
вого самоврядування в галузі охорони навколиш-
нього середовища та раціонального використання 
природних ресурсів; оптимізація системи управ-
ління якістю охорони навколишнього середовища, 
спрямована насамперед на мінімізацію забруд-
нення повітряного і водного басейнів; збільшення 
витрат на охорону навколишнього середовища з 
усіх можливих джерел фінансування (насамперед 
за рахунок власних коштів підприємств та органі-
зацій); врегулювання та вдосконалення системи 
екологічних платежів; удосконалення нормативно-
правової бази, формування нормативно-право-
вого поля, адекватного складній економічній та 
екологічній ситуації в Україні; заходи з віднов-
лення обов'язковості державної екологічної екс-
пертизи проектів нового будівництва як фактично 
єдиного легітимного інструменту для підприємств 
демонстрації суспільству своєї екологічної спро-
можності; запобігання руйнування системи еко-
логічного контролю та екологічного моніторингу, 
формування системи інформування населення 
про стан навколишнього середовища; розвиток 
системи особливо охоронюваних природних тери-
торій; екологічне виховання та освіта населення, 
підвищення рівня екологічної свідомості та еко-
логічної культури як основи екологічного благопо-
луччя України.

Висновки з проведеного дослідження.
1. Запропоновано основні методологічні та 

методичні основи формування стратегії охорони 
навколишнього середовища в регіоні, включаючи 
визначення екологічної місії регіону та його еколо-
гічного образу майбутнього, постановку пріоритет-
них цілей і завдань і вибір шляхів їх вирішення, 
деталізацію завдань у конкретних проектах і про-
грамах, вироблення механізму їх реалізації, аналіз 
і оцінку результатів та наслідків реалізації програм. 
Обґрунтований вибір регіональних програм у як 
один із найбільш ефективних засобів вирішення 
економічних, соціальних та екологічних цілей роз-
витку регіону та виявлено місце екологічної під-
системи в структурі програм соціально-економіч-
ного розвитку території. Такі програми будуються 
на підставі використання програмно-цільового 
підходу, який дозволяє комплексно охопити осно-
вні проблеми розвитку територіально-виробничої 
системи, реалізовувати ідеї сталого розвитку регі-
ону, згідно з якими передбачається економічний і 
соціальний розвиток регіону, збалансовані з мож-
ливостями навколишнього середовища, і включає 
в якості обов'язкової умови забезпечення еколо-
гічної безпеки розвитку відповідної території.
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2. Виявлено коло проблем, пов'язаних із реа-
лізацією регіональних екологічних програм. 
Обґрунтовано вибір стратегічних напрямів при-
родоохоронної діяльності в регіоні, що забезпечу-
ють формування реальної тенденції поступового 
поліпшення екологічної обстановки. Обґрунтовано 
рекомендації щодо вдосконалення механізму 
управління регіональною еколого-економічною 
системою. Проаналізовано умови реалізації при-
родоохоронної стратегії в регіоні, включаючи про-
блеми створення економічного інструментарію 
стимулювання природоохоронних заходів, сфор-
моване правове забезпечення екологічної полі-
тики, особливості фінансування природоохоронної 
діяльності в Україні та інноваційні аспекти еколо-
гічної безпеки розвитку національної економіки.
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REGIONAL PROGRAMMES AS A MEANS OF LINKING ECONOMIC, SOCIAL  
AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OBJECTIVES OF THE TERRITORY

The purpose of the article. In the article the authors substantiate the important role of regional programs 
as a means of linking economic, social and environmental development goals of the territory.

Methodology. The author uses a variety of methodological tools. The tools include methods of analysis, 
generalization, design, statistical methods.

Results. Aggravation of environmental problems requires regionalization of environmental policy, regula-
tion and management of natural resources in the long term. Currently, the need to develop an effective strat-
egy for environmental protection in the region is being actualized. Environmental consequences of economic 
activity arise and manifest themselves in a particular area. The local nature of anthropogenic impact on the 
processes of reproduction of natural resources and the state of the environment require the search for ways 
to effectively solve environmental problems, taking into account the characteristics of natural factors and con-
ditions of the territory. It is necessary to analyze the specifics of the production and spatial structure of the 
regional production complex. The development of the environmental strategy provides for the definition of the 
environmental mission of the region and its ecological image of the future. When developing the strategy, pri-
ority environmental goals and objectives are selected. These tasks are then detailed in specific environmental 
programs. Further, the mechanism of their implementation is developed, the analysis and evaluation of the 
results and consequences of the implementation of programs are carried out. At the same time, the ecological 
mission of the region and its ecological image of the future are based on the analysis of internal and external 
factors that affect the formation of the ecological situation in the region. Further opportunities and threats 
for ensuring ecological safety of development of regional economy and habitat of people are revealed. The 
authors consider the regional environmental program as the main tool for planning, forecasting and practical 
implementation of regional environmental policy. The regional environmental programme facilitates the coor-
dination of environmental activities in the region. Regional programs are developed within the framework of 
long-term forecasting and include strategic interests of Ukraine.

Practical implications. The conditions of implementation of the environmental strategy in the region and 
the problems of creating economic tools to stimulate environmental protection measures, modern legal support 
of environmental policy are analyzed. The authors identify the features of financing environmental activities in 
Ukraine and explore innovative aspects of environmental safety of the national economy.

Value/originality. The researchers revealed the place of the ecological subsystem in the structure of pro-
grams of socio-economic development of the region, analyzed the basic methodological and methodical bases 
of formation of the strategy of environmental protection in the region. The authors scientifically justified the 
choice of strategic directions of environmental activities in the region, which provide the formation of a real 
trend of gradual improvement of the environmental situation. The recommendations on improving the manage-
ment mechanism of the regional ecological and economic system are substantiated.
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У статті запропоновано систему форму-
вання та подальшої реалізації інвестиційного 
ресурсу як ключового фактору структурної 
модернізації економіки країни. Запропоновано 
концепцію реалізації інвестиційного ресурсу 
структурної модернізації економіки, охарак-
теризовано її основні складові. Доведено 
необхідність створення інвестиційної плат-
форми реалізації інвестиційного ресурсу 
структурної модернізації економіки як під-
ґрунтя для досягнення найбільшого еконо-
мічного ефекту від інвестиційного забезпе-
чення структурних перетворень. Основними 
підсистемами платформи повинні стати 
інституційне середовище, організаційно-
правова сфера, соціальна сфера, фінансове 
середовище, господарське середовище. Роз-
роблено модель платформи інвестиційного 
ресурсу структурної модернізації економіки 
та алгоритм її реалізації. На основі зазначе-
ної моделі інвестиційної платформи доціль-
ною є побудова системи забезпечення фор-
мування та реалізації інвестиційного ресурсу 
структурної модернізації економіки України.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний 
ресурс, інвестиційна платформа, націо-
нальна економіка, структурна модернізація 
економіки.

В статье предложена система фор-
мирования и дальнейшей реализации 

инвестиционного ресурса как ключевого 
фактора структурной модернизации эко-
номики страны. Предложена концепция 
реализации инвестиционного ресурса 
структурной модернизации экономики, 
охарактеризованы ее основные составля-
ющие. Доказана необходимость создания 
инвестиционной платформы реализации 
инвестиционного ресурса структурной 
модернизации экономики как основы для 
достижения наибольшего экономического 
эффекта от инвестиционного обеспече-
ния структурных преобразований. Основ-
ными подсистемами платформы должны 
стать институционная среда, органи-
зационно-правовая сфера, социальная 
сфера, финансовая среда, хозяйственная 
среда. Разработаны модель платформы 
инвестиционного ресурса структурной 
модернизации экономики и алгоритм ее 
реализации. На основе указанной модели 
инвестиционной платформы целесоо-
бразным является построение системы 
обеспечения формирования и реализации 
инвестиционного ресурса структурной 
модернизации экономики Украины.
Ключевые слова: инвестиции, инвестици-
онный ресурс, инвестиционная платформа, 
национальная экономика, структурная 
модернизация экономики.

The system of forming and further realization of investment resource as a key factor of structural modernization of economy of country is proposed in 
the article. The conception of realization of investment resource of structural modernization of economy is offered and described its basic constituents. 
The necessity of creation of investment platform of realization of investment resource of structural modernization of economy as soil is well-proven for 
the achievement of most economic effect from the investment providing of structural transformations. The basic subsystems of platform must become: 
institutional sphere, organizationally legal sphere, social sphere, financial sphere, economic field. The investment resource of structural modernization of 
economy should be understood as the system of specific elements, which is able to provide the organization of managed control system. It is presented 
as an aggregate of financial, material and technical, intellectual and informatively legal elements which a national economy has in the order and which 
are used for providing of investment development of country. Offered definition will enable completer and more expressly to engulf essence and terms of 
realization of investment development in the context of structural modernization of economy of the country. The model of platform of investment resource 
of structural modernization of economy and algorithm of its realization is developed. On the basis of the noted model of investment platform expedient is a 
construction of the system of providing of forming and realization of investment resource of structural modernization of economy of Ukraine. On providing 
of modernization of economy of country reverse intercommunications have a fundamental influence between forming of investment resource, enterprise 
sector, public institutes and actions of public authorities, in relation to initiator and realization of structural changes in the economy of country. On this basis 
the well-proven necessity of development of mechanism of structural modernization of economy of country, that allows to carry out effective mobilization it 
financial, scientifically technological and organizationally economic backlogs with the purpose of providing the dynamic ascending the vector of economic 
development in the conditions of decision of tasks modernization.
Key words: investments, investment resource, investment platform, national economy, structural modernization of economy.

СИСТЕМНІ КОНЦЕПТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕСУРСУ 
СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
SYSTEM CONCEPT OF REALIZATION OF INVESTMENT RESOURCE  
OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF ECONOMY

Постановка проблеми. Україна перебуває 
перед об’єктивною необхідністю активізації ство-
рення конкурентоздатних господарських систем, 
модернізації та реконструкції діючих господар-
ських структур, забезпечення диверсифікації капі-
талу підприємств щодо інноваційно орієнтованих 
структурних перетворень.

З огляду на це визначення логічним є твер-
дження про відповідну роль інвестиційного 
ресурсу структурної модернізації економіки. Під 
інвестиційним ресурсом структурної модернізації 
економіки розуміємо систему специфічних еле-
ментів, яка здатна забезпечувати самоорганізацію 
регульованої системи управління.

Саме такою узгодженою взаємодією взаємо 
обумовлюється ефект синергії, що визначає 
роль та місце інвестиційного ресурсу в управ-
лінні інноваційним розвитком економіки в контек-
сті інноватики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання трактування інвестиційного ресурсу 
та його ролі в розвитку інноваційних процесів 
висвітлені в працях таких вітчизняних та закор-
донних вчених, як І.А. Бланк [1], М.І. Бондар [2], 
Ю.Н. Воробйов, О.Н. Воробйова [3], А.П. Дука [4], 
О.О. Клокар [5], І.М. Кобушко [6], Т.В. Майорова 
[7], А.В. Череп [8], Й. Шумпетер [9]. Питанням сут-
нісного наповнення та функціональної складової 
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інвестиційного ресурсу присвячено чимало праць 
вітчизняних та зарубіжних науковців, проте неви-
рішеною залишається деталізація процесу реалі-
зації інвестиційного ресурсу, тим більше в контек-
сті структурної модернізації економіки.

Постановка завдання. Метою статті є науково-
практична концептуалізація процесу формування 
інвестиційного ресурсу структурної модернізації 
економіки України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під інвестиційним ресурсом структурної модер-
нізації економіки розуміємо систему специфічних 
елементів, яка здатна забезпечувати самоор-
ганізацію регульованої системи управління. Він 
представлений як сукупність фінансових, мате-
ріально-технічних, інтелектуальних та інфор-
маційно-правових елементів, які має у своєму 
розпорядженні національна економіка та які вико-
ристовуються для забезпечення інвестиційного 
розвитку країни. Запропонована дефініція дасть 
змогу повніше й чіткіше охоплювати сутність та 
умови реалізації інвестиційного розвитку в контек-
сті структурної модернізації економіки країни.

Фундаментальний вплив на забезпечення 
модернізації економіки країни мають зворотні 
взаємозв’язки між формуванням інвестиційного 
ресурсу, підприємницьким сектором, публічними 
інститутами та діями органів державної влади 
щодо ініціації та реалізації структурних зрушень в 
економіці країни. На цій основі доведена необхід-
ність розроблення механізму структурної модер-
нізації економіки країни, що дає змогу здійснити 

ефективну мобілізацію її фінансових, науково-тех-
нологічних та організаційно-економічних резервів 
задля забезпечення динамічного висхідного век-
тору економічного розвитку в умовах вирішення 
завдань модернізації (рис. 1, 2).

З огляду на це запропоновано поняття «меха-
нізм реалізації структурної модернізації еконо-
міки», під яким слід розуміти систему заходів 
нормативного та регулятивного характеру, вжиття 
яких здійснюється суб’єктами структурної полі-
тики держави шляхом використання відповідних 
інструментів задля забезпечення взаємозв’язку 
між її елементами та їхнього впливу на інвестицій-
ний розвиток країни.

Для більш чіткої побудови механізму реалізації 
інвестиційного ресурсу структурної модернізації 
економіки важливим є визначення ключових век-
торів та кінцевої мети як результату структурних 
перетворень (рис. 2).

Визначено концептуальні основи конструк-
тивістської парадигми структурних перетворень 
через визначення основними імперативами 
гуманізацію технологій, розвиток інвестиційних 
кластерів, екологізацію суспільства, інтеграцію у 
глобальний інвестиційний простір, формування 
податкових преференцій, що, на відміну від наяв-
них, визначають основні напрями світового інвес-
тиційного розвитку та розширюють просторові 
межі поширення технологічних укладів і сприяють 
синхронізації структурних зрушень на основі іден-
тифікації напрямів формування інвестиційного 
ресурсу України в перспективі (рис. 3).
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Рис. 1. Фінансові та організаційні ресурси, що визначають рівень  
інвестиційного ресурсу та конкурентної сфери,  

а також національної безпеки економіки

Джерело: складено автором
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Виходячи з наведених напрямів реалізації, 
доцільним вважаємо визначення концептуальних 
основ конструктивістської парадигми структур-
них перетворень через визначення основними 
імперативами гуманізації технологій, розвиток 
інвестиційних кластерів, екологізації суспільства, 
інтеграції в глобальний інвестиційний простір, 
формування податкових преференцій, що, на від-
міну від наявних, визначають основні напрями 
світового інвестиційного розвитку та розширюють 
просторові межі поширення технологічних укладів 

і сприяють синхронізації структурних зрушень на 
основі ідентифікації напрямів формування інвес-
тиційного ресурсу України в перспективі (рис. 4).

У рамках наведеної науково-практичної кон-
цептуалізації були систематизовані теоретико-
методологічні положення, що дало змогу роз-
робити алгоритм реалізації моделі інвестиційної 
платформи інвестиційного ресурсу структурної 
модернізації економіки (рис. 5).

Функціонування інвестиційної платформи має 
реалізуватись через окремі підсистеми, такі як:
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Рис. 2. Вектори реалізації інвестиційного ресурсу соціально-економічної 
системи в процесі досягнення кінцевого економічного результату

Джерело: складено автором

Рис. 3. Середовище формування та реалізації  
інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки

Джерело: розроблено автором
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1) підсистема інституційного середовища, що 
передбачає сукупність основоположних політич-
них, соціальних, юридичних та економічних пра-
вил, що визначають рамки поведінки суб’єктів 
інвестиційного процесу й утворюють базис та 
умови для інноваційного розвитку національної 
економіки;

2) організаційно-правова сфера інвестиційної 
платформи інноваційного розвитку економіки, яку 
можна охарактеризувати як систему методів та 
правил правового характеру й заснованих на них 
механізмів та процесів інноваційно-інвестиційного 
характеру в контексті розвитку національної еко-
номіки;

3) соціальна сфера інвестиційної платформи, 
що має комплекс соціально-економічних завдань, 
пов’язаних із досягненням стабільності функ-
ціонування, економічного зростання, високого 
рівня конкурентоспроможності об’єктів соціальної 
сфери як важливої умови інноваційного розвитку 
економіки;

4) фінансове середовище, що є набором 
фінансових інститутів банківської та парабанків-
ської систем, а також механізмом їх взаємодії в 
процесі перерозподілу тимчасово вільних грошо-
вих коштів у вигляді інвестиційного капіталу;

5) господарське середовище, що містить сис-
тему взаємодії суб’єктів господарювання, які є 
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Рис. 5. Модель інвестиційної платформи реалізації  
інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки

Джерело: розроблено автором
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учасниками інвестиційного процесу, спрямованого 
на інноваційний розвиток національної економіки.

На основі зображеної моделі інвестиційної 
платформи доцільною є побудова системи забез-
печення формування й реалізації інвестиційного 
ресурсу структурної модернізації економіки Укра-
їни (рис. 6).

Деталізація зазначених підсистем та їх призна-
чення дали змогу розробити алгоритм формування 
інвестиційного ресурсу структурної модернізації 
економіки України, діалектика якого зумовлена 
потребою розроблення моделі інвестиційної плат-

форми інвестиційного ресурсу структурної модер-
нізації економіки країни на основі встановлення 
національних пріоритетів модернізації економіки 
та національних пріоритетів інвестиційної діяль-
ності (рис. 7).

У рамках науково-практичної концептуалізації 
систематизовані теоретико-методологічні поло-
ження, що дало змогу розробити алгоритм реалі-
зації моделі інвестиційної платформи інвестицій-
ного ресурсу структурної модернізації економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Укра-
їна перебуває перед об’єктивною необхідністю 

інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки
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Рис. 8. Алгоритм реалізації моделі інвестиційної платформи  
інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки
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активізації створення конкурентоздатних госпо-
дарських систем, модернізації та реконструкції 
діючих господарських структур, забезпечення 
диверсифікації капіталу підприємств щодо інно-
ваційно орієнтованих структурних перетворень. 
Ефектним джерелом матеріального забезпечення 
та стимулом таких перетворень може стати інвес-
тиційний ресурс.

Для отримання належного ефекту щодо інно-
ваційних перетворень доцільно створити інвес-
тиційну платформу реалізації інвестиційного 
ресурсу структурної модернізації економіки, що 
є сукупністю елементів, яка здатна забезпечити 
самоорганізацію системи управління інноваційним 
розвитком економіки і за допомогою синергетич-
ного ефекту забезпечує злагоджену роботу сис-
теми управління та модернізації економіки.

Розроблено алгоритм формування інвести-
ційного ресурсу структурної модернізації еко-
номіки України, діалектика якого зумовлена 
потребою розроблення моделі інвестиційної 
платформи інвестиційного ресурсу структурної 
модернізації економіки країни на основі вста-
новлення національних пріоритетів модернізації 
економіки та національних пріоритетів інвести-
ційної діяльності.
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SYSTEM CONCEPT OF REALIZATION OF INVESTMENT RESOURCE  
OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF ECONOMY

The purpose of the article. The financial crisis played the role of catalyst of modernization for Ukraine, 
impelling to the awareness – both at the level of public consciousness and domestic politics – necessity of 
change of model of economic development on the basis of paradigm of high-quality modernization of country 
on innovative principles. The investment resource has the ponderable role in providing of effective realization 
of modernization reforms. Forming of investment resource is the fundamental parameter of reproductive pro-
cess, which determines possibilities of update of the fixed assets, realization of structural reforms, forming of 
base of steady long-term development of economy.

Methodology. The question of the essence filling and functional constituent of investment resource is 
devote quite a bit labour of domestic and foreign research workers, however unsolved is working out in detail 
of process of realization of investment resource the more so in the context of structural modernization of 
economy.

Results. The primary objective of this work is to make the conceptualization of forming of investment 
resource of structural modernization of economy of Ukraine in modern terms.

The investment resource of structural modernization of economy should be understood as the system of 
specific elements, which is able to provide the organization of managed control system. It is presented as an 
aggregate of financial, material and technical, intellectual and informatively legal elements which a national 
economy has in the order and which are used for providing of investment development of country. Offered 
definition will enable completer and more expressly to engulf essence and terms of realization of investment 
development in the context of structural modernization of economy of the country.

Practical implications. On providing of modernization of economy of country reverse intercommunications 
have a fundamental influence between forming of investment resource, enterprise sector, public institutes 
and actions of public authorities, in relation to initiator and realization of structural changes in the economy of 
country. On this basis the well-proven necessity of development of mechanism of structural modernization of 
economy of country, that allows to carry out effective mobilization it financial, scientifically technological and 
organizationally economic backlogs with the purpose of providing the dynamic ascending the vector of eco-
nomic development in the conditions of decision of tasks modernization.

Value/originality. On providing of modernization of economy of country reverse intercommunications 
have a fundamental influence between forming of investment resource, enterprise sector, public institutes 
and actions of public authorities, in relation to initiator and realization of structural changes in the economy of 
country. On this basis the well-proven necessity of development of mechanism of structural modernization of 
economy of country, that allows to carry out effective mobilization it financial, scientifically technological and 
organizationally economic backlogs with the purpose of providing the dynamic ascending the vector of eco-
nomic development in the conditions of decision of tasks modernization.
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Стаття присвячена розгляду актуальної 
проблеми фінансового планування як осно-
вного елементу управління фінансами в умо-
вах сучасної економіки. Визначено значення і 
переваги планування в роботі підприємства. 
Відображено основні функції фінансового 
планування. Також у статті розглянуті 
теоретичні аспекти фінансового плану-
вання і його проблематика для українських 
підприємств. Виділено основні види плану-
вання: поточне і стратегічне. Перераховано 
методи, що використовуються в поточному 
фінансовому плануванні. Проаналізовано 
методи та моделі, що використовуються 
в стратегічному фінансовому плануванні, а 
також виділені їхні недоліки. З метою вдоско-
налення фінансової політики надані рекомен-
дації до розроблення системи стратегіч-
ного планування. Зроблені висновки, що від 
належної організації фінансового планування 
докорінно залежить благополуччя не тільки 
одного підприємства, але і всієї країни. Най-
більш об'єктивне і точне фінансове прогно-
зування є запорукою успіху впровадження та 
виконання прийнятих методик і управлін-
ських рішень.
Ключові слова: планування, фінансове пла-
нування, методи планування, стратегічне 
фінансове планування, фінанси, фінансовий 
менеджмент.

Статья посвящена рассмотрению акту-
альной проблемы финансового планиро-

вания как основного элемента управле-
ния финансами в условиях современной 
экономики. Определены значение и пре-
имущества планирования в работе пред-
приятия. Отражены основные функции 
финансового планирования. Также в 
статье рассмотрены теоретические 
аспекты финансового планирования и его 
проблематика для украинских предпри-
ятий. Выделены основные виды планиро-
вания: текущее и стратегическое. Пере-
числены методы, которые используют в 
текущем финансовом планировании. Про-
анализированы методы и модели, кото-
рые используют в стратегическом финан-
совом планировании, а также выделены их 
недостатки. С целью совершенствования 
финансовой политики даны рекомендации 
к разработке системы стратегического 
планирования. Сделаны выводы, что от 
надлежащей организации финансового 
планирования в корне зависит благопо-
лучие не только одного предприятия, но 
и всей страны. Наиболее объективное и 
точное финансовое прогнозирование явля-
ется залогом успеха внедрение и выполне-
ние принятых методик и управленческих 
решений.
Ключевые слова: планирование, финансо-
вое планирование, методы планирования, 
стратегическое финансовое планирование, 
финансы, финансовый менеджмент.

The article is devoted to the consideration of the urgent problem of financial planning as the main element of financial management in the modern economy. 
We determined the significance and advantages of planning in the enterprise. The main functions of financial planning are reflected. The article also dis-
cusses the theoretical aspects of financial planning and its problems for Ukrainian enterprises. Highlighted the main types of planning: current and strategic. 
The methods that are used in current financial planning are listed. The methods and models that are used in strategic financial planning are analyzed, and 
their disadvantages are highlighted. In order to improve financial policy, recommendations are given for the development of a strategic planning system. 
In the course of financial planning, each organization comprehensively evaluates its financial condition, determines the possibility of increasing financial 
resources and identifies areas for their most effective use. Financial planning is carried out on the basis of the analysis of information on the finances of 
an economic entity obtained from accounting, statistical and management reporting. In a market economy, the importance and relevance of financial plan-
ning increases significantly. The most objective and accurate financial forecasting is the key to the success of the implementation and implementation of 
accepted methods and management decisions. A business cannot rely on prosperity without developing financial plans and monitoring their implementa-
tion. Therefore, in developed countries, planning is one of the most important tools for regulating the economy. It is concluded that the well-being of not only 
one enterprise, but the whole country as a whole, fundamentally depends on the proper organization of financial planning. The most objective and accurate 
financial forecasting is the key to success in the implementation and implementation of accepted methods and managerial decisions. Paying more attention 
to financial planning, it is possible to achieve the strengthening of the financial stability of the enterprise, provided that the budgeted volumes of operating 
and investment activities on the basis of financial stability.
Key words: planning, financial planning, planning methods, strategic financial planning, finance, financial management.

РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ  
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
DEVELOPMENT OF PLANNING IN THE SYSTEM  
OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Постановка проблеми. В умовах сучасної 
економічної ситуації підприємницька діяльність 
стикається із впливом окремих фундаментальних 
факторів, що призводять до дестабілізації і висо-
кої волатильності ринкової кон'юнктури. У зв'язку з 
цим такі основні бізнес-процеси, як фінансове пла-
нування і бюджетування компанії, стають неефек-
тивними і потребують удосконалення своєї сис-
теми. Але, незважаючи на благі цілі вдосконалення 

системи фінансового планування, менеджмент 
підприємства стикається з окремими проблемами, 
причиною чого є процеси будь-якого характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорія, методологія та практика фінансового пла-
нування постійно перебувають у колі основних 
проблем фахових наукових досліджень.

Теоретичні та методологічні аспекти фінансо-
вого планування у діяльності підприємств розгля-
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дають у своїх працях М.Д. Бердинець, Т.Г. Василь-
ців, Т.О. Ілляшенко, В.В. Круш, М.В. Скобенко, 
А.В. Сурженко, А.А. Фастовець та багато інших.

Крім того, питанням вивчення аспектів фінансо-
вого планування приділили увагу такі зарубіжні еконо-
місти, як І.А. Бланк, Б. Коласса, Ж. Перар, А. Фалуді, 
Д. Хан, Д.К. Шим, Д.Г. Сігел, Е. Хелферт тощо.

Дослідження сутності фінансового планування 
показало, що досі у працях науковців залишається 
не досить висвітленим та навіть суперечливим 
питання сутнісної характеристики планування у 
системі фінансового управління підприємством.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
узагальненні і систематизації наукової літератури, 
що розкриває сутність, мету, завдання, методи та 
моделі, принципи та функції фінансового планування 
та формування цілісного уявлення про фінансове 
планування в системі менеджменту підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як на малих, так і на великих підприємствах є 
висока потреба в ефективному фінансовому пла-
нуванні, але, як правило, вона є доступною для 
тих підприємств, що володіють значними коштами 
для залучення висококваліфікованих фахівців, які 
здатні вести масштабну планову роботу. Одним із 
найбільш затребуваних і перспективних напрямів 
удосконалення фінансового менеджменту сьо-
годні є підвищення якості системи фінансового 
планування на підприємстві.

Вивчивши різні підходи до визначення поняття 
«фінансове планування», можна дійти висновку, 
що це влучний вислів усіх планованих показників 
і результатів, наведених у фінансових термінах. 
З його допомогою керівництво компанії зістав-
ляє витрати і результати за планований період і 
його окремі тимчасові порядки. Крім того, наяв-
ність фінансового планування передбачає вико-
ристання подальшого контролю, коригування та 
дотримання фінансового плану, що перетворює 
його в управлінську технологію.

Фінансове планування спрямоване на досяг-
нення таких цілей [4, с. 181]:

1) визначення обсягу передбачуваних надхо-
джень грошових коштів на рахунки компанії;

2) визначення можливостей реалізації готової 
продукції з урахуванням договорів, що уклада-
ються, й економічної кон'юнктури ринку;

3) визначення й обґрунтування передбачува-
них витрат господарської діяльності;

4) встановлення раціональних пропорцій під 
час розподілу коштів;

5) визначення фінансової ефективності окре-
мих структур компанії за допомогою прогнозу-
вання майбутніх результатів.

Зважаючи на наявність суб'єктивної оцінки під 
час складання фінансового плану та нестабіль-
ного середовища функціонування підприємства, 
фінансове планування стикається з численними 

труднощами. Основні проблеми такого процесу 
можна розділити на дві ключові групи:

1) проблеми ефективності та точності, серед 
яких, наприклад, більш високий рівень фактичних 
витрат, ніж під час планування, тощо;

2) проблеми організаційного характеру, серед 
яких – кадрове та інформаційне забезпечення. 
Прикладом може бути взаємозв'язок бухгалтерії 
компанії з іншими підрозділами, коли останні не 
надають всю необхідну інформацію першим, що 
впливає на процес фінансового планування.

Крім цього, для українських підприємств харак-
терні такі додаткові проблеми щодо функціону-
вання системи фінансового планування [2; 3]:

1) нереалістичність сформованих фінансових 
планів, насамперед показників прибутковості і 
результативності виробництва;

2) відсутність оперативності під час складання 
фінансових планів;

3) відсутність автоматизації управлінського і 
фінансового обліку;

4) висока ступінь ринкової невизначеності в 
українській економіці;

5) відірваність стратегічного планування від 
оперативного і поточного;

6) відсутність чітких внутрішніх стандартів 
складання планів.

Під час розгляду діяльності підприємств виді-
ляють три основних види фінансового планування 
(за строками): оперативне – менше 1 року, як пра-
вило, за кварталами або місяцями, поточне – в 
межах одного року, стратегічне – від 2 до 5 років.

Оперативне фінансове планування в деяких 
джерелах розглядається як вид короткостроко-
вого планування. Воно призначене для управління 
рухом грошових потоків, що дає змогу в кінцевому 
рахунку підтримувати стійку платоспроможність 
підприємства. Також оперативне фінансове плану-
вання є інструментом, за допомогою якого ведеться 
моніторинг стану оборотних коштів підприємства 
та управління джерелами фінансування. Опера-
тивне фінансове планування передбачає насам-
перед складання і подальше виконання платіжного 
календаря, касового і кредитного планів.

Поточне фінансове планування – це плану-
вання всіх доходів і витрат для забезпечення роз-
витку бізнесу організації на звітний період – як 
правило, протягом 1 року.

Стратегічне фінансове планування – це процес 
вибору довгострокових цілей організації і способу 
їх найкращого досягнення. За допомогою стратегіч-
ного планування визначаються ключові фінансові 
показники, темпи виробництва, зростання бізнесу, 
що є головною формою реалізації стратегії розвитку.

Під час фінансового планування застосову-
ються такі методи:

1. Метод екстраполяції.
2. Метод терміну оборотності.
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3. Метод бюджету грошових коштів.
4. Метод попередніх (прогнозних) балансів.
5. Розрахунково-аналітичний метод.
6. Нормативний метод.
7. Балансовий метод.
8. Методи математичного моделювання.
Незважаючи на наявність великої кількості 

методів, ефективність їх використання не завжди 
висока, оскільки вони можуть не відображати 
будь-яких проблем сучасної української економіки. 
Щодо особливих або нещодавно виниклих про-
блем застосовуються комплексні методи, однак їх 
застосування у плануванні обмежене через те, що 
кожному підрозділу організації потрібно акценту-
вати увагу лише на одних показниках.

Щоб не допустити помилок, а також перевитрати 
ресурсів під час застосування набору не пов'язаних 
один з одним методів, доцільно провести розро-
блення силами управлінського персоналу власної 
системи стратегічного фінансового планування, що 
включає свою методологію, адаптовану до конкрет-
ної компанії і до поточних економічних реалій.

За основу можна взяти метод економічного ана-
лізу, оскільки саме в ньому є важливий етап оцінки 
та аналізу фінансових показників підприємства, 
динаміки його стану, внутрішніх резервів і характеру 
їх зміни. Таким чином, метод економічного аналізу 
буде першим етапом такої системи планування, 
після чого йде другий етап – аналіз зовнішнього 
середовища, ринкової і економічної кон'юнктури.

Інакше кажучи, цей етап є аналізом макросере-
довища компанії, тобто факторів, на які фірма не 
в змозі значно вплинути. Саме тому тут особлива 
увага приділяється прогнозній діяльності, що ста-
новить основу інформаційної бази для стратегіч-
ного планування діяльності компанії.

Прогнозу підлягають, як правило, такі параме-
три, як індекс споживчих цін (інфляція), динаміка 
валютного ринку, цін на сировину тощо. При цьому 
особливо виділяється важливість прогнозування 
товарно-сировинного ринку галузі підприємства, 
оскільки його поведінка визначає найближчим 
зовнішнє оточення організації.

Завершальним елементом у структурі страте-
гічного фінансового планування є процес управ-
ління ризиками. На підставі вже використовуваних 
або із застосуванням нових статистичних методів 
можна, маючи базу даних про діяльність підпри-
ємства, оцінити ймовірність настання різних подій, 
в тому числі і негативних. На підставі ризиків у 
тих чи інших сферах будується конкретна стра-
тегія протидії їм, що може включати страхування 
ризиків (тобто плату за зниження рівня ризику). 
Головним же практичним питанням залишається, 
як правило, кількісна оцінка наслідків ризику, яка 
і вимагає ведення статистики на підприємстві. 
Крім того, забезпечення сталого розвитку підпри-
ємства, незважаючи на можливі ризики, зазвичай 

проводиться шляхом диверсифікації тих чи інших 
напрямів і сфер діяльності, що дає змогу зни-
зити вплив несприятливих наслідків в одній галузі 
діяльності на іншу. Таким чином, процес управ-
ління ризиками дає два основні результати: оцінку 
можливих негативних наслідків (а значить, і необ-
хідний запас міцності на плановий період), а також 
необхідний ступінь диверсифікації діяльності під 
час формування стратегії.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, розроблена на основі такого підходу сис-
тема стратегічного фінансового планування, ґрун-
туючись на комбінації вибраних методів, дає змогу 
знизити ризики планування в управлінні, а також 
компенсувати потенційні недоліки наявних мето-
дів. Розглянутий підхід дає змогу на підставі моде-
лювання економічного аналізу оцінювати фактори 
внутрішнього і зовнішнього середовища компанії 
і більш обґрунтовано підходити до процесу ство-
рення стратегії компанії наплановий період.

Приділяючи більше уваги фінансовому пла-
нуванню, можна досягти зміцнення фінансової 
стабільності підприємства за умови виконання 
прогнозованих бюджетом обсягів операційної та 
інвестиційної діяльності на засадах фінансової 
стійкості, створення передумов для отримання 
чистого прибутку, достатнього для самоокупності 
та самофінансування підприємства.
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DEVELOPMENT OF PLANNING IN THE SYSTEM 
OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

The purpose of the article. The purpose of the article is to summarize and systematize the scientific lit-
erature, which reveals the essence, purpose, tasks, methods and models, principles and functions of financial 
planning and forming a holistic view of financial planning in the enterprise management system.

Methodology. There is a high need for efficient financial planning, both for small and large enterprises, but 
as a rule it is affordable for those businesses with significant funds to attract highly qualified professionals who 
capable of conducting large-scale planned work. One of the most sought after and promising areas for improv-
ing financial management today is improving the quality of the financial planning system in the enterprise.

Having studied different approaches to the definition of the term "financial planning", we can conclude 
that this is an accurate expression of all the planned indicators and results presented in financial terms. With 
its help, the company management compares costs and results for the planned period and its separate time 
schedules. In addition, the availability of financial planning implies the use of further control, adjustment and 
adherence to the financial plan, which transforms it into management technology.

The final element in the structure of strategic financial planning is the risk management process. Based on the 
methods already used or with the use of new statistical methods, it is possible, having a database of enterprise activ-
ity, to assess the likelihood of various events, including negative ones. Based on risks in certain areas, a specific 
strategy to counter them is being built, which may include risk insurance (that is, a fee for reducing the level of risk).

Results. A strategic financial planning system, based on a combination of selected methods, reduces the 
risks of planning in management and offsets potential weaknesses in existing methods. The considered approach 
allows to evaluate the internal and external factors of the company on the basis of modeling of economic analysis 
and more justified approach to the process of creating the company strategy for the planning period.

Paying more attention to financial planning, it is possible to achieve the strengthening of the financial stabil-
ity of the enterprise, provided that the budgeted volumes of operating and investment activities on the basis 
of financial stability, the creation of prerequisites for obtaining net profit sufficient for self-sufficiency and self-
financing of the enterprise.

Practical implications. According to the authors, in order to avoid mistakes, as well as waste of resources 
when applying a set of unrelated methods, it is advisable to develop by the management personnel their own 
system of strategic financial planning, which includes its methodology, adapted to the specific company and 
current economic realities.

Value/originality. In our work we have considered theoretical aspects of financial planning and its prob-
lems for Ukrainian enterprises.
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У статті здійснено аналіз зарубіжного 
досвіду соціальної відповідальності бізнесу 
в контексті забезпечення сталого роз-
витку. Акцентовано, що корпоративна 
соціальна відповідальність є характерною 
рисою успішних компаній, важливим чинни-
ком конкурентної боротьби та питанням 
економічного виживання. Визначено клю-
чові напрями та передумови застосування 
досвіду країн ЄС у сфері соціальної відпові-
дальності в Україні. Досліджено особливості 
процесу реалізації програм корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) в провід-
них західних компаніях. Окреслено основні 
напрями реалізації інституційної підтримки 
соціальної відповідальності бізнесу. Врахо-
вуючи зарубіжний досвід у сфері КСВ, запро-
поновано пріоритетні вектори розроблення 
та реалізації Національної стратегії розви-
тку КСВ вітчизняних компаній. Наголошено, 
що поширення практики реалізації принципів 
соціальної відповідальності необхідно роз-
глядати як додатковий важіль стимулю-
вання інноваційного розвитку вітчизняного 
бізнесу.
Ключові слова: соціальна відповідальність 
бізнесу, зарубіжний досвід, сталий розвиток, 
державне регулювання.

В статье осуществлен анализ зарубеж-
ного опыта социальной ответственности 

бизнеса в контексте обеспечения устойчи-
вого развития. Акцентировано, что корпо-
ративная социальная ответственность 
является характерной чертой успешных 
компаний, важным фактором конкурентной 
борьбы и вопросом экономического выжива-
ния. Определены ключевые направления и 
предпосылки применения опыта стран ЕС 
в сфере социальной ответственности в 
Украине. Исследованы особенности про-
цесса реализации программ корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО) 
в ведущих западных компаниях. Опреде-
лены основные направления реализации 
институциональной поддержки социаль-
ной ответственности бизнеса. Учитывая 
зарубежный опыт в сфере КСО, предло-
жены приоритетные векторы разработки 
и реализации Национальной стратегии 
развития КСО отечественных компаний. 
Отмечено, что распространение практики 
реализации принципов социальной ответ-
ственности необходимо рассматривать 
как дополнительный рычаг стимулирова-
ния инновационного развития отечествен-
ного бизнеса.
Ключевые слова: социальная ответ-
ственность бизнеса, зарубежный опыт, 
устойчивое развитие, государственное 
регулирование.

The article analyses the foreign experience in corporate social responsibility in the context of sustainable development. It is emphasized that corporate 
social responsibility is a feature of successful companies, an important factor of competition, and an issue of economic survival. The key directions and 
prerequisites for applying the EU experience in corporate social responsibility in Ukraine are identified. The characteristic features of the process of imple-
mentation of corporate social responsibility (CSR) programs in leading Western companies are investigated. It is summarized that the institutional support 
for corporate social responsibility in Ukraine needs to be implemented in the following three areas: state authorities, research centres, business circles. 
It is argued that in order to promote CSR activities, the state should increase the use of various forms of social recognition of the CSR achievements of 
companies. Features of the European CSR model are studied and it is determined that it is characterized by the key role of the state in socio-economic 
processes; its main task is not to make a profit but to form a responsible attitude to workers and local communities. Herewith, the state influence extends 
to the labour conditions and protection, the level of wages, outputs and services, ecology, employment, social guarantees. Based on the study of EU 
countries’ experience, it is summarized that the effectiveness of promoting socially responsible corporate behaviour depends to a large extent on effective 
state regulation, one of the most important instruments of which is incentives (tax breaks, compensation for greening and energy efficiency of production, 
improved product quality and safety, promoting social protection for personnel, etc.). Taking into account EU experience in the CSR sphere, priority vectors 
for development and implementation of the National CSR Development Strategy of domestic companies are proposed. It is emphasized that the spread 
of the practice of implementation of the principles of social responsibility should be considered as an additional lever to stimulate innovative development 
of domestic business.
Key words: corporate social responsibility, foreign experience, sustainable development, state regulation.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ  
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ 
FOREIGN EXPERIENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
AND THE POSSIBILITY OF ITS IMPLEMENTATION IN DOMESTIC PRACTICE

Постановка проблеми. У розвинутих країнах 
соціальну відповідальність бізнесу розглядають 
як ключовий чинник підвищення конкурентоспро-
можності компаній та підвищення життєвих стан-
дартів громадян і суспільства загалом. Відповідно, 
є чітке розуміння того, що реалізація принципів 
соціальної відповідальності бізнесу – стратегіч-
ний пріоритет кожного підприємства та основа 
їхнього сталого розвитку. У зв’язку з цим виникає 
необхідність дослідження передового міжнарод-
ного досвіду у сфері соціальної відповідальності з 
метою визначення ключових напрямів та переду-
мов його застосування в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблематики 
корпоративної соціальної відповідальності зро-
били такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як З. Бурик, 
Х. Гальчак, С. Гончарова, Л. Грицина, І. Дегтярьова, 
П. Калита, Е. Карнегі, Н. Кирилюк, А. Колосок, 
Ф. Котлер, А. Кравченко, О. Олійник, М. Портер та 
ін. Проте в сучасних умовах питання підвищення 
ефективності соціальної відповідальності вітчиз-
няного бізнесу за допомогою впровадження пере-
дового міжнародного досвіду залишаються не 
досить розробленими, що зумовлює необхідність 
детальніших досліджень.
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Постановка завдання. Метою написання 
статті є дослідження зарубіжного досвіду соціаль-
ної відповідальності бізнесу та можливості його 
імплементації у вітчизняну практику 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародний досвід свідчить, що сталий гармоній-
ний розвиток можливий лише за умови належного 
рівня соціальної відповідальності головних його 
суб’єктів, насамперед бізнесу, враховуючи його 
провідну роль в суспільстві.

Варто зазначити, що особливої актуальності 
поняття корпоративної соціальної відповідаль-
ності набуло в другій половині ХХ ст. Це пов’язано 
з прискоренням процесу глобалізації, зростанням 
ролі транснаціональних корпорацій, залученням 
величезних територій і всього населення планети 
в процес активного видобутку і використання при-
родних ресурсів, що призвело до негативних соці-
ально-економічних наслідків, незворотних змін 
у навколишньому середовищі і кліматі планети, 
порушення екологічної рівноваги.

У зв’язку з цим провідні світові корпорації 
розробляють і реалізовують ініціативи, що вра-
ховують потреби суспільства та навколишнього 
середовища. Так, наприклад, у середині 90-х рр. 
фармацевтична компанія Betapharm стала однією 
з перших німецьких фірм, яка успішно викорис-
тала свою ініціативу в межах КСВ для вирішення 
проблем, пов’язаних зі зниженням обсягів про-
дажу. Betapharm виступила зі стратегічної соці-
альною ініціативою на користь сімей із хронічно 
хворими дітьми. У результаті компанія отримала 
стратегічну перевагу перед конкурентами і збіль-
шила свій оборот на ринку, який був перенасиче-
ним продукцією інших фірм.

Сьогодні практично кожне велике європейське 
підприємство прагне довести, що воно несе відпо-
відальність за свої дії як перед своїми працівни-
ками, так і перед суспільством загалом. Корпора-
тивна соціальна відповідальність є характерною 
рисою успішних компаній, важливим чинником 
конкурентної боротьби і навіть питанням еко-
номічного виживання. КСВ сприяє формуванню 
позитивного іміджу компанії не лише у спожива-
чів, але і у своїх працівників. Це сприяє залученню 
кваліфікованих працівників та їх мотивації до про-
дуктивної праці, закріпленню наявного штату на 
цьому підприємстві.

Як показують дослідження, соціальна відпові-
дальність західних бізнесменів має давню тради-
цію. Ще в XIX ст. підприємці, виховані на христи-
янських цінностях, вважали своїм обов’язком не 
тільки виплачувати заробітну платню своїм пра-
цівникам, а й нараховувати їм пенсії.

Досліджуючи діяльність компаній у різних кра-
їнах, варто зазначити, що умови праці в Німеч-
чині – одні з найкращих у світі. Працівники німець-
ких компаній найбільш захищені, тут успішно 

реалізуються принципи охорони праці, правила і 
підходи, які дозволяють працівникам комфортно 
почувати себе на робочому місці. Відповідно, 
безпечні та комфортні умови праці, відповідний 
психологічний клімат сприяють підвищенню про-
дуктивності праці. При цьому варто зазначити, що 
соціально відповідальні компанії цінують і дбають 
про літніх співробітників.

Окрім того, ключовою тезою соціальної відпові-
дальності німецького бізнесу є відповідальність не 
тільки перед співробітниками, але і перед суспіль-
ством загалом. КСВ є одним із найважливіших ком-
понентів німецької концепції управління стійкістю 
(«das Nachhaltigkeitsmanagement»). Корпоративна 
соціальна відповідальність описує зобов’язання 
компаній працювати в напрямі сталого розвитку, 
діючи добровільно, виходячи за межі своїх юри-
дичних зобов’язань з екологічних, соціальних та 
економічних питань у всьому світі. Сьогодні при-
хильність до суспільства є обов’язковою складо-
вою частиною німецької бізнес-культури [11].

Від соціальної відповідальності компанії без-
посередньо залежить її успіх на ринку та розмір 
прибутку. Характерними особливостями процесу 
реалізації програм корпоративної соціальної від-
повідальності західними компаніями є:

– реалізація проектів КСВ, яку здебільшого іні-
ціюють державні органи влади;

– орієнтація на екологічну безпеку в країні;
– реалізація проектів КСВ, спрямована на 

комерційний результат;
– реалізація проектів КСВ на території інших 

країн тощо.
Варто зазначити, що західні компанії беруть 

активну участь у вирішенні важливих суспільних 
проблем, особливо в країнах, що розвиваються. 
При цьому більшість провідних європейських 
компаній планують реалізацію заходів соціальної 
відповідальності на довгострокову перспективу. 
Так, наприклад, компанія з виробництва засо-
бів догляду за шкірою Beiersdorf розробила в 
2015 р. проект, метою реалізації якого було зни-
ження впливу на екологію і збільшення екологічно 
чистих інгредієнтів у своїй продукції [9]. 

Виробник автомобілів BMW Group також має 
екологічну спрямованість. Діяльність фірми орієн-
тована на зменшення негативного впливу власних 
транспортних засобів на навколишнє середовище 
шляхом використання електроенергії з відновлю-
ваних джерел. Натепер частка електроенергії з 
відновлюваних джерел в BMW Group становить 
58% [10].

Використання перероблених (та отриманих у 
результаті рециклінгу) матеріалів дозволяє заоща-
дити ресурси. Основні приклади в BMW Group – 
це використання оливкової олії в ролі дубильної 
речовини для шкіри, гібіскусових волокон і ПЕТ 
матеріалів – для оздоблення салону. Крім того, 
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концерн BMW Group до 2020 р. планує зменшити 
кількість води, електроенергії, розчинників і відхо-
дів на кожен виготовлений автомобіль на 45% [10].

Варто зазначити, що серед світових автовироб-
ників BMW є лідером за рівнем реалізації принци-
пів корпоративної соціальної відповідальності – 
ще в 1973 р. на виробничих потужностях компанії 
була запроваджена посада Environmental Officer 
(співробітника, що стежить за дотриманням еко-
логічних норм). Компанія активно взаємодіє не 
тільки зі своїми споживачами, але і з суспільством 
в цілому: фахівці BMW розробляють освітні про-
грами, що підвищують рівень обізнаності про 
соціальні та екологічні загрози, питання без-
пеки дорожнього руху тощо. Активна взаємодія 
з підростаючим поколінням, турбота про захист 
навколишнього середовища і прозоре управління 
посприяли становленню BMW як однієї з най-
більш шанованих і успішних автомобільних ком-
паній сучасності.

Ще одним успішним прикладом реалізації 
принципів корпоративної соціальної відповідаль-
ності є діяльність Deutsche Post DHL або DHL – 
міжнародної логістичної компанії, яка налічує біля 
510,000 працівників у більш ніж 220 країнах світу 
з доходом більше 58 млрд. євро в 2017 році. Ком-
панія реалізує три внутрішні програми в межах 
корпоративної соціальної відповідальності ком-
панії, а саме: 

1. Go Green – включає в себе широкий спектр 
заходів та ініціатив: від ведення аудиту викидів 
парникових газів до складання та оприлюднення 
звіту про рівень цих викидів; внутрішнього при-
родоохоронного менеджменту та дій щодо ощад-
ливого використання природних ресурсів, про-
світницької роботи із інформування і створення 
екоощадливої культури праці робітників та інше. 

2. Go Teach – передбачає соціальні ініціативи 
компанії щодо навчання та працевлаштування 
молоді (в тому числі тієї, яка перебуває на низь-
кому соціально-економічному рівні). На сайті DHL 
зазначено: «У сучасному світі, який швидко зміню-
ється, освіта сприяє підвищенню стабільності та 
процвітання – як для людей, так і для суспільства 
та ринків».

3. Go Help – передбачає дії із ліквідації наслід-
ків стихійних лих. Володіючи знаннями про інфра-
структуру більшості регіонів, маршрути та особли-
вості транспортних систем у світі, компанія бере 
на себе відповідальність допомогти населенню і 
своїм працівникам у випадку виникнення стихій-
ного лиха.

Отже, європейські компанії є одним із прикла-
дів реалізації корпоративної соціальної відпові-
дальності, чиї програми орієнтовані на майбутнє. 

Впровадження принципів сталого розвитку 
забезпечує збалансований економічний, еколо-
гічний та соціальний розвиток країни. Позитив-

ний приклад державного регулювання зі вста-
новлення балансу економічного інтенсивного 
зростання та забезпечення високого рівня соці-
альних показників демонструє Німеччина. У Наці-
ональній стратегії сталого розвитку Німеччини 
(Nachhaltigkeits-strategie fur Deutschland) зазна-
чено, що ідея сталого розвитку передбачає від-
повідальність як за сьогоднішній день, так і за 
майбутні покоління у масштабах країни та на між-
народній арені [11]. 

Концепція управління сталим розвитком вклю-
чає управлінські правила, а також цілі й індика-
тори, що утворюють основу безперервного моніто-
рингу. Німеччина користується гарною репутацією 
за видатні досягнення в галузі виробництва якісної 
продукції. Підтвердженням цієї тези є реалізація 
проекту німецького уряду «CSR – Made in Germany» 
(КСВ «Зроблено в Німеччині») у 2016 році. Головна 
ідея проекту полягає в тому, щоб в очах спожива-
чів продукт чи послуга були виготовлені з враху-
ванням ініціатив корпоративної соціальної відпові-
дальності. Таким чином, у Німеччині корпоративна 
соціальна відповідальність набуває статусу не 
просто державного і корпоративного масштабу, а 
вже національного. Це і є повноцінним проявом 
стратегічної моделі корпоративної соціальної від-
повідальності в сучасній економіці. 

Тепер у межах нової ініціативи продукція сер-
тифікується як «Зроблено в Німеччині», що є 
гарантією високих стандартів КСВ щодо виробни-
чого ланцюга. Проект Ініціативи Deutschlandsiegel 
охоплює продукти, які виробляються в Німеччині 
на постійній основі. У результаті ця ініціатива 
заручилася підтримкою вже більш ніж 60 відомих 
компаній, які зареєстрували 156 продуктів для 
сертифікації.

Щоби претендувати на «етикетку», рівень 
виробництва продукту в країні повинен стано-
вити не менше 55% та відповідати конкретним 
підходам стійкості, які реалізуються на відповід-
них етапах виробництва. Охоплюється широкий 
спектр питань КСВ, включаючи такі, як видобуток 
сировини, викиди парникових газів, біологічне різ-
номаніття, раціональне використання енергії, спо-
живання води, утилізація тощо.

Актуальність теми соціальної відповідальності 
зумовила виникнення компаній, які надають кон-
сультації німецьким підприємствам з питань етики 
і моралі. Є навіть спеціальна нагорода для най-
більш соціально-відповідального підприємства. 
Переможця нагороджують престижною премією 
Arbeit Plus («Робота плюс»). Наслідуючи приклад 
США, німецькі підприємці відкривають в своїх офі-
сах відділи, які стежать за дотриманням мораль-
них, етичних і екологічних норм.

Як уже зазначалося, в Німеччині власники біз-
несу є ініціаторами запровадження і розвитку прак-
тики корпоративної соціальної відповідальності.
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У свою чергу державні органи влади країн ЄС 
реалізують певний набір ефективних засобів і 
методів підтримки соціальної відповідальності біз-
несу, а саме:

– проведення соціальних форумів у регіонах та 
запрошення бізнесу для участі в найважливіших 
заходах, організованих місцевою владою;

– реалізація спеціальних цільових програм і 
соціальних інвестицій шляхом залученням до їх 
фінансування бізнесу;

– участь представників місцевих органів влади 
в так званих соціальних діалогах із бізнесом для 
вироблення конкретних рекомендацій щодо роз-
витку своїх громадських програм;

– проведення спеціальних заходів для розви-
тку соціального партнерства за участю всіх його 
сторін: влади, бізнесу та суспільства.

Завдяки своїй діяльності з корпоративної соці-
альної відповідальності компанії можуть зробити 
важливий внесок у сталий розвиток у партнерстві 
з іншими гравцями в суспільстві. У цьому контексті 
необхідно чітко розмежувати розподіл ролей між 
урядами та компаніями.

Ключовою тезою соціальної відповідальності 
німецького бізнесу є відповідальність не тільки 
перед співробітниками, але і перед суспільством 
загалом. У Німеччині від соціальної відповідаль-
ності (або безвідповідальності) компанії безпосе-
редньо залежить фактор її успіху на ринку і розмір 
прибутку.

Варто зазначити, що в Німеччині власники 
бізнесу є ініціаторами запровадження і розвитку 
практики корпоративної соціальної відповідаль-
ності, а державні органи влади Німеччини реалі-
зують певний набір ефективних засобів і методів 
підтримки соціальної відповідальності бізнесу.

Європейська модель КСВ характеризується 
ключовою роллю держави в соціально-економіч-
них процесах. Головним її завданням є не прибут-
ковість, а формування відповідального ставлення 
до працівників і місцевих громад. Відповідно, дер-
жавний вплив поширюється на умови та охорону 
праці, рівень заробітної плати, обсяги випуску 
продукції й надання послуг, екологію, зайнятість, 
соціальні гарантії. Важливою рисою європейської 
моделі КСВ є перерозподіл обсягів ВВП через 
державний бюджет (понад 45%), що забезпечує 
потужну систему соціального захисту населення 
за рахунок залучення коштів державного та при-
ватного капіталів. 

Уряди країн ЄС подають приклад соціально-
відповідального підходу та заохочують до цієї 
практики приватні структури. Наприклад, у 
Нідерландах встановлено, що 2% всіх товарів, 
придбаних державними організаціями, повинні 
бути екологічно чистими. Така ініціатива заохо-
чує приватні підприємства інвестувати кошти в 
цей напрям [5]. 

Перехід України до сталого розвитку, її інтегра-
ція в європейське та світове співтовариство вима-
гають запровадження сучасної практики взаємодії 
держави і бізнесу, а також бізнесу і суспільства, що 
сприятиме посиленню взаємної відповідальності 
усіх учасників суспільного життя, створенню умов 
для подальшого стабільного розвитку суспільства.

Необхідність розвитку соціальної відповідаль-
ності бізнесу в Україні зумовлена низкою таких 
чинників, як:

1) низький рівень корпоративної культури в 
Україні;

2) деформація правової свідомості, прагнення 
оминути закон, а не дотримуватися його;

3) нерозуміння бізнесом та суспільством осно-
вних завдань і механізмів реалізації соціальної 
відповідальності бізнесу;

5) закритість більшості українських суб’єктів 
господарювання від широкої громадськості;

6) дисбаланс складників реалізації політики 
соціальної відповідальності українськими компа-
ніями.

У сучасному світі соціально відповідальна 
поведінка бізнесу є загальноприйнятою нормою, 
якої дотримується значна кількість великих, серед-
ніх і навіть малих підприємств. З огляду на над-
звичайну суспільну та економічну значущість, що 
містить у собі соціальна відповідальність, питання 
її розвитку належать до сфери особливої уваги 
органів державної влади багатьох країн світу та 
провідних міжнародних організацій. Проявом цієї 
уваги є розроблення стандартів соціальної відпо-
відальності і заходів зі стимулювання бізнесу до 
такої відповідальності.

У більшості країн ЄС розроблені та функціону-
ють державні програми підтримки і стимулювання 
соціальної відповідальності бізнесу, в яких дер-
жава визначає соціально відповідальну поведінку 
для бізнесу, долучає компанії приватного і держав-
ного секторів до спільного виконання соціально 
важливих завдань, стимулює бізнес до соціально 
відповідальної діяльності [7].

Враховуючи досвід європейських компаній у 
сфері КСВ, необхідно реалізувати коригувальні 
заходи щодо вдосконалення та підвищення ефек-
тивності української моделі корпоративної соці-
альної відповідальності.

Насамперед національне законодавство необ-
хідно привести у відповідність з нормами та прави-
лами міжнародних стандартів, а саме: ISO 26000, 
Глобальний договір ООН, Багатосторонній форум 
з питань КСВ та ЄС тощо. Розширення сфери реа-
лізації соціально-орієнтованих проектів в Україні 
принесе користь суспільству, забезпечить чистоту 
навколишнього середовища, збереження ресурсів 
та покращення життя. 

З метою стимулювання діяльності у сфері КСВ 
держава повинна розширити використання різних 
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форм соціального визнання досягнень компанії у 
сфері КСВ: громадське визнання, різні форми соці-
альних ініціатив. Переорієнтація на бізнес-критерії 
компанії, включаючи вартість бренду, інвестиційну 
привабливість та конкурентні переваги, сприятиме 
реалізації програм КСВ в українських компаніях. 
Прийняття відповідних положень на державному 
рівні стимулюватиме діяльність корпорацій з роз-
витку КСВ. 

Варто зазначити, що запорукою швидкого 
поширення практик соціальної відповідальності 
бізнесу є дієве інституційне забезпечення. Саме 
завдяки спільним зусиллям державних органів, 
громадських та наукових кіл, а також бізнесу, вда-
лося асимілювати соціальну відповідальність у 
бізнес-практику країн ЄС. 

Досвід європейських країн у напрямі фор-
мування інституційної підтримки корпоративної 
соціальної відповідальності може стати корис-
ним для України. Уряди країн ЄС спільно з пред-
ставниками бізнесу та громадськості реалізують 
навчальні програми, які передбачають зустрічі 
урядовців та представників компаній з метою 
підвищення їхньої обізнаності щодо КСВ. Також 
уряди впроваджують багато проектів у сфері еко-
логії та справедливої торгівлі. 

Урядом Німеччини започаткований Круглий 
стіл із питань корпоративних кодексів поведінки з 
представників міністерств, соціальних партнерів, 
компаній та неурядових організацій. Круглий стіл 
в основному працює в напрямі покращення соці-
альних умов та умов праці в країнах, що розви-
ваються.

Яскравим прикладом реалізації соціальних 
проектів дослідницькими центрами ЄС є інформа-
ційна компанія «Місцеві альянси заради родини», 
що має на меті забезпечення балансу “життя – 
робота” та створення гнучких можливостей для 
піклування про дітей працівників компанії. 

Постійна еволюція інституційного середовища 
розвитку КСВ Німеччини зумовлена міцним зако-
нодавчим підґрунтям. Крім загальних норм, у 
Німеччині діють внутрішні нормативно-правові 
акти, які є жорсткішими та точнішими порівняно із 
загальноєвропейськими. Одним з них є Федераль-
ний закон «Про досягнення рівного ставлення до 
інвалідів». Міністерство громадського здоров’я та 
соціальної безпеки реалізує проект «Робота без 
перешкод» для підвищення професійних можли-
востей інвалідів (навчання, сприяння кар’єрному 
просуванню, заходи з охорони здоров’я).

Підсумовуючи вищесказане, вважаємо, що 
інституційну підтримку КСВ в Україні необхідно 
реалізувати за такими трьома напрямами:

1) державні органи влади:
– організація навчальних програм з КСВ;
– впровадження проектів у сфері екології та 

справедливої торгівлі;

– реалізація проекту «Робота без перешкод»;
– організація круглих столів з питань корпора-

тивних кодексів поведінки.
2) науково-дослідні центри:
– проведення інформаційних компаній;
– консалтингова підтримка розроблення та 

реалізації соціальних проектів. 
3) ділові кола:
–підвищення рівня обізнаності та посилення 

розвитку КСВ;
– розроблення корпоративних кодексів.
Як показує досвід ЄС, ефективність поширення 

соціально відповідальної поведінки компаній зна-
чною мірою залежить від дієвого державного регу-
лювання, одним із найважливіших інструментів 
якого є стимули (податкові пільги для виконавців 
суспільно важливих проектів, компенсації за еко-
логізацію та енергоефективність виробництва, 
підвищення якості та безпечності продукції, спри-
яння мотивації та соціальному захисту персоналу, 
підвищенню їхнього професійного рівня тощо). 
Такі стимули повинні бути чітко закріплені у зако-
нодавстві, а їхня дієвість залежить від прозорості 
та ефективності механізму впровадження. Впро-
вадження соціально відповідальних ініціатив є 
загальнооздоровлюючим чинником розвитку під-
приємств, що зумовлює покращення його іміджу 
та посилення конкурентних позицій, а також ста-
лий розвиток населення та довкілля.

Враховуючи зарубіжний досвід у сфері КСВ 
в межах розроблення та реалізації Національ-
ної стратегії розвитку КСВ вітчизняних компаній 
можна виділити такі основні пріоритетні напрями:

1. Розвиток галузевих і міжгалузевих партнерств 
та ініціатив. Ця практика допоможе представни-
кам приватного бізнесу подолати бар’єр недовіри 
з боку різних груп стейкхолдерів і, об’єднавшись зі 
своїми партнерами з бізнесу, неурядовими органі-
заціями, інвесторами, впровадити практику КСВ у 
внутрішню структуру власного бізнесу.

2. Побудова трикутника «бізнес – влада – сус-
пільство». Прикладом може слугувати створення 
багатосторонньої ради з розроблення варіантів 
національної стратегії з КСВ.

3. Надання кваліфікованих консалтингових 
послуг у галузі КСВ зацікавленим представни-
кам бізнесу. Компанії-першопрохідці в розвитку 
КСВ формують власні стратегії соціальної від-
повідальності й активно використовують інстру-
ментарій галузі, наприклад цільові програми, 
міжсекторальне партнерство, дискусійні зустрічі 
із зацікавленими особами, звітність з КСВ, ство-
рення інноваційних товарів і послуг соціальної або 
екологічної спрямованості.

4. Якісні зміни в системі освіти і підвищення 
якості людського капіталу країни. Внутрішні про-
грами розвитку персоналу, співпраця компаній з 
вищими навчальними закладами та програми ста-
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жувань підвищують загальний рівень компетенції 
працівників в країні.

5. Підвищення прозорості бізнесу. Активна 
позиція щодо КСВ сприятиме підвищенню про-
зорості бізнесу – суспільство матиме можливість 
отримати інформацію про структуру корпоратив-
ного управління, стратегії КСВ і напрями соціаль-
них інвестицій компаній.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, поширення практики реалізації соціальної 
відповідальності може розглядатися як додатко-
вий важіль стимулювання інноваційного розвитку 
вітчизняного бізнесу та сприятиме позитивному 
іміджу України у світовому економічному просторі.

Реалізація принципів соціально відповідаль-
ного бізнесу вітчизняними компаніями забезпе-
чить формування нової корпоративної культури, 
сприятиме зміцненню національної економіки, 
стимулюванню пошуку шляхів вирішення еконо-
мічних, соціальних та екологічних проблем та, від-
повідно, сталому розвитку суспільства. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
AND THE POSSIBILITY OF ITS IMPLEMENTATION IN DOMESTIC PRACTICE

Relevance. In developed countries, corporate social responsibility is seen as a key factor in improving the 
competitiveness of companies and improving the living standards of citizens and society as a whole. Accord-
ingly, there is a clear understanding that the implementation of the principles of corporate social responsibility 
is a strategic priority of each enterprise and the basis of their sustainable development. In this context, there is 
a need to study the best international practices in the field of social responsibility in order to identify key areas 
and prerequisites for its application in Ukraine.

Purpose. The purpose of this article is to investigate the foreign experience in corporate social responsibil-
ity and the possibilities of its implementation in domestic practice.

Methodology. Research methods: logical and situational analysis, grouping, systematization, and gener-
alization.

Results. International experience shows that sustainable harmonious development is possible only if the 
proper level of social responsibility of its main actors, first of all, business, is given, taking into account its lead-
ing role in society. Corporate social responsibility is a feature of successful companies, an important factor in 
competition, and the issue of economic survival.

European companies are one of the examples of the implementation of corporate social responsibility, 
which programs are forward-looking. The key directions and prerequisites for applying the EU experience in 
corporate social responsibility in Ukraine are identified. The characteristic features of the process of imple-
mentation of corporate social responsibility (CSR) programs in leading Western companies are investigated. 
Institutional support for CSR in Ukraine needs to be implemented in the following three areas: 1) state authori-
ties (organization of CSR training programs; implementation of projects in the field of ecology and fair trade; 
implementation of the project “Work Without Obstacles”; organization of roundtables on corporate codes of 
conduct); 2) research centres (conducting information companies; consulting support for the development and 
implementation of social projects); 3) business circles (awareness-raising and CSR development improve-
ment, development of corporate codes).

Based on the study of features of the European CSR model, it is determined that it is characterized by the 
key role of the state in socio-economic processes; its main task is not to make a profit but to form a responsible 
attitude to workers and local communities. Herewith, the state influence extends to the labour conditions and 
protection, the level of wages, outputs and services, ecology, employment, social guarantees. Accordingly, in 
order to promote CSR activities, the state should expand the use of various forms of social recognition of the 
CSR achievements of the company.

According to EU experience in the CSR sphere, the effectiveness of promoting socially responsible corpo-
rate behaviour depends to a large extent on effective state regulation, one of the most important instruments 
of which is incentives (tax breaks, compensation for greening and energy efficiency of production, improved 
product quality and safety, promoting social protection for personnel, etc.).

Based on foreign experience in CSR within the development and implementation of the National CSR 
Development Strategy of domestic companies, the following priority areas are identified: development of sec-
toral and cross-sectoral partnerships and initiatives; construction of the triangle “business-power-society”; 
providing qualified CSR consulting services to interested business representatives; qualitative changes in 
the education system and improving the quality of the country’s human capital; increasing business transpar-
ency. An active position in relation to CSR will help to increase business transparency – society will have the 
opportunity to gain information on corporate governance structures, CSR strategies, and companies’ social 
investment trends.

The spread of the practice of implementation of the principles of social responsibility should be considered 
as an additional lever to stimulate innovative development of domestic business.

Practical implications. The research results can be used in the formation of corporate social responsibil-
ity programs of domestic companies, the development of state support programs, and the dissemination of 
corporate social responsibility practices in Ukraine.
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В статье рассмотрен теоретический под-
ход к определению сущности коммерческой 
деятельности, проведен обзор теорети-
ческих подходов к формированию основных 
элементов коммерческой деятельности. 
Описана роль коммерческой деятельно-
сти в авиационной отрасли Украины как 
одной из стратегических отраслей, кото-
рая играет важную роль в развитии эко-
номики страны. Охарактеризирована дея-
тельность аэропорта как коммерческой 
организации, направленной на получение 
оптимальной прибыли, рассмотрены ком-
мерческие и некоммерческие виды услуг. 
Указано, что составляющей коммерческой 
среды осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности авиационными предпри-
ятиями является совокупность междуна-
родных конвенций, договоров, действующее 
национальное законодательство страны в 
сфере авиации, а также внешнеэкономиче-
ская деятельность в авиационной отрасли 
оказывает влияние на развитие националь-
ной экономики в целом.
Ключевые слова: коммерческая деятель-
ность, услуга, предприятие, авиационная 
отрасль, аэропорт, внешнеэкономическая 
деятельность.

У статті розглянуто теоретичний під-
хід до визначення сутності комерційної 
діяльності, проведено огляд теоретичних 
підходів до формування основних елемен-
тів комерційної діяльності. Описано роль 
комерційної діяльності в авіаційній галузі 
України як однієї із стратегічних галузей, 
яка відіграє важливу роль у розвитку еко-
номіки країни. Охарактеризовано діяль-
ність аеропорту як комерційної організації, 
спрямованої на отримання оптимального 
прибутку, розглянуті комерційні і неко-
мерційні види послуг. Ведення комерційної 
діяльності в умовах економічних відносин 
можуть здійснювати лише добре підготов-
лені і кваліфіковані кадри комерційних пра-
цівників. Зазначено, що складовою части-
ною комерційного середовища здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності авіацій-
ними підприємствами є сукупність міжна-
родних конвенцій, договорів, чинне націо-
нальне законодавство країни у сфері авіації, 
а також зовнішньоекономічна діяльність в 
авіаційній галузі впливає на розвиток наці-
ональної економіки загалом.
Ключові слова: комерційна діяльність, 
послуга, підприємство, авіаційна галузь, 
аеропорт, зовнішньоекономічна діяльність.

This article discusses theoretical approaches to determining the essence of commercial activity, reviews the theoretical approaches to the formation of the 
main elements of commercial activity. The role of commercial activity in the aviation industry of Ukraine is described as one of the strategic industries that 
plays an important role in the development of the country's economy. The airport activity is characterized as a commercial organization aimed at obtaining 
optimal profit; commercial and non-commercial types of services are considered. The operation of the airport, which is a strategic and socially significant 
state facility, is described, how aviation enterprises are somehow involved in the globalization process. The article considers commercial activity in foreign 
economic activity, which is such a form of management that transcends national borders and is associated with involving multinational entities in a multi-
stage cycle of economic relations. It is indicated that a component of the commercial environment for the implementation of foreign economic activity by 
aviation enterprises is a set of international conventions, agreements, the country's current national legislation in the field of aviation, as well as foreign 
economic activity in the aviation industry, affecting the development of the national economy as a whole, individual industries and regions in particular. The 
methods of managing an aviation enterprise, as well as the actions of airline management to timely identify promising opportunities in the field of commercial 
activities of aviation services, are considered. The work of the head and managers of commercial activities at aviation enterprises is characterized, they 
should be qualified managers who are well aware of the essence of commercial work, especially the commercial initiative of participants and employees, 
as well as the ability to competently sell services. Then the aviation company wants to be an active participant in the market, to have its customers, to be 
profitable, it is not possible to do without competent commercial activities
Key words: commercial activities, service, enterprise, aviation industry, airport, foreign economic activity.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИКИ
ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE COMMERCIAL ACTIVITY  
OF THE AIRCRAFT ENTERPRISES IN THE CONDITIONS  
OF THE EXTERNAL ECONOMY

Постановка проблемы. Для любого предпри-
ятия, осуществляющего коммерческую деятель-
ность, главной целью всегда остается прибыль и, 
как следствие, постоянный поиск и применение 
различных способов удержания существующих 
позиций на рынке и увеличения уровня продаж. 
Грамотное управление коммерческой деятель-
ностью является основным направлением в 
руководстве любым предприятием авиационной 
сферы. При анализе и изучении коммерческой 
деятельности предприятия очень важно обратить 
особое внимание на ту сферу деятельности, кото-
рая взаимодействует непосредственно с покупа-
телем, с рынком, с денежно-товарным обменом в 
условиях сложившейся конкуренции на существу-
ющем рынке. От руководства авиапредприятий 

требуется адекватная и, главное, своевременная 
реакция на любое изменение рыночной ситуации. 
Особо важным аспектом является ориентирован-
ность на покупателя, его желания и возможности.

Именно эти отношения должны всесторонне 
стимулировать производство и услуги, предо-
ставлять динамику потребностям, активизиро-
вать денежный обмен. Поэтому коммерческая 
деятельность является объективно необходимой 
категорией экономики, к тому же чрезвычайно 
сложной по своему характеру и содержанию. 
В связи с этим на сегодня исследование управле-
ния коммерческой деятельностью авиационных 
предприятий становится актуальным.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Коммерческая деятельность выступает пред-
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метом анализа многих экономистов. Проблемы 
повышения эффективности управления коммерче-
ской деятельностью предприятия в условиях внеш-
неэкономической деятельности в течение послед-
них лет привлекают внимание как практиков, так и 
ученых. Различные теоретические и практические 
аспекты, связанные с исследованиями коммер-
ческой деятельности освещались в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых Гонтаржевской Л.И., 
Гребельник А.П., Дроздовой М., Криковцевой Н.А., 
Воробьева Б.З., Васильева А., Апопия В.В. Однако 
специфика авиационных предприятий, особенно-
сти оказания услуг на международных рынках нуж-
даются в адаптации теоретических и практических 
доработок с потребностями отрасли.

Постановка задачи. Целью работы является 
углубление теоретико-методологических подхо-
дов к функционированию коммерческой деятель-
ности авиапредприятий в условиях глобализа-
ции. Главными целями исследования является 
ознакомление с коммерческой деятельностью 
предприятий в условиях внешнеэкономической 
деятельности, определение основных их факто-
ров, а также характеристика работы руководителя 
и менеджеров коммерческой деятельностью на 
авиапредприятиях.

Изложение основного материала иссле-
дования. Коммерческая деятельность является 
одним из важнейших факторов обеспечения 
эффективного функционирования экономической 
системы в рыночных условиях хозяйствования.

Коммерческая деятельность – древнейший 
из видов деятельности человека. Эта деятель-
ность появилась с начала разделения труда и 
выражалась вначале в примитивных формах 
натурального обмена. Постепенно совершен-
ствовались способы производства и усложнялись 
формы коммерческой деятельности. Сформи-
ровался особый класс людей, которые всю свою 
жизнь посвящали торговле, – купцы. С развитием 
товарно-денежных отношений резко увеличи-
лось разнообразие форм коммерческой деятель-
ности. Старая система товарного обмена уже 
не отвечала потребностям быстро развивающе-
гося хозяйства. Появились банки – организации, 
позволяющие аккумулировать капиталы для осу-

ществления крупных проектов, страховые компа-
нии, призванные защитить от различных рисков, а 
также биржи, облегчающие процесс поиска торго-
вых партнеров.

Коммерческая деятельность оказывает непо-
средственное влияние на эффективное произ-
водство и воздействует на различные показатели 
деятельности предприятия: объем реализации 
товара, уровень коммерческих издержек, показа-
тели оборачиваемости и ряд других. На совре-
менном этапе в условиях формирования эконо-
мических отношений это воздействие особенно 
усиливается.

Коммерческая деятельность предприятий 
состоит из следующих элементов (рис. 1) [1]:

С развитием экономических отношений внутри 
страны и на международном уровне коммерче-
ская деятельность стала одной из основных обла-
стей человеческой деятельности. 

Коммерческой деятельностью следует обозна-
чать все операции при поставке услуги от произ-
водителя до конечного покупателя. 

На современном этапе развития междуна-
родных экономических отношений глобализаци-
онные процессы охватили все сферы мирового 
хозяйства, в том числе и мировой рынок авиаци-
онных услуг. Как следствие, происходит рост уров-
ней интегрированности авиационных отраслей и 
отдельных предприятий разных стран, с одной 
стороны, и обострение конкурентной борьбы 
между странами за распределение авиационных 
потоков – с другой.

На сегодня авиационная отрасль Украины 
является одной из стратегических отраслей, кото-
рая играет важную роль в развитии экономики 
страны. Авиационные предприятия в условиях 
рыночных отношений образуются и успешно функ-
ционируют только тогда, когда имеется широкий 
круг потребителей, клиентов. Это дает возмож-
ность определить одну из основных целей таких 
предприятий – расширение круга клиентов (пас-
сажиров), которые являются объективной основой 
дальнейшего существования предприятия.

Авиационное предприятие – это предприятие 
гражданской авиации, осуществляющим воздуш-
ные перевозки материальных ценностей или пас-

Рис. 1. Основные элементы коммерческой деятельности
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сажиров, прием и отправление воздушных судов 
и их наземное обслуживание. На современном 
этапе стабильное развитие нашего государства 
невозможно без развития авиационной отрасли. 
Увеличение пассажирооборота является доста-
точно весомым фактором, способствующим 
стабилизации авиационной отрасли. Наиболее 
распространенной и многофункциональной орга-
низационной формой авиационного предприятия 
является авиакомпания [1].

Аэропорты как часть транспортной системы 
является важнейшим компонентом местной, наци-
ональной и региональной инфраструктуры. Для 
надежного функционирования международного 
воздушного транспорта нужна всемирная сеть 
аэропортов, обеспечивает безопасность, регуляр-
ность воздушного движения, качество наземного 
обслуживания авиаперевозок. Сеть аэропортов 
является важнейшей составляющей системы 
мирового воздушного транспорта. Аэропорты 
являются стратегически и социально значимыми 
государственными объектами.

В современных условиях эффективное функ-
ционирование аэропортов является составной 
частью развития транспортной системы страны 
в целом. В сложившейся ситуации аэропорт не 
может нормально функционировать, ориентиру-
ясь только на авиационную деятельность, так как 
тарифы на авиационную деятельность подошли к 
максимально допустимому уровню, и переступить 
этот уровень означает потерять клиентов, поэтому 
нужно развивать и коммерческую деятельность 
авиационной отрасли.

Для осуществления успешной экономической 
деятельности в современных условиях значи-
тельного обострения конкуренции, глобализации 
и регионализации хозяйственных связей авиаци-
онных предприятий недостаточно владеть фак-
торами производства. Их международные конку-
рентные преимущества зависят и от того, в какой 
среде они функционируют. При этом авиапредпри-
ятия должны не только быть информированными 
о внешней среде, но и уметь его анализировать, 
оценивать и учитывать в своей деятельности.

Предприятия аэропортов призваны обеспечить 
обслуживание воздушных судов на земле, под-
готовку воздушных судов к выполнению полета и 
обеспечение выпуска их в рейс. От четкой работы 
предприятий аэропортов во многом зависят без-
опасность полетов воздушных судов, своевре-
менное их обслуживание, культура обслуживания 
авиапассажиров и грузоперевозчиков и много дру-
гих специфических задач, решаемых ими. Эффек-
тивная деятельность предприятия должна быть 
направлена на удовлетворение спроса потреби-
телей путем улучшения качества обслуживания, 
повышения надежности и сокращения времени 
обслуживания. Сейчас нужна разработка меро-

приятий, направленных на формирование конку-
рентных преимуществ аэропортов, привлечение 
средств частных инвесторов в их развитие, что 
будет способствовать эффективному развитию 
авиатранспортной отрасли в целом. Деятель-
ность аэропорта как коммерческой организации 
направлена на получение оптимальной прибыли. 
Исключением являются работы, связанные с обе-
спечением безопасности и предотвращением 
или уменьшением шума в аэропортах. Величина 
аэропортовых сборов в данном случае ограничи-
вается государственными регулирующими орга-
нами суммой расходов на содержание конкретных 
служб безопасности и на мероприятия по борьбе 
с шумом в аэропортах. Размер сборов в различ-
ных аэропортах мира существенно отличается. 
Она зависит от типа самолета, от времени года, от 
факта использования аэропорта в пиковый период. 
В крупнейших аэропортах Европы величина сбо-
ров традиционно выше, чем в США, достигается 
за счет более низкого уровня эксплуатационных 
расходов. Однако в США достаточно низкие сборы 
компенсируются дополнительными налогами за 
использование аэровокзального оборудования, 
таможенными и иммиграционными собрани-
ями. В некоторых аэропортах низкие посадочные 
сборы компенсируются высокими пассажирскими 
сборами, что характерно для Великобритании.

Аэропорты в зависимости от направления фор-
мирования доходов (доход от авиационной или 
неавиационной деятельности) и типологии аэро-
портов, которые устанавливаются в зависимости 
от объема пассажиропотока, формируют страте-
гию диверсификации или специализации. Доход 
аэропортов растет за счет увеличения количества 
авиакомпаний и формирует авиационный компо-
нент, а развитие инфраструктуры – неавиацион-
ные. К авиационной коммерции следует отнести 
следующие услуги:

– обеспечение взлета и посадки воздушных 
судов (ВС)

– обслуживание пассажиров и их багажа;
– наземное обслуживание воздушных судов;
– обеспечение местами для стоянки воздуш-

ных судов;
– обеспечение авиационной безопасности;
– хранение и обработка багажа, груза, почты 

(прием и отправка);
– услуги по заправке топливом воздушных 

судов;
– реализация борт-питания;
– другие специализированные услуги.
Из неавиационной коммерции для партнеров 

доступны различные услуги:
– аренда коммерческих площадей и офисных 

помещений;
– аренда рекламных площадей; 
– пользование инфраструктурой аэропорта; 
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– парковка;
– услуги связи;
– другие услуги.
Стратегии специализации используются для 

развития авиационной деятельности аэропорта. 
Некоторые из них будут связаны с авиационной 
инфраструктурой, тогда как другие нацелены на 
повышение уровня обслуживания или улучшение 
коммуникации или маркетинга по отношению к 
клиентам.

Важной составляющей коммерческой среды 
осуществления внешнеэкономической деятель-
ности авиационными предприятиями являются 
правовые предпосылки – совокупность между-
народных конвенций, договоров, действующее 
национальное законодательство страны в сфере 
авиации, двух- и многосторонние межправитель-
ственные соглашения и договоры, регулирую-
щие их отношения с иностранными партнерами. 
Существенным условием, которое может как акти-
визировать, так и тормозить развитие внешнеэко-
номической деятельности авиационной отрасли 
страны, является состояние международного и 
национального законодательства.

Авиация является одной из важнейших отрас-
лей национальной экономики. Эффективное 
функционирование авиации является необходи-
мым условием стабилизации, структурных пре-
образований, развития и производства внешне-
экономической деятельности, удовлетворения 
потребности населения и общественного произ-
водства в перевозках, обеспечения защиты наци-
ональных интересов Украины.

Приведение инфраструктуры авиационного 
транспорта в соответствие с международными 
требованиями – важная составляющая стратегии 
государства, направленной на обеспечение конку-
рентоспособности Украины на мировом рынке [3].

Коммерческая деятельность в авиационной 
отрасли выступает не только как источник посту-
пления доходов для продавцов и удовлетворения 
духовных и физических потребностей покупате-
лей, но и как связующее звено между странами, 
международными регионами, деловыми кругами 
различных государств, источником распростра-
нения информации о них на внешних рынках. 
Авиационные предприятия практически всех 
стран мира так или иначе вовлекаются в процесс 
глобализации. Наблюдается тенденция к фор-
мированию глобальной цивилизации с общими 
предпочтениями, ценностями и общественным 
сознанием, не последнюю роль в распростране-
нии которых играет авиация.

Согласно действующему законодательству 
Украины, внешнеэкономическая деятельность 
(ВЭД) определяется как «деятельность субъек-
тов хозяйственной деятельности Украины и ино-
странных субъектов хозяйственной деятельности, 

построенная на взаимоотношениях между ними, 
имеющая место как на территории Украины, так и 
за ее пределами» [6]. Коммерческая деятельность 
во внешнеэкономической деятельности представ-
ляет собой такую форму хозяйствования, кото-
рая выходит за пределы национальных границ и 
связана с привлечением к многоэтапному циклу 
экономических отношений разнонациональных 
субъектов. Поэтому внешнеэкономическая дея-
тельность в авиационной отрасли оказывает 
существенное влияние на развитие национальной 
экономики в целом и отдельных отраслей и реги-
онов в частности. Внешнеэкономический сектор 
национальной экономики является своеобразным 
индикатором, показывающим степень привлече-
ния данной отрасли страны или региона в между-
народное разделение труда, отражая тем самым 
уровень соответствия национальных показателей 
мировым стандартам.

Следует отметить, что из внешнеэкономиче-
ских отношений открывается возможность экс-
портировать такие товары и услуги, которые в 
противном случае могли бы найти рынок сбыта 
на внешнем рынке. Авиационная отрасль, в част-
ности, является «одним из каналов продаж за 
валюту таких услуг, как размещение в гостиницах, 
питание в ресторанах, транспортные услуги, экс-
курсии, посещение театров, музеев, картинных 
галерей» и др. [5]. 

К данным операциям могут относиться дей-
ствия, совершаемые с целью последующей про-
дажи товара в том же виде либо после его обра-
ботки и доведения до необходимых качеств, 
свойств, либо в целях предоставления их в 
аренду или на прокат. Коммерческим можно назы-
вать любое предприятие, деятельность которого 
связана с добычей, производством, покупкой и 
последующей продажей или обменом товара на 
другие товары с целью получения в конечном 
итоге дохода и прибыли. Коммерческая деятель-
ность всегда ведется в условиях конкретного 
рынка. «Рынок – это совокупность покупателей и 
продавцов, взаимодействие которых приводит к 
возможности обмена» [1]. В условиях рынка успех 
коммерческой деятельности предприятия зави-
сит от правильного функционирования механизма 
возврата вложенных средств, по средствам про-
движения и продажи товаров и услуг, следова-
тельно, главными задачами предприятия всегда 
будут оставаться постоянный анализ, изучение 
и, возможно, более полная эксплуатация имею-
щихся ресурсов [2].

Управление любым авиапредприятием должно 
основываться на грамотных коммерческих дей-
ствиях по прогнозированию спроса, изучению 
рынка потребителей и конкурентов, рекламной 
деятельности, оптимальной организации хозяй-
ственной деятельности и реализации прочих 
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услуг. Руководство авиакомпаний должно уметь 
выявлять перспективные рыночные возможности, 
регулировать ассортимент реализуемых услуг 
стремится к освоению новых рынков сбыта. Пред-
приятию необходимо постоянно заниматься поис-
ками своих возможностей и перспектив. Новые 
идеи могут возникнуть просто при внимательном и 
правильном ведении коммерческой деятельности. 

Таким образом, если авиапредприятие хочет 
быть активным участником рынка, иметь своих 
потребителей, быть прибыльным, ему невоз-
можно обойтись без грамотной коммерческой 
деятельности [2]. В странах, где высоко развиты 
экономические отношения, на авиапредприятиях, 
осуществляющих коммерческую деятельность, 
высоко ценятся коммерческая инициатива участ-
ников и сотрудников и умение грамотно прода-
вать услуги. Успешно вести коммерческую дея-
тельность в условиях рыночных отношений могут 
лишь хорошо подготовленные и квалифицирован-
ные кадры коммерческих работников.

Руководить коммерческой деятельностью 
предприятий должны квалифицированные менед-
жеры, хорошо знающие сущность коммерческой 
работы. Для выбора партеров необходимо изуче-
ние рынка поставщиков и их возможностей. Отлич-
ным инструментом в этом вопросе будут являться 
события по участию на всевозможных выставках-
продажах, оптовых ярмарках. Также необходимо 
отслеживать рекламные объявления в средствах 
массовой информации, проспектах, каталогах и 
т.д. Важными задачами коммерческой службы 
являются прогнозирование уровня продаж, емко-
сти товарных рынков, разработка схем развития 
и совершенствования рекламно-информацион-
ной деятельности, контроль закупочной деятель-
ности, работа с поставщиками и потребителями. 
Современное состояние рынка дает предпосылки 
для проведения такой коммерческой работы ави-
ационными предприятиями, которая бы способ-
ствовала освоению внешнеэкономической дея-
тельности и выходу на международный рынок 
торговли услугами с использованием различных 
форм экономико-финансовых связей, возможных 
между контрагентами, расчетов в различных сво-
бодно конвертируемых валютах, бартере и др.

Выводы из проведенного исследования. 
Таким образом, коммерческая деятельность в ави-
ационной отрасли выступает не только как источник 
поступления доходов для продавцов авиационных 
услуг и удовлетворения духовных и физических 
потребностей покупателей, но и как связующее 
звено между странами, международными регио-
нами, деловыми кругами различных государств, 
источник распространения информации о них на 
внешних рынках. Авиационные предприятия прак-
тически всех стран мира так или иначе вовлека-
ются в процесс глобализации. Наблюдается тен-

денция к формированию глобальной цивилизации 
с общими предпочтениями, ценностями и обще-
ственным сознанием, не последнюю роль в рас-
пространении которых играет авиация.
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ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE COMMERCIAL ACTIVITY OF THE AIRCRAFT ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF THE EXTERNAL ECONOMY

The purpose of the article. This article discusses theoretical approaches to determining the essence of 
commercial activity, reviews the theoretical approaches to the formation of the main elements of commercial 
activity. For any enterprise engaged in commercial activities, the main goal is always profit, and as a result, 
the constant search and application of various ways to maintain existing market positions and increase sales. 
Competent management of commercial activities is the main direction in the management of any enterprise 
in the aviation sector. It is these relations that should comprehensively stimulate production and services, 
provide dynamics to needs, and activate monetary exchange. Therefore, commercial activity is an objectively 
necessary category of the economy, which is also extremely complex in its nature and content.

Methodology. An economic analysis, approach of the systems, abstracting, analysis and synthesis, 
induction and deduction, was in-process used, and others.

Results. The role of commercial activity in the aviation industry of Ukraine is described as one of the strategic 
industries that plays an important role in the development of the country's economy. The airport activity is 
characterized as a commercial organization aimed at obtaining optimal profit; commercial and non-commercial 
types of services are considered. The operation of the airport, which is a strategic and socially significant state 
facility, is described. The article considers commercial activity in foreign economic activity, which is such a 
form of management that transcends national borders and is associated with involving multinational entities in 
a multi-stage cycle of economic relations. It is indicated that a component of the commercial environment for 
the implementation of foreign economic activity by aviation enterprises is a set of international conventions, 
agreements, the country's current national legislation in the field of aviation, as well as foreign economic 
activity in the aviation industry, affecting the development of the national economy as a whole, individual 
industries and regions in particular. 

Practical implications. The methods of managing an aviation enterprise, as well as the actions of 
airline management to timely identify promising opportunities in the field of commercial activities of aviation 
services, are considered. The work of the head and managers of commercial activities at aviation enterprises 
is characterized, they should be qualified managers who are well aware of the essence of commercial work, 
especially the commercial initiative of participants and employees, as well as the ability to competently sell 
services. Then the aviation company wants to be an active participant in the market, to have its customers, to 
be profitable, it is not possible to do without competent commercial activities

Value/originality. А problems of commercial activity of aviation enterprises are especially relevant, 
therefore, commercial activity is an objectively necessary category of the economy, which is also extremely 
complex in nature and content. In this regard, today, research on the management of commercial activities of 
aviation enterprises is becoming relevant.
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У роботі розглянуто теоретико-методоло-
гічні підходи до логістичного забезпечення 
залізничного транспорту в умовах глобалі-
зації, що передбачає розроблення стратегії 
і тактики створення стійких логістичних 
систем. Проаналізовано причини неефек-
тивності роботи залізничного транспорту. 
Особливу увагу привернуто до трактування 
сутності логістичної системи, що ґрунту-
ється на базових принципах функціонування 
та розвитку логістичних систем у світо-
вому господарстві. Звернено увагу на процес 
формування логістичних технологій органі-
зації транспортного процесу залізниць Укра-
їни, який має мати комплексний характер і 
сприяти процесам реформування, врахо-
вувати інтереси усіх учасників перевізного 
процесу, бути спрямованим на ресурсозбері-
гаючі технології під час використання обме-
жених ресурсів (рухомого складу, вантаж-
них механізмів), на покращення кількісних і 
якісних показників експлуатаційної роботи. 
Доведено, що формування ефективного 
логістичного забезпечення діяльності заліз-
ничного транспорту виражається у сукуп-
ному ефекті від упровадження логістичних 
технологій роботи.
Ключові слова: глобалізація, логістичне 
забезпечення, логістична система, ефек-
тивність, залізничний транспорт.

В работе рассмотрены теоретико-мето-
дологические подходы к логистическому 

обеспечению железнодорожного транс-
порта в условиях глобализации, которые 
предусматривают разработку стратегии 
и тактики создания устойчивых логисти-
ческих систем. Проанализированы причины 
неэффективности работы железнодорож-
ного транспорта. Особое внимание привле-
чено к трактовке сущности логистической 
системы, основанной на базовых принципах 
функционирования и развития логистиче-
ских систем в мировом хозяйстве. Обра-
щено внимание на процесс формирования 
логистических технологий организации 
транспортного процесса железных дорог 
Украины, который должен носить комплекс-
ный характер и способствовать процессам 
реформирования, учитывать интересы 
всех участников перевозочного процесса, 
быть направленным на ресурсосберегаю-
щие технологии при использовании огра-
ниченных ресурсов (подвижного состава, 
грузовых механизмов), на улучшение количе-
ственных и качественных показателей экс-
плуатационной работы. Доказано, что фор-
мирование эффективного логистического 
обеспечения деятельности железнодорож-
ного транспорта выражается в совокупном 
эффекте от внедрения логистических тех-
нологий работы.
Ключевые слова: глобализация, логи-
стическое обеспечение, логистическая 
система, эффективность, железнодорож-
ный транспорт.

The issue of increasing the competitiveness of the transport and logistics complex requires a detailed analysis of the problems and possible prospects for 
development. The paper considers theoretical and methodological approaches to logistics railway transport in the conditions of globalization, which involves 
the development of strategies and tactics to create sustainable logistics systems. Analyzed reasons of inefficiency of railway transport. The inefficiency 
of the railways today is due to insufficient study of the problems of management efficiency and quality of transport production. Today, the development of 
the global transportation system, is based on global logistics, looking for new opportunities for the formation of her goals. Special attention is drawn to the 
interpretation of the essence of the logistics system as one of the main concepts in logistics, based on the basic principles of functioning and development of 
logistics systems in the world economy. Logistics system of rail transport is the combination of the interconnected subsystems and elements that support the 
functioning of the interregional economic relations, the formation of which is aimed at achieving system-wide objectives through the management of material 
flows and related financial, service and information flow throughout the railway system of the country. Attention is drawn to the process of formation of logistic 
technologies of the transport process of the Railways of Ukraine, which needs to be integrated and to contribute to reform processes, to take into account 
the interests of all participants of the transportation process, to be aimed at resource-saving technologies in the use of scarce resources (rolling stock, 
freight movements), to improve the quantitative and qualitative operational performance. It is proved that the formation of an effective logistics operation 
of rail transport is reflected in the cumulative effect of the implementation of logistics technology. In the business environment, the pursuit of efficiency has 
become central to strategic, tactical and operational tasks. The vector of railway development can only be imagined as a vector of increasing its efficiency.
Key words: globalization, logistic support, logistic system, efficiency, railway transport.

ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
RAILWAY LOGISTICS SYSTEMS IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS

Постановка проблеми. Сучасні тенденції роз-
витку світового господарства вказують на те, що 
господарські системи держав, які відчувають вплив 
глобалізації, все частіше конкурують між собою у 
сфері виробництва і реалізації продукції, а також у 
міжнародній торгівлі, через удосконалення і модерні-
зацію функцій та інструментів прикладної логістики. 
В умовах глобалізації міжнародних ринків та розши-
рення економічного розвитку посилення конкуренто-
спроможності України залежить від ефективних тран-
спортно-логістичних систем. Актуальність питання 
щодо підвищення конкурентоспроможності тран-
спортно-логістичного комплексу потребує детального 
аналізу проблем та можливих перспектив розвитку. 

Глобалізація світового ринку, інтенсивний нау-
ково-технічний прогрес і поточні тенденції подаль-
шого міжнародного поділу праці збільшують зна-
чущість управління потоковими процесами на 
залізничному транспорті, тому ініціюють дослі-
дження в цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні проблеми формування транспортно-
логістичних систем глибоко проаналізовані 
багатьма зарубіжними вченими, такими як Д. Бау-
ерсокс, Д. Клосс, А.М. Гаджинський, Б. А. Анікін 
[1–4]. Дослідження науковців стосуються розви-
тку різних видів транспорту, управлінської науки, 
логістичного підходу та інших актуальних питань, 
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пов’язаних із транспортно-логістичною системою 
або її складниками. Проблемам підвищення кон-
курентоспроможності транспортно-логістичних 
систем України присвячені роботи таких вітчиз-
няних учених та практиків, як В.В. Брагінський 
[5], В.Л. Дикань [6; 7], Є.В. Крикавський [8; 9], 
О.М. Сумець [10] та ін. 

Постановка завдання. Саме тому метою цієї 
роботи є поглиблення теоретико-методологічних 
підходів до забезпечення розвитку логістичних сис-
тем залізничного транспорту в ринковому середо-
вищі в умовах глобалізації світового господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Жорсткі умови конкурентної боротьби вимагають 
від підприємств застосування нових підходів до пла-
нування та управління рухом товарних потоків від 
виробника готової продукції до споживача, засно-
ваних на принципах логістики, особливо в умовах 
глобалізації, а зростання її ролі в забезпеченні кон-
курентоспроможності підприємств, у тому числі і 
залізничного транспорту, зумовило необхідність 
перегляду підходів до логістичного забезпечення. 

Логістика є науково-практичним інструмен-
том спільного господарювання багатьох еконо-
мічно самостійних ринкових структур, що дає 
змогу досягти раціональної організації потокових 
процесів, які відбуваються в просторово-часовій 
послідовності, з метою виявлення та реалізації 
потенційних резервів управління й одержання 
додаткових доходів і прибутку цими структурами 
переважно за рахунок суспільно корисних, голо-
вним чином – виробничих, факторів і джерел. 
Саме концепція логістики містить у собі значні 
резерви економії часу та оптимізації витрат на 
виконання логістичних операцій [7]. 

Неефективність роботи залізниць нині 
пов’язана з недостатнім вивченням проблем 
управління ефективністю та якістю транспорт-
ного виробництва. Сьогодні розвиток світової 
транспортної системи проходить на основі гло-
бальної логістики, пошуку нових можливостей 
для формування її цілей. Істотне значення для 
реалізації глобальної логістики в Україні, зокрема 
у сфері вантажних та пасажирських перевезень, 
мають процедури регулювання, що проводять 
багато країн для зняття торгових, митних, тран-
спортних та фінансових бар’єрів на шляху розви-
тку міжнародних торгових, соціально-політичних 
відносин. Ці процедури полегшують перевезення 
міжнародними транспортними коридорами, що 
збільшує потоки вантажів і пасажирів на заліз-
ничному транспорті, сприяють посиленню кон-
куренції між залізницями України та інших країн 
у боротьбі за споживачів транспортних послуг. 
Тому впровадження логістичних підходів на 
макрорівні мають надзвичайно велике значення 
для інтеграції країни у світову транспортну сис-
тему, формування міжнародних транспортних 

коридорів. Зростання вантажо- та пасажиропото-
ків вимагає необхідності дослідження проблем, 
що пов’язані з логістичними технологіями. Роз-
виток мережевої інфраструктури залізничного 
комплексу, регіональних інформаційних логіс-
тичних центрів повинен передбачати форму-
вання цілісних логістичних систем управління 
перевезеннями.

Досвід провідних зарубіжних країн доводить 
високу ефективність логістики в отриманні стійких 
конкурентних переваг. Завдяки їй підприємства 
забезпечують необхідний рівень обслуговування 
кінцевого споживача, надаючи йому при цьому 
певні додаткові цінності. 

Основним напрямом удосконалення організа-
ції транспортного процесу залізниць України нині 
є забезпечення конкурентоспроможності та при-
бутковості, реформування галузі в умовах ринко-
вого середовища. Вирішення цієї наукової про-
блеми можливо здійснити шляхом упровадження 
логістичних принципів в усі ланки перевізного про-
цесу. Цей напрям відповідає вимогам Державної 
цільової програми реформування залізничного 
транспорту України [11], Національної транспорт-
ної стратегії України на період до 2030 року [12] та 
інших директивних документів Укрзалізниці. Про-
цес формування логістичних технологій організації 
транспортного процесу залізниць України повинен 
носити комплексний характер і сприяти процесам 
реформування, враховувати інтереси усіх учас-
ників перевізного процесу, бути спрямованим на 
ресурсозберігаючі технології під час використання 
обмежених ресурсів (рухомого складу, вантажних 
механізмів тощо), на покращення кількісних і якіс-
них показників експлуатаційної роботи. В умовах 
зростання обсягів перевезень за наявності кон-
куренції з іншими видами транспорту та за підви-
щення вимог клієнтури до якості транспортного 
обслуговування особливо актуальним стає вирі-
шення наукової проблеми створення методологіч-
них основ для формування логістичних ланцюгів, 
що, у свою чергу, передбачає створення високо-
ефективних транспортних технологій, визначення 
раціональних маршрутів прямування поїздів, фор-
мування адаптивної системи взаємодії залізнич-
ного та інших видів транспорту тощо.

Логістична система є одним із головних понять 
у логістиці. Розроблення логістичної системи 
залізничного транспорту ґрунтується на базових 
принципах функціонування та розвитку логістич-
ної системи загалом. Вчені у своїх працях трак-
тували поняття «логістична система» по-різному. 
Так, наприклад, Б.А. Анікін дав таке визначення 
логістичної системи: «логістична система – 
складна організаційно завершена (структурована) 
економічна система, яка складається з елементів-
ланок (підсистем), взаємопов'язаних в єдиному 
процесі управління матеріальними і супутніми 
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потоками, причому завдання функціонування цих 
ланок об'єднані внутрішніми цілями організації біз-
несу і (або) зовнішніми цілями» [2]. А.М. Гаджин-
ський трактує логістичну систему як адаптивну 
систему зі зворотним зв'язком, що виконує ті чи 
інші логістичні функції. Вона, як правило, склада-
ється з декількох підсистем і має розвинені зв'язки 
із зовнішнім середовищем» [4]. Серед зарубіжних 
авторів, таких як Д. Бауерсокс, Д. Клосс, Р. Баллоу, 
часто вживається поняття «логістичний ланцюг» 
[1]. Дж. Р. Сток і Д.М. Ламберт однозначно визна-
чають поняття «управління ланцюгами поставок» 
та встановлюють його зміст. Дж. Р. Сток і Д.М. Лам-
берт однозначно визначають поняття «управління 
ланцюгами поставок» та встановлюють його зміст. 
Вони визначають ланцюг поставок як «ключові біз-
нес-процеси, що починаються від кінцевого корис-
тувача й охоплюють усіх постачальників товарів, 
послуг і інформації, що додають цінність для спо-
живачів та інших зацікавлених осіб» [13].

Усі наведені приклади трактування поняття 
«логістичної системи» дають досить повне уяв-
лення про об'єкти, суб'єкти, принципи, функції, 
цілі і завдання. Відповідно до цього, можна сфор-
мулювати поняття логістичної системи на заліз-
ничному транспорті. Логістична система залізнич-
ного транспорту є об'єднанням взаємопов'язаних 
підсистем і елементів, що підтримує процес 
функціонування міжрегіональних господарських 
зв'язків, формування яких спрямоване на досяг-
нення загальносистемної мети за допомогою 
управління матеріальними потоками і пов'язаних 
із ними фінансовими, сервісними та інформацій-
ними потоками в межах усього залізничного комп-
лексу країни.

Таким чином, проаналізувавши теоретико-
методологічний досвід побудови логістичних 
систем і стратегію перетворень на залізничному 
транспорті, можна дійти висновку, що поставлена 
низка завдань, спрямованих на підвищення еко-
номічної ефективності, скорочення витрат і опти-
мальної організації залізничних перевезень зага-
лом. Результатом застосування стратегії і тактики 
перетворень і розроблення продуманої логістич-
ної системи залізничного транспорту стануть зміни 
ключових показників, таких як, наприклад: макси-
мальне скорочення часу простою і обігу вагонів 
під час навантаження та вивантаження; зниження 
вартості залізничних перевезень за рахунок ско-
рочення тарифної складової частини; зменшення 
часу вагонообігу рухомого складу власного парку 
під час зовнішніх перевезень; скорочення всіх 
витрат на залізничні перевезення; зростання про-
дуктивності праці; рівень задоволеності клієнтів; 
дотримання вимог, пов'язаних із забезпеченням 
безпеки транспортних та логістичних послуг тощо.

Формування ефективного логістичного забез-
печення діяльності залізничного транспорту 

є важливим науково-практичним завданням. 
Дослідження логістики в контексті господарської 
діяльності залізниць передбачає, що в основу 
логістичного забезпечення повинна бути покла-
дена методологія аналізу, яка оптимізує потокові 
процеси, а також оцінка ефективності прийнятих 
рішень. Оптимізація спрямована на оперативну 
мобілізацію резервів і насамперед організаційних 
чинників. Вона націлена на адаптацію суб'єктів 
економіки до постійно мінливого ринкового серед-
овища. Аналізу і синтезу повинні піддаватися 
в комплексі всі складники логістичної системи, 
взаємопов'язані потокові процеси (матеріальні, 
інформаційні, транспортні, складські, сервісні та 
інші), причому в їхній єдності і взаємозалежності. 

На думку авторів, сукупний ефект функціо-
нування логістичних систем залізничного тран-
спорту, наведений на рис. 1, буде виражатися у 
такому:

– виробництво орієнтується на ринок. Стає 
можливим за рахунок маркетингових досліджень 
вантажо- та пасажиропотоків;

– налагоджуються партнерські відносини з 
постачальниками, державними органами, опера-
торами перевезень тощо;

– скорочуються простої обладнання, рухомого 
складу. Це забезпечується тим, що на робочих 
місцях постійно є необхідні для роботи матеріали, 
а оптимальне використання рухомого складу вза-
галі приводить до скорочення логістичних витрат 
на перевезення;

– оптимізуються запаси – одна з центральних 
проблем логістики. Утримання запасів вимагає 
значних фінансових коштів, використання зна-
чної частини матеріально-технічної бази, трудо-
вих ресурсів. Аналіз досвіду низки фірм Західної 
Європи, що використовують сучасні логістична 
методи організації виробництва (систему Канбан), 
показує, що застосування логістики дає змогу 
зменшити виробничі запаси на 50%;

– скорочується чисельність допоміжних робіт-
ників. Чим менший рівень системності, тим неви-
значеніший трудовий процес і тим вища потреба 
в допоміжному персоналі для виконання пікових 
обсягів перевезень;

– покращується якість перевезень. Сучасні 
логістичні технології мають бути зорієнтовані на 
підсилення координації та взаємодії різних видів 
транспорту, задоволення потреб споживача щодо 
якості обслуговування, впровадження логістичних 
принципів управління в діяльність транспортних 
підприємств;

– знижуються витрати матеріалів. Будь-яка 
логістична операція – це потенційні витрати, а 
оптимізація логістичних операцій сприяє скоро-
ченню витрат;

– знижується травматизм. Логістичний підхід 
включає в себе систему безпеки праці.
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У бізнес-середовищі прагнення до ефектив-
ності стало головним у вирішенні стратегічних, 
тактичних та операційних завдань. Вектор розви-
тку залізничного транспорту можна уявити лише 
як вектор підвищення ефективності його функці-
онування.

Висновки з проведеного дослідження. Вико-
ристання логістики в господарській діяльності рин-
кових структур в умовах реформування економіки 
України не може обмежитися лише раціоналіза-
цією їх систем управління, а повинно супроводжу-
ватися паралельним перетворенням їх у системи. 
У результаті ефект від її використання набагато 
перевищить додаткову вигоду суб’єктів господа-
рювання від раціональної організації управління 
їхніми потоковими процесами. Формування і 
подальший розвиток логістичних систем залізнич-
ного транспорту є запорукою вирішення основних 
проблем залізничної галузі (зниження вартості 
перевезень, поліпшення їхньої якості, скорочення 
термінів доставки, створення у транспортній галузі 
єдиного інформаційного простору, координація 

роботи усіх видів сучасного транспорту під час 
змішаних перевезень) та успішної діяльності на 
світових ринках, інтеграції до сучасної структури 
світової економіки.
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Рис. 1. Сукупний ефект функціонування  
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RAILWAY LOGISTICS SYSTEMS IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS

The purpose of the article. For effective functioning in market conditions any company must consider 
several internal and external factors. Given the problems of railway transport and the impact of globaliza-
tion processes, there is a need of implementation of logistic approaches in the work of the railway industry. 
It requires to perceive the whole railway complex logistic system. The relevance of the question on increase 
of competitiveness of logistics railway transport systems require a detailed analysis and possible prospects 
of development. Special needs require knowledge of logistics system management of railway transport in the 
conditions of intensive scientific and technical progress and globalization of the world market.

Methodology. Studying the theoretical and methodological bases for ensuring the development of logistics 
systems, the authors applied the dialectical method of cognition ¬ to form the prerequisites for the develop-
ment of logistics management and the possibility of its implementation on railway transport; principles of sys-
tem analysis ¬ for determining priority operating conditions of railway enterprises; basic principles of economic 
theory ¬ to clarify the meaning of the concept of "logistics systems", the laws of social development – justifica-
tion of the combined effect of the functioning of logistics systems, structural and functional analysis ¬ to study 
the structural and functional relationships in the rail transport system.

The results were obtained. The result of the study is an opportunity to develop a strategy and tactics for 
consumer-oriented rail transportation and to develop a rail logistics system to improve key performance indica-
tors, such as maximizing downtime and loading and unloading of wagons; reducing the cost of rail transporta-
tion by reducing the tariff component; reducing the time of carriage of rolling stock of its own fleet for external 
transportation; reduction of all rail transportation costs; productivity growth; customer satisfaction level; com-
pliance with the requirements related to the security of transport and logistics services, etc. The development 
of the logistics system of railway transport was based on the basic principles of operation and development of 
the logistics system as a whole.

Originality. The paper analyzes theoretical and methodological approaches to the formation of logistics 
systems, defines the concept of logistics system in railway transport and proves its effectiveness. The process 
of forming logistic technologies for the organization of the transport process of Ukrainian railways is complex 
and facilitates the processes of reforming the railway industry. Formation and further development of logistic 
systems of railway transport is the key to solving the main problems of the railway industry (reducing the cost 
of transportation, improving their quality, reducing delivery times, creating a single information space in the 
transport industry, coordinating the operation of all types of modern transport in mixed transportation) and in 
terms of integration globalization of the world economy.
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Эффективность производства – это 
сложная экономическая категория, в ней 
отражается действие многих экономи-
ческих законов и показывается одна из 
важнейших сторон общественного про-
изводства – его результативность. 
Формы проявления эффективности можно 
сгруппировать по функциональным под-
системам, то есть оценка эффективно-
сти базируется на каком-то показателе 
(технологическая, экономическая, соци-
альная и другие подсистемы). В статье 
проведен анализ процесса формирования 
механизма управления эффективностью 
деятельности кооперативного предпри-
ятия. Исследована структура организа-
ционно-экономического механизма управ-
ления эффективностью деятельности 
кооперативных предприятий. Выявлено 
влияние внешних факторов на успешное 
осуществление бизнес-деятельности 
кооператива. Определен удельный вес коо-
перативных объединений в общем количе-
стве сельскохозяйственных предприятий 
Украины. Решение проблемы увеличения 
производства сельскохозяйственной про-
дукции и улучшения ее качества требует 
радикальных превращений экономических 
отношений, ускорения научно-техниче-
ского прогресса и социально-экономиче-
ского развития села.
Ключевые слова: сельское хозяйство, 
оценка эффективности, производство, 

кооперативные формирования, влияние вне-
шних факторов.

Ефективність виробництва – це складна 
економічна категорія, в ній відображається 
дія багатьох економічних законів і показу-
ється одна з найважливіших сторін сус-
пільного виробництва – його результатив-
ність. Форми прояву ефективності можна 
згрупувати за функціональними підсисте-
мами, тобто оцінка ефективності базу-
ється на якомусь показнику (технологічна, 
економічна, соціальна та інші підсистеми). 
У статті проведено аналіз процесу форму-
вання механізму управління ефективністю 
діяльності кооперативного підприємства. 
Досліджено структуру організаційно-еко-
номічного механізму управління ефектив-
ністю діяльності кооперативних підпри-
ємств. Виявлено вплив зовнішніх факторів 
на успішне здійснення бізнесової діяльності 
кооперативу. Визначено питому вагу коо-
перативних об’єднань у загальній кількості 
сільськогосподарських підприємств України. 
Вирішення проблеми збільшення виробни-
цтва сільськогосподарської продукції і поліп-
шення її якості вимагає радикальних пере-
творень економічних відносин, прискорення 
науково-технічного прогресу і соціально-еко-
номічного розвитку села.
Ключові слова: сільське господарство, 
оцінка ефективності, виробництво, 
кооперативні формування, вплив зовнішніх 
факторів.

Production efficiency is a complex economic category. It displays the action of many economic laws and shows one of the most important aspects of social 
production – its performance. Manifestations of efficiency can be grouped into functional subsystems, ie performance evaluation is based on some indicator 
(technological, economic, social and other subsystems). Production efficiency is a complex economic category. It displays the action of many economic 
laws and shows one of the most important aspects of social production – its performance. Manifestations of efficiency can be grouped as follows: into the 
functional subsystems; according to the level of the sectoral makeup of national economy; based on display of costs, for example, cost efficiency of labor or 
productive efficiency are evaluated; according to the form of identification. Enhancement of the productive efficiency depends on a set of permanent factors 
and a number of features of the present stage of economic development of the society. On the one hand, the need to improve the economic efficiency is 
caused by the limited increase in certain types of resources, changes in the cost of factors of production, increase in the market demand in domestic produc-
tion and increased requirements for the product quality. On the other hand, at the present stage of the development of society the opportunities to increase 
economic efficiency of the society are expanding. This article describes the analysis of process for cooperative enterprise performance management mech-
anism formation. The structure of organizational and economic mechanism of cooperative enterprise performance management is investigated. Solving 
the problem of increasing agricultural production and improving its quality requires radical transformations in economic relations, accelerating scientific and 
technological progress and the socio-economic development of the countryside. The influence of external factors on the successful execution of business 
activities of a cooperative is found out. A relative share of cooperative associations in the overall number of agricultural enterprises in Ukraine is determined.
Key words: agriculture, performance evaluation, production, cooperative formations, influence of external factors.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КООПЕРАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
PERFORMANCE EVALUATION  
OF COOPERATIVE ENTERPRISE MANAGEMENT

Постановка проблемы. Результаты произ-
водственной деятельности можно оценить по 
ее эффективности, уровню производительности 
труда, социальному эффекту и так далее. В самом 
общем понимании эффективность производства 
следует понимать как соотношение результатов и 
затрат или задействованных ресурсов. Проблема 
сравнения затрат и полученных результатов может 
осложняться в условиях инфляции, поэтому целе-
сообразным есть метод определения эффектив-
ности производства, что предполагает соотноше-
ние полученных результатов и задействованных 
ресурсов.

Важной составляющей рыночных преобра-
зований аграрного сектора экономики Украины 
является становление и развитие сельскохозяй-
ственной кооперации. На пореформенном этапе 
наблюдается активизация деятельности коопе-
ративных формирований, что обусловлено осоз-
нанием объективной необходимости консолида-
ции усилий аграрных товаропроизводителей, а 
также повышением роли кооперативных органи-
заций в современном агробизнесе. Сельскохозяй-
ственные кооперативы как предприятия особого 
типа имеют двойную экономическую природу, 
поскольку их миссия заключается в удовлетворе-
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нии не только экономических, но и социальных 
интересов своих членов.

Однако кооперативы еще не обеспечивают 
достаточно высоких результатов хозяйствования 
вследствие действия ряда объективных и субъек-
тивных факторов. Именно поэтому есть насущная 
потребность идентификации таких факторов в 
оценке влияния на эффективность деятельности 
кооперативов и поиска возможных резервов ее 
повышения. Кроме того, экономическая природа 
сельскохозяйственных обслуживающих коопера-
тивов требует особого подхода к определению 
экономической эффективности их деятельности, 
поскольку в соответствии с Законом Украины «О 
сельскохозяйственной кооперации» они призна-
ются неприбыльными организациями.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Вопросам управления эффективностью 
деятельности аграрных предприятий уделяется 
значительное внимание ученых нашей страны, 
таких как А.В. Куценко, Н.Н. Гуменюк, Л.А. Кустрич, 
И.С. Крамаренко, С.В. Мочерный и целый ряд дру-
гих. Но проблема исследования эффективности 
останется актуальной.

Современная экономическая теория и миро-
вая практика хозяйствования оценивают резуль-
таты функционирования экономики страны или 
определенной ее отрасли, двумя способами: 
экономическим ростом и эффективностью обще-
ственного производства. Эти понятия близки и 
взаимосвязаны друг с другом, но тем не менее не 
тождественны.

Экономический рост – это развитие националь-
ной экономики в течение определенного периода 
времени, который измеряется или абсолютным 
приростом объемов валового внутреннего про-
дукта (ВВП) и валового национального дохода, 
или темпами роста этих показателей в расчете на 
душу населения.

Эффективность производства – категория, 
характеризующая отдачу, результативность про-
изводства. Она свидетельствует не о темпах 
прироста объемов производства, а о том, какой 
ценой, какими затратами ресурсов достигается 
этот прирост, то есть свидетельствует о качестве 
экономического роста.

Эффективность производства является одной 
из главных характеристик хозяйственной деятель-
ности человека. Она носит многоаспектный и мно-
гоуровневый характер. Различают эффективность 
процесса воспроизводства в целом и отдельных 
его фаз: производства, распределения, обмена и 
потребления. Выделяют эффективность всей эко-
номики страны, отдельных ее отраслей, предпри-
ятий и эффективность хозяйственной деятельно-
сти отдельного работника.

Например, А.В. Куценко в своей работе «Орга-
низационно-экономический механизм управле-

ния эффективностью деятельности предприятий 
потребительской кооперации Украины» отмечает, 
что для современных украинских предприятий 
одной из основных проблем успешного функ-
ционирования является формирование органи-
зационно-экономического механизма управле-
ния эффективностью их деятельности [1, с. 19]. 
Л.А. Кустрич указывает на следующее: «Предпри-
ятиям для того, чтобы сохранить свои позиции на 
рынке, необходимо правильно определять свою 
стратегию и тактику поведения, систематически 
проводить оценку эффективности управления 
деятельностью предприятия с целью повышения 
эффективности функционирования и получения 
прибыли» [2, с. 18].

А.В. Подгорный указывает, что разнообразие 
подходов к толкованию категории эффективности 
свидетельствует не только о ее многовариант-
ности, но также и о незавершенности процесса 
познания проблемы [3, с. 126–131]. Он отмечает, 
что эффективность производства следует рассма-
тривать как сложную экономическую категорию, в 
которой отражается действие объективных эко-
номических законов. Что касается исследования 
эффективности непосредственно сельскохозяй-
ственного производства, то автор отмечает, что 
оно предусматривает использование системного 
подхода к социально-экономическим процессам, 
основываясь на теории восстановления. Также, 
по мнению автора, сущность эффективности 
сельского хозяйства заключается в формирова-
нии комплекса условий для обеспечения воспро-
изводства сельского населения на основе произ-
водства необходимой общественной продукции.

Н.А. Вернюк эффективность производства рас-
сматривает как комплексное отражение конечных 
результатов использования средств производства 
и рабочей силы, направленных на определенный 
вид деятельности за определенный промежуток 
времени [4, с. 118–124]. Он отмечает, что, с одной 
стороны, эффективным можно считать такое 
производство, которое обеспечивает оптималь-
ное сочетание и использование экономического 
потенциала и позволяет получить максимальный 
натурально-производственный и финансовый 
результаты. Но Н.А. Вернюк также отмечает, что 
эффективность производства достигается при 
применении принципа минимизации – то есть 
речь идет о достижении высоких конечных резуль-
татов при минимальных затратах ресурсов.

Постановка задачи. Целью написания статьи 
является необходимость научно обоснованного 
подхода к совершенствованию организационно-
экономического механизма управления эффектив-
ностью деятельности кооперативных предприятий, 
функционирующих в сфере сельскохозяйственного 
производства Украины, с учетом их внутренних 
особенностей и динамичности внешней среды.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

100 Випуск 34. 2019

Изложение основного материала иссле-
дования. Решение указанных вопросов позво-
лит дополнить теоретические и практические 
основы повышения эффективности функциони-
рования сельскохозяйственных кооперативов. 
По результатам проведенного исследования 
выявлено, что организационно-экономический 
механизм управления эффективностью деятель-
ности кооперативного предприятия является 
оптимальной совокупностью форм, структур, 
методов, средств и функций управления, кото-
рая должна формировать через экономические 
рычаги его отношения с внешней средой с целью 
обеспечения целенаправленного оперативного 
регулирования деятельности по направлениям 
управления эффективностью для соответствия 
фактического состояния предприятия заданным 
параметрам.

В его состав входят три взаимосвязанных эле-
мента: нормативно-правовое, организационно-
экономическое и информационное обеспечение. 
Структура организационно-экономического меха-
низма управления эффективностью деятельно-
сти кооперативных предприятий представлена на 
следующем рисунке.

Формирование организационно-экономи-
ческого механизма управления эффективно-
стью деятельности кооперативных предприятий 
должно осуществляться поэтапно и предусматри-
вать последовательность действий.

I этап – мониторинг социально-экономиче-
ского развития кооперативных предприятий. На 
этом этапе путем использования специальных 

методов исследования необходимо провести 
комплексный анализ результатов хозяйственно-
финансовой деятельности предприятий, изучить 
динамику важнейших количественных и каче-
ственных показателей.

II этап – диагностика функционирования орга-
низационно-экономического механизма управле-
ния эффективностью деятельности кооператив-
ных предприятий.

III этап – оценка возможностей совершенство-
вания организационно-экономического меха-
низма управления эффективностью деятельности 
кооперативных предприятий. На этом этапе необ-
ходимо осуществить:

– поиск возможностей, то есть средств, мето-
дов, рычагов, оптимальная совокупность которых 
позволит оптимизировать механизм для достиже-
ния им цели функционирования;

– оценку выявленных возможностей, то есть 
определение по методу анализа иерархий значи-
мости предложений экспертов по совершенство-
ванию механизма управления эффективностью 
деятельности предприятий;

– определение путей совершенствования 
механизма на основе результатов оценки возмож-
ностей его совершенствования.

IV этап – разработка программы совершен-
ствования организационно-экономического меха-
низма управления эффективностью деятельности 
кооперативных предприятий, которая является 
детальным планом мероприятий, которые должны 
быть приняты, их последовательность, ресурсы и 
ответственность за их выполнение.

Рис. 1. Структура организационно-экономического механизма управления 
эффективностью работы кооперативных предприятий 

Источник: [1, с. 83]
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V этап – оценка предложенного организаци-
онно-экономического механизма управления 
эффективностью деятельности кооперативных 
предприятий.

VI этап – внедрение программы совершенство-
вания организационно-экономического механизма 
управления эффективностью деятельности коо-
перативных предприятий. На этом этапе работы 
особое значение, по нашему мнению, имеет попу-
ляризация позитивных изменений среди работни-
ков предприятия для поддержания уверенности в 
достижении поставленной цели [1, с. 84].

В ходе исследования выявлено влияние внеш-
них факторов на успешное осуществление биз-
нес-деятельности кооператива, которые подраз-
деляются на экономические, законодательные и 
политические. Объективно нейтрализовать дей-
ствие этих факторов практически невозможно, 
однако сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, объединяясь в кооперативы, в состоянии 
уменьшить негативное влияние рыночной среды. 
Прежде всего это объясняется преимуществами 
кооператива, поскольку совместно можно дости-
гать того, чего нельзя достичь в одиночку, благо-
даря возможности координации своих действий 
с другими товаропроизводителями, выхода на 
рынки, участия в крупномасштабном бизнесе.

Достижение высоких результатов хозяйство-
вания сельскохозяйственных кооперативов воз-
можно благодаря выявлению и нейтрализации 
негативных факторов и стимулированию действия 
положительных, в частности усовершенствование 
организационной структуры, сбалансирование 
производственного потенциала, внедрение новых 
технологий. Реализация внутренних и внешних 
факторов повышения эффективности деятельно-
сти кооперативов обеспечит получение не только 
экономического эффекта, но и социального и эко-
логического [5, с. 14].

Выводы из проведенного исследования. 
Проведенные исследования позволяют сделать 
вывод о том, что эффективность – это не случай-
ное явление, а закономерный, устойчивый, объ-
ективный процесс функционирования экономики, 
который приобрел черты экономического закона. 
Он может быть сформулирован как закон повыше-
ния эффективности общественного производства. 
Эффективность производства – это сложная эко-
номическая категория, в ней отражается действие 
многих экономических законов и показывается 
одна из важнейших сторон общественного произ-
водства – его результативность.

Формы проявления эффективности можно 
сгруппировать следующим образом: по функцио-
нальным подсистемам, то есть на каком показа-
теле базируется оценка эффективности (техно-
логическая, экономическая, социальная и другие 
подсистемы); по уровню структуры народного 

хозяйства (здесь речь идет о масштабе объекта 
оценки, например, можно оценивать эффектив-
ность производства отрасли в целом, а можно 
оценивать эффективность производства на 
маленьком подразделении предприятия); по отра-
жению затрат (например, подвергаются оценке 
эффективность затрат труда или производствен-
ная эффективность); по форме идентификации 
эффективность может быть как абсолютной, так и 
относительной (по сравнению с чем-либо).

Уникальная природа кооперации как особой 
формы хозяйствования позволяет использовать 
ее преимущества, поскольку она объединяет 
в себе частную собственность и коллективную 
форму организации труда, позволяет работни-
кам влиять на управление кооперативом и сти-
мулирует их к высокопроизводительному труду. 
Расширение кооперативной инициативы способ-
ствует привлечению сельскохозяйственных това-
ропроизводителей не только к горизонтальным 
интеграционных процессов, но и к созданию вер-
тикально интегрированных кооперативных орга-
низаций, которые способны обеспечить повы-
шение эффективности деятельности участников 
кооперации путем обеспечения контроля на всех 
стадиях движения продукции от ее производи-
теля к потребителю.
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PERFORMANCE EVALUATION OF COOPERATIVE ENTERPRISE MANAGEMENT

Purpose and research relevance. Production efficiency is a complex economic category. It displays 
the action of many economic laws and shows one of the most important aspects of social production – its 
performance. Manifestations of efficiency can be grouped as follows: into the functional subsystems; according 
to the level of the sectoral makeup of national economy; based on display of costs, for example, cost efficiency 
of labor or productive efficiency are evaluated; according to the form of identification. Enhancement of the 
productive efficiency depends on a set of permanent factors and a number of features of the present stage of 
economic development of the society. On the one hand, the need to improve the economic efficiency is caused 
by the limited increase in certain types of resources, changes in the cost of factors of production, increase in 
the market demand in domestic production and increased requirements for the product quality. On the other 
hand, at the present stage of the development of society the opportunities to increase economic efficiency of 
the society are expanding.

Research methodology. In the process of research, a monographic method, a method of comparative 
analysis, as well as statistical and abstract-logical methods were used.

Results. The unique nature of co-operation as a special form of management allows us to take advantage 
of it, since it combines private property and a collective form of labor organization, which allows employees 
to influence the management of the cooperative and stimulates them into high-performing labor. Expansion 
of the cooperative initiative facilitates the attraction of agricultural producers not only to horizontal integration 
processes, but also to the creation of vertically integrated cooperative organizations that are able to increase 
the efficiency of cooperation of the participants by ensuring control at all stages of the movement of products 
from its producer to the consumer.

Practical implications. The aim of this article is related to the necessity of a scientifically based approach 
to the improvement of organizational and economic mechanism for performance management of cooperative 
enterprises acting in the area of agricultural production of Ukraine, which should be developed based on 
their specific internal features and dynamics of the environment. Organizational and economic mechanism 
of cooperative enterprise performance management is determined as an optimal combination of managerial 
forms, structures, methods, means and functions, which is intended to arrange its relationships with external 
environment via appropriate economic instruments in order to ensure dedicated operational control of the 
activities by performance management areas so that the actual state of the enterprise be consistent with its 
target conditions. Formation of organizational and economic mechanism of cooperative enterprise performance 
management should be achieved in a stepwise manner with corresponding sequence of operations established 
as appropriate. During the study, it has been found out that successful execution of business activities of a 
cooperative is influenced by a number of external factors which can be divided into economical, legislative 
and political ones. Hence, a unique nature of cooperation as a specific form of business activities provides 
an opportunity of using advantages thereof, as it combines private property with a collective organization of 
labor which makes it possible for employees to be engaged in cooperative management thereby motivating 
them to a highly productive work. Enhancement of cooperative initiatives facilitates engagement of agricultural 
manufacturers in horizontal integration processes as well as in creation of vertically-integrated cooperative 
organizations which can provide for increased performance of participants in cooperation by ensuring control 
at all production flow stages from a manufacturer to a consumer.

Results. The unique nature of co-operation as a special form of management allows us to take advantage 
of it, since it combines private property and a collective form of labor organization, which allows employees 
to influence the management of the cooperative and stimulates them into high-performing labor. Expansion 
of the cooperative initiative facilitates the attraction of agricultural producers not only to horizontal integration 
processes, but also to the creation of vertically integrated cooperative organizations that are able to increase 
the efficiency of cooperation of the participants by ensuring control at all stages of the movement of products 
from its producer to the consumer.
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У статті обґрунтовано думку, що в сучас-
них умовах відбувається зростання питомої 
ваги чинників, які належать до нематеріаль-
них активів підприємства. Досліджено роль 
організаційної культури в досягненні конку-
рентних переваг підприємства. Аргумен-
товано, що на організаційну культуру під-
приємства впливають чинники зовнішнього 
(макро- та мікрооточення) і внутрішнього 
середовища: національний чинник (культура, 
менталітет, релігія); інституційний чин-
ник; науково-технічний прогрес; національна 
культура, політика, правова система, еко-
номічна ситуація; ділові партнери, інвес-
тори; конкуренти, тощо. Визначено основні 
етапи формування організаційної культури 
підприємства. Акцентовано, що форму-
вання організаційної культури слід почати з 
розроблення місії підприємства із залученням 
всіх зацікавлених працівників. Підсумовано, 
що організаційна культура і стратегія роз-
витку підприємства повинні мати спільний 
вектор, а формування якісно нової організа-
ційної культури забезпечить практичну реа-
лізацію стратегії підприємства. 
Ключові слова: організаційна культура, 
чинники зовнішнього середовища, чинники 
внутрішнього середовища, стратегія під-
приємства.

В статье обоснована мысль, что в 
современных условиях происходит рост 

удельного веса факторов, которые при-
надлежат к невещественным активам 
предприятия. Исследована роль органи-
зационной культуры в достижении кон-
курентных преимуществ предприятия. 
Аргументировано, что на организацион-
ную культуру предприятия влияют фак-
торы внешней (макро- и микроокружение) и 
внутренней среды: национальный фактор 
(культура, менталитет, религия); инсти-
туционный фактор; научно-технический 
прогресс; национальная культура, поли-
тика, правовая система, экономическая 
ситуация; деловые партнеры, инвесторы; 
конкуренты. Определены основные этапы 
формирования организационной культуры 
предприятия. Акцентировано, что фор-
мирование организационной культуры 
следует начать с разработки миссии 
предприятия с привлечением всех заин-
тересованных работников. Подытожено, 
что организационная культура и стра-
тегия развития предприятия должны 
иметь общий вектор, а формирование 
качественно новой организационной куль-
туры обеспечит реализацию стратегии 
предприятия.
Ключевые слова: организационная куль-
тура, факторы внешней среды, факторы 
внутренней среды, стратегия предпри-
ятия.

The article substantiates the opinion that in the present conditions, there is an increase in the share of factors that belong to intangible assets of the enter-
prise. The role of organizational culture in achieving competitive advantages of the enterprise is investigated. It is summarized that organizational culture 
is a value-normative paradigm (“credo”) of the life of an organization, which is reflected in its material aspects, behaviour, consciousness, and even the 
subconsciousness of employees. It is argued that the organizational culture of the enterprise is influenced by factors of external (macro- and microenviron-
ment) and internal environment, namely: national factor (culture, mentality, religion); institutional factor; scientific and technological advance; national culture, 
politics, legal system, economic situation; business partners (suppliers, consumers, financial institutions), investors; competitors. Internal factors include: 
the organization’s history (myths, legends, rituals, traditions); goals and objectives set by the organization; the size of the organization and its technological 
equipment; staff (personal relationships, rewards and punishments, status distribution within the organization). In order to improve the process of organiza-
tional culture formation, it is proposed to distinguish the following stages: development of the organization’s mission, definition of its strategy, main goals and 
values; study of the situation in the organization, diagnosis of its organizational culture; development of measures aimed at the formation, development or 
consolidation of desirable values and patterns of behaviour; purposeful actions on organizational culture with the purpose of eradication of negative values 
and formation of preconditions favourable for the implementation of the developed strategy; assessment of the success of the impact of the implemented 
measures on the organizational culture and, if necessary, making the necessary adjustments. It is emphasized that the formation of organizational culture 
should start with the development of the mission of the enterprise with the involvement of all interested employees. It is concluded that the organizational 
culture and strategy of enterprise development should have a common vector, and the formation of a qualitatively new organizational culture will ensure the 
practical implementation of the enterprise strategy.
Key words: organizational culture, external environmental factors, internal environmental factors, strategy of enterprise.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ  
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 
STUDY OF FEATURES OF FORMING THE ENTERPRISE  
ORGANIZATIONAL CULTURE

Постановка проблеми. Останнім часом спо-
стерігаються зміни у співвідношенні між факто-
рами конкурентоспроможності бізнесу, зокрема 
відбувається зростання питомої ваги чинників, 
які належать до нематеріальних активів підпри-
ємства. Чільне місце у цій групі чинників посі-
дає організаційна культура як елемент інтелек-
туального капіталу, оскільки саме вона сприяє 
досягненню конкурентних переваг в управлінні 
підприємством. Цілеспрямоване й ефективне 
управління розвитком організаційної культури та 
її елементами є одним із основних завдань сучас-
ного менеджменту. 

У зв’язку з цим виникає необхідність розро-
блення рекомендацій щодо вирішення питань 
управління розвитком персоналу за допомогою 
формування в організації достатнього рівня орга-
нізаційної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження теорії організа-
ційної культури здійснили вітчизняні та зарубіжні 
вчені: Д. Денісон, К. Камерон, Р. Куїнн, Е. Шейн, 
Т. Баландіна, Ю. Биченко, Е. Бойко, А. Ворон-
кова, І. Грошева, Г. Захарчин О. Смоленська, 
Ф. Хміль та ін. Проте нині не досить розробленим 
залишається питання формування організаційної 
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культури підприємства на основі стратегічного 
підходу, що зумовлює необхідність детальніших 
досліджень.

Постановка завдання. Метою цього дослі-
дження є розроблення теоретичних положень і 
практичних рекомендацій щодо формування орга-
нізаційної культури підприємства на основі страте-
гічного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «культура» – одне з багатозначних і 
широко використовуваних у повсякденному 
житті. Культура формується як важливий меха-
нізм соціальних зв’язків, що допомагає людям 
жити в своєму середовищі, зберігаючи при цьому 
єдність і цілісність колективу у взаємодії з іншими 
спільнотами. 

Особливий інтерес становить середня ланка 
культури – її зріз на рівні окремої організації або, 
іншими словами, погляд на організацію як на спе-
цифічний культурний простір. 

Виникнення такого напряму, як організаційна 
культура, є закономірним етапом розвитку науко-
вої думки, світоглядної концепції сучасного сус-
пільства. Характерними ознаками концепції орга-
нізаційної культури є використання у практиці 
управління загальнолюдських морально-етичних 
норм і цінностей, системний влив на ефективність 
управління на основі узгодження індивідуальних 
і організаційних цінностей, забезпечення коопе-
рації праці та приведення усіх елементів системи 
управління у відповідність із ціннісними орієнти-
рами компанії [2].

Організаційна культура характеризує внутріш-
ній стан організації на основі загальних для неї 
цінностей, інтересів, норм, зразків поведінки пер-
соналу. Вона формує специфічну для організації 
систему зв’язків, дій, взаємодій і відносин. Таким 
чином, успішними є ті підприємства, що будують 
свою діяльність виключно на соціально-психо-
логічних і культурних цінностях. У зв’язку з цим 
організаційна культура має істотне значення для 
діяльності фірми, так само як її технологія, еконо-
мічні ресурси, а також організаційно-управлінські 
структури [1].

Отже, організаційна культура – це ціннісно-
нормативна парадигма («кредо») життєдіяльності 
організації, яка отримує відображення в її матері-
альних аспектах, поведінці, свідомості і навіть під-
свідомості працівників. 

У контексті теорії і практики менеджменту таке 
визначення дає змогу, з одного боку, підкреслити 
всеосяжність, всепроникність організаційної куль-
тури, що необхідно враховувати і використову-
вати в процесі управління її розвитком на підпри-
ємствах, а з іншої – структурувати основні сфери 
прояву організаційної культури для того, щоб мати 
можливість намітити базові напрями її діагностики 
та вдосконалення. 

При цьому варто зазначити, що в поведінковий 
рівень організаційної культури необхідно включати 
не тільки реальну, але і вербальну та невербальну 
поведінку (мову, гумор, манеру спілкування, жес-
тикуляцію тощо). 

Культура організації є своєрідною «душею» 
організації. У зв’язку з цим слід розрізняти органі-
заційну культуру як факт і організаційну культуру 
як ідею. У першому разі маються на увазі укорі-
нені на підприємстві порядки, «правила гри», а у 
другому – ідеали й орієнтири, до досягнення яких 
прагне організація та її члени. 

Таким чином, організаційна культура – це набір 
найбільш важливих припущень, прийнятих чле-
нами організації, які відображаються в заявлених 
організацією цінностях та слугують людям орієн-
тирами їхньої поведінки і дій.

Варто зазначити, що на організаційну культуру 
підприємства впливають чинники зовнішнього 
і внутрішнього середовища. Зовнішнє серед-
овище складається з макро- та мікрооточення. 
До основних чинників зовнішнього макросередо-
вища, що впливають на організаційну культуру, 
належать:

1) національний чинник (культура, менталітет, 
релігія). Його формують національні звичаї, вихо-
вання, етикет, що властиві різним національним 
спільнотам, які впливають на організаційну куль-
туру підприємства; 

2) інституційний чинник – проявляється у полі-
тичній, економічній та соціальній ситуації, що 
визначає рівень життя населення та особливості 
функціонування підприємства в певній країні;

3) науково-технічний прогрес як чинник зовніш-
нього середовища впливає на всі сфери життє-
діяльності людини. Розвиток інформаційних тех-
нологій, виникнення ринкових сегментів змушує 
підприємства змінювати акцент своєї діяльності та 
вимагає застосування новітніх методів організації 
управління та організації виробництва, управління 
персоналом; 

4) національна культура, політика, правова сис-
тема, економічна ситуація – це ті сфери, на які під-
приємство практично не має впливу. Проте вплив 
цих чинників як на підприємство, так і на окрему 
особу є досить відчутним. Саме вони формують 
ціннісні характеристики як окремої особистості, 
так і суспільства загалом, що, у свою чергу, безпо-
середньо позначається на якісних характеристи-
ках особистості (рівень освіти, кваліфікація, дис-
циплінованість, відповідальність, ініціативність, 
цілеспрямованість, самостійність, рішучість, гнуч-
кість у спілкуванні тощо);

5) ділові партнери (постачальники, споживачі, 
фінансові інститути). Варто зазначити, що специ-
фіка бізнесу в сучасних умовах формує нову куль-
туру відносин із постачальниками, яка ґрунтується 
на довірі та позитивній репутації;
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6) сучасний споживач диктує умови на ринку. 
У зв’язку з цим для підприємств-виробників вели-
кого значення набувають способи залучення спо-
живачів для участі у створенні власної торгової 
марки, у процесі розроблення фірмового стилю та 
бездоганного іміджу. При цьому культура відносин 
із фінансовими інститутами повинна сприяти отри-
манню кредиту, страхуванню угод, проведенню 
розрахунків із постачальниками та споживачами, 
а також наданню соціальних гарантій персоналу;

7) Власники, інвестори. Вплив власників про-
являється у їхній позиції щодо організаційної 
культури підприємства. Проте варто відзначити, 
що в Україні відносини між власниками та мене-
джерами є непрозорими. Вони характеризуються 
прагненням бути незалежними. У зв’язку з цим 
організаційна культура має орієнтуватися в осно-
вному на власників та сприяти розвитку системи 
мотивації менеджерів. Вплив інвесторів на орга-
нізаційну культуру підприємства полягає у тому, 
що гроші інвестора будуть вкладатися лише в ту 
компанію, яка має позитивну репутацію та високу 
довіру. У процесі формування організаційної куль-
тури такі особливості необхідно враховувати, що 
сприятиме створенню сприятливого інвестицій-
ного клімату в компанії;

8) конкуренти. Сучасні ринкові умови диктують 
новітні способи конкуренції. Якщо раніше можна 
було досягти значних конкурентних переваг за 
рахунок удосконалення виробничого процесу 
або підвищення якості продукції, то нині цього не 
досить.

До внутрішніх чинників відносять: історію орга-
нізації (міфи, легенди, ритуали, традиції); цілі та 
завдання, які ставить перед собою організація; 
розмір організації та її технологічне оснащення; 
персонал (особистісні відносини, винагорода та 
покарання, встановлення розподілу статусу в 
організації).

Як було зазначено вище, організаційна куль-
тура – це, з одного боку, складний, комплексний 
феномен, що не має кількісного відображення та 
однозначного визначення. З іншого боку – органі-
заційною культурою можна управляти, змінювати 
її, розвивати і підтримувати в певному стані. При 
цьому слід враховувати, що принципи розвитку та 
підтримки організаційної культури ґрунтуються на 
розумінні її змісту і структури.

Організаційна культура має певну струк-
туру. Найбільш поширеною є структурна модель 
Е. Шейна, який запропонував розглядати організа-
ційну культуру на трьох рівнях (див. рис. 1).

«Верхній» рівень культурної системи («поверх-
невий») розглядається як сукупність видимих 
подій, явищ функціонуючої організації, за допо-
могою яких організація виконує свої завдання. 
«Середній» рівень організаційної культури пред-
ставляють її норми, цінності, переконання, які не 
піддаються безпосередньому спостереженню, але 
відображаються в мові і різних символах.

«Нижній» рівень утворюють «базові уявлення» 
працівників, під якими розуміється загальна духо-
вна налаштованість працівників, сукупність їхніх 
думок, вірувань, що створюють загальну картину 

Рис. 1. Рівні організаційної культури

Джерело: побудовано автором на основі [7]

 

                                         Організаційна культура 
 

Поверхневий рівень 
інфраструктура 
споруди, офісні 
приміщення; 
технологія, 
продукти 
діяльності; 
стиль одягу, манера 
спілкування 
працівників; 
робоче місце 

Передповерхневий 
рівень - 

задекларовані 
цінності 

моральні 
принципи; 
етичні правила; 
стратегія, 
філософія, 
цінності; 
кодекс поведінки, 
норми 
взаємовідносин; 
цілі, місія і девізи. 

Глибинний рівень – 
базові уявлення 
зміст предметів і 

явищ, відношення до 
загальнолюдських 

цінностей; 
віра та переконання, 

національний 
менталітет; 

важливість роботи, 
сім’ї, саморозвитку 

тощо. 

Об’єктивна культура 

Суб’єктивна культура 
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самої організації і регулюють їхню поведінку в часі 
і просторі, визначаючи відносини працівників.

У науковій літературі пропонують розрізняти 
два принципи формування організаційної куль-
тури: «знизу вгору» і «згори вниз». Іншими сло-
вами, у першому разі організаційна культура фор-
мується шляхом відстеження менеджерами того, 
що відбувається в організації, з метою розуміння 
змісту базових уявлень працівників для подаль-
шого їхнього розвитку. У цьому разі є небезпека 
захоплення наглядом (упускаючи управління) 
та/або неправильної інтерпретації тенденцій, 
за якими ведеться спостереження (відповідно, 
будуть зроблені неправильні висновки щодо роз-
витку і підтримки організаційної культури).

Принцип «згори вниз» реалізується простіше – 
шляхом встановлення керівництвом певних пра-
вил, наказів або шляхом домовленості, прове-
дення корпоративних заходів тощо. Такий шлях 
більше підходить для нових організацій [7, с. 74], 
в іншому разі «насаджена» культура може супер-
ечити уже сформованій, що лише погіршить ситу-
ацію. Таким чином, на практиці необхідно поєдну-
вати ці два принципи. 

Варто зазначити, що формування організацій-
ної культури можна розглядати як реакцію на про-
блеми, характерні для цієї організації. При цьому 
можуть бути виділені внутрішні проблеми, а саме 
пов’язані з інтеграцією необхідних для існування і 
розвитку організації ресурсів і зусиль: створення 
єдиної, зрозумілої для всіх членів організації тер-
мінології; визначення «кордонів» організації і прин-
ципів включення і виключення з неї; розроблення 
механізму розподілу влади і прав тощо.

Зовнішні проблеми організація вирішує в про-
цесі взаємодії із зовнішнім середовищем. До них 
належать: визначення місії компанії і її ключових 
цілей, розроблення стратегії, призначеної для реа-
лізації такої місії; визначення переліку завдань, 
вирішення яких забезпечить досягнення головної 
мети організації; розроблення методів, що вико-
ристовуються для досягнення мети, а також сис-
теми контролю та корекції.

В економічні літературі з досліджуваної про-
блематики прийнято виділяти первинні і вторинні 
чинники, що визначають формування організа-
ційної культури. До первинних належать: реакція 
менеджменту на кризові явища, що виникають в 
організації; стиль керівництва; критерії мотивації 
працівників; критерії відбору персоналу, призна-
чення, просування кар’єрною драбиною і звіль-
нення з організації. До групи вторинних чинників 
належать: структура компанії; система інформа-
ційного обміну між підрозділами та інші проце-
дури; зовнішній і внутрішній дизайн і оформлення 
приміщень, в яких розташовується персонал; 
«міфи та історії» про ключові події і людей, які 
відіграли важливу роль у житті організації; фор-

малізовані положення про філософію і сенс існу-
вання організації. 

З метою вдосконалення процесу формування 
організаційної культури пропонуємо виділити 
основні етапи та схематично зобразити цей про-
цес (див. рис. 2).

 

Вироблення місії організації, визначення її 
стратегії, основних цілей і цінностей 
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підприємства 

Розроблення заходів, спрямованих на 
формування, розвиток або закріплення 
бажаних цінностей і зразків поведінки 
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Оцінка впливу реалізованих заходів на 
організаційну культуру і внесення необхідних 

коректив 

Рис. 2. Етапи формування  
організаційної культури підприємства

Джерело: побудовано автором на основі [1–6]

Як бачимо з рис. 2, формування організаційної 
культури організації передбачає послідовну реалі-
зацію таких етапів:

1. Вироблення місії організації, визначення її 
стратегії, основних цілей і цінностей (пріоритетів, 
принципів, підходів, зразків поведінки).

2. Вивчення ситуації в організації, діагностика її 
організаційної культури. Визначення ступеня від-
повідності сформованої культури стратегії орга-
нізації, що була вироблена керівництвом. Вияв-
лення позитивних і негативних цінностей.

3. Розроблення заходів, спрямованих на фор-
мування, розвиток або закріплення бажаних цін-
ностей і зразків поведінки.

4. Цілеспрямовані дії щодо організаційної куль-
тури з метою викорінення негативних цінностей і 
формування передумов, що сприяють реалізації 
розробленої стратегії.

5. Оцінка успішності впливу реалізованих захо-
дів на організаційну культуру і внесення необхід-
них коректив у разі потреби.
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Таким чином, формування організаційної куль-
тури слід почати з розроблення місії підприєм-
ства із залученням всіх зацікавлених працівників 
до здійснення такого розроблення, висловлення 
своєї думки з цього питання. Для закріплення фор-
мули місії і засвоєння її працівниками доцільно 
розробляти корпоративні кодекси компаній.

При цьому слід пам’ятати, що для того, щоб 
заходи, спрямовані на формування, підвищення 
рівня організаційної культури приносили соці-
ально-економічні результати, необхідна її інтегра-
ція в стратегію підприємства. Тобто організаційна 
культура і стратегія розвитку підприємства повинні 
мати спільний вектор. 

Сьогодні більшість керівників розглядають 
організаційну культуру як потужний стратегічний 
інструмент, який орієнтує всі підрозділи на досяг-
нення загальних цілей [3].

Стратегічний характер організаційної культури 
пояснює характер її впливу на результати діяль-
ності, а також її місце в системі управління під-
приємством. Адже головним змістом стратегічного 
управління організацією є розроблення і реалі-
зація стратегічного плану її поведінки [2]. Отже, 
формування якісно нової організаційної культури 
забезпечить практичну реалізацію стратегії під-
приємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
на сучасному етапі розвитку економіки кожне під-
приємство має сформувати власну організаційну 
культуру – сукупність найважливіших положень 
діяльності організації, зумовлених місією та стра-
тегією розвитку, що знаходять своє відображення 
в соціальних нормах і цінностях більшості праців-
ників. Така культура вирізнятиме компанію, зміц-
нить соціальну стабільність та буде контролюючим 
механізмом, який формує відносини та поведінку 
працівників, спрямовує їхню діяльність у напрямі 
реалізації стратегічних цілей підприємства. 

Перспективами подальших досліджень за 
темою статті можуть бути дослідження принципів 
формування системи управління розвитком орга-
нізаційної культури підприємства; практичного 
досвіду підвищення рівня організаційної культури 
вітчизняних та міжнародних компаній.
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STUDY OF FEATURES OF FORMING THE ENTERPRISE ORGANIZATIONAL CULTURE

Relevance. In recent years, changes have been observed in the ratio between the factors of business 
competitiveness; in particular, there is an increase in the share of factors that belong to intangible assets of 
the enterprise. Organizational culture as an element of intellectual capital is at the forefront of this group of 
factors because it contributes to the competitive advantage of managing an enterprise. Purposeful and effec-
tive management of organizational culture development and its elements is one of the main tasks of modern 
management.

In this regard, there is a need to develop recommendations for solving personnel development manage-
ment through the formation of a sufficient level of organizational culture in the organization.

Purpose. The purpose of this article is to develop theoretical provisions and practical recommendations for 
forming the organizational culture of the enterprise based on a strategic approach.

Methodology. Research methods: grouping, systematization and generalization, logical and situational 
analysis.

Results. Organizational culture is a natural stage in the development of scientific thought, the ideological 
concept of modern society. Characteristic features of the concept of organizational culture are the use in the 
practice of management of universal moral and ethical norms and values, a systematic influence on the man-
agement efficiency based on reconciliation of individual and organizational values, ensuring cooperation of 
labour, and bringing all elements of the management system in line with the company’s values.

Organizational culture characterizes the internal state of the organization based on common values, inter-
ests, norms, patterns of personnel behaviour. It forms an organization-specific system of connections, actions, 
interactions, and relations.

In the context of management theory and practice, this definition, on the one hand, allows emphasizing the 
comprehensiveness, pervasiveness of organizational culture, which should be taken into account and used in 
the process of managing its development in enterprises, and on the other, structuring the main areas of orga-
nizational culture in order to be able to outline the basic directions of its diagnostics and improvement.

Herewith, it should be noted that the behavioural level of organizational culture should include not only real 
but also verbal and non-verbal behaviour (language, humour, communication style, gesture, etc.).

It should be noted that the organizational culture of the enterprise is influenced by factors of the external 
and internal environment. The external environment consists of macro and microenvironment. The main fac-
tors of the external macroenvironment affecting organizational culture include: national factor (culture, men-
tality, religion); institutional factor; scientific and technological advance; national culture, politics, the legal 
system, economic situation; business partners, investors; competitors.

Internal factors include: the organization’s history (myths, legends, rituals, traditions); goals and objectives 
set by the organization; the size of the organization and its technological equipment; staff (personal relation-
ships, rewards and punishments, etc.).

In order to improve the process of organizational culture formation, it is proposed to distinguish the follow-
ing stages: development of the organization’s mission, definition of its strategy, main goals and values; study 
of the situation in the organization, diagnosis of its organizational culture; development of measures aimed at 
the formation, development or consolidation of desirable values and patterns of behaviour; purposeful actions 
on organizational culture with the purpose of eradication of negative values and formation of preconditions 
favourable for the implementation of the developed strategy; assessment of the success of the impact of the 
implemented measures on the organizational culture and, if necessary, making the necessary adjustments.

Therefore, at the present stage of economic development, each enterprise should form its own organiza-
tional culture – a set of the most important provisions of the organization’s activities, determined by the mission 
and development strategy, which are reflected in the social norms and values of most employees.

Practical implications. The research results can be used in the planning and formation of an effective 
organizational culture of domestic organizations.
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У статті проведено аналіз динаміки та 
структури інвестицій підприємства. Управ-
ління інвестиційною діяльністю сільсько-
господарського підприємства має низку 
специфічних особливостей, що зумовлені 
необхідністю комплексно враховувати зна-
чно більшу, порівняно з іншими галузями, 
сукупність чинників. Основними джерелами 
інвестиційної діяльності ТОВ «Агрофірма 
«Срібний колос» є: власні кошти, що інвес-
туються у вигляді чистого прибутку, амор-
тизаційних відрахувань, страхової суми від-
шкодування збитків, реінвестування коштів, 
отриманих внаслідок реалізації частини 
основних засобів, надлишків оборотних 
активів, іммобілізованих в інвестиції; дов-
гострокових фінансових вкладень, строк 
погашення яких закінчується в поточному 
році; позичений капітал, що утворюється 
шляхом отримання інвестиційних кредитів 
банків; залучені активи, що надходять вна-
слідок внесків сторонніх інвесторів у ста-
тутний капітал; безкоштовні – фінансові 
ресурси цільового призначення, що нада-
ються державними органами влади з метою 
підтримки та розвитку галузей (компенсації 
за кредитами, субсидії тощо).
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна 
привабливість підприємства, окупність, 
проект, фінансові вкладення, реінвесту-
вання коштів, кредити банків. 

В статье проведен анализ динамики и 
структуры инвестиций предприятия. 

Управление инвестиционной деятельно-
стью сельскохозяйственного предприятия 
имеет ряд специфических особенностей, 
которые обусловлены необходимостью 
комплексно учитывать значительно боль-
шую, по сравнению с другими отраслями, 
совокупность факторов. Основными источ-
никами инвестиционной деятельности 
ООО «Агрофирма «Серебряный колос» 
являются: собственные средства, инве-
стируемые в виде чистой прибыли, аморти-
зационных отчислений, страховой суммы 
возмещения убытков, реинвестирования 
средств, полученных в результате реали-
зации части основных средств, излишков 
оборотных активов, иммобилизованных в 
инвестиции; долгосрочных финансовых вло-
жений, срок погашения которых заканчива-
ется в текущем году; одолженный капитал, 
который образуется путем получения инве-
стиционных кредитов банков; привлечен-
ные активы, поступающие в результате 
взносов сторонних инвесторов в уставный 
капитал; бесплатные финансовые ресурсы 
целевого назначения, которые предостав-
ляются государственными органами вла-
сти с целью поддержки и развития отрас-
лей (компенсации по кредитам, субсидии и 
тому подобное).
Ключевые слова: инвестиции, инвести-
ционная привлекательность предприятия, 
окупаемость, проект, финансовые вложе-
ния, реинвестирования средств, кредиты 
банков.

The article analyzes the dynamics and structure of enterprise investments. The management of the investment activity of an agricultural enterprise has a 
number of specific features, which are due to the need to take into account a much larger set of factors than in other sectors. The main sources of invest-
ment activity of LLC «Agro Firm «Silver ear» are: own funds invested in the form of: net profit; depreciation; insurance amount of damages; reinvestment 
of funds received as a result of realization of part of fixed assets; surpluses of current assets immobilized in investments; long-term financial investments, 
the maturity of which expires this year; borrowed capital generated by obtaining bank investment loans; attracted assets resulting from contributions of 
third parties to the authorized capital; free of charge – purpose-made financial resources provided by public authorities to support and develop industries 
(loan repayments, subsidies, etc.). In researching the investment activity of an agricultural enterprise, particular attention is paid to financial security, in par-
ticular sources of its financing. Each source of financial resources has its own peculiarities, advantages and disadvantages. In general, internal sources of 
funding are characterized by their ease, accessibility and ability to mobilize quickly. They allow you to maintain the form of ownership and management of 
enterprises. However, internal sources of investment attract significant constraints on the ability to raise funds. Evaluation of main indicators of functioning, 
LLC «Agrofirma «Silver ear» has made possible the identification of the key problems impeding their economic development, including in the context of 
investment ensure, in particular: lack of financial resources for business activities; insufficient level of professional training of managers, especially, on the 
application of modern technologies of production, organization and management of labor; energy – and resource-intensive technologies of production; high 
degree of moral and physical depreciation of equipment and machinery; low level of provision of information resources and collaboration with the subjects 
of market infrastructure; lack of participation of agricultural enterprises in the integration processes (horizontal and vertical vectors).
Key words: investments, investment attractiveness of the enterprise, payback, project, financial investments, reinvestment of funds, bank loans. 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURES OF ENTERPRISE INVESTMENTS

Постановка проблеми. В умовах ринкової еко-
номіки діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств залежить від ефективності їхньої інвестицій-
ної діяльності. Інвестиції є ключовим елементом 
ринкової економіки, що дозволяє господарюючим 
суб’єктам нарощувати виробничі потужності та 
обсяги виробництва. Проте, зважаючи на стан інвес-
тиційної діяльності в сільському господарстві, вони 
натепер не є повноцінним рушієм розвитку еконо-
мічних процесів: обсяги інвестицій недостатні, струк-
тура – нераціональна і спотворена ціновим диспа-
ритетом, а віддача обмежена різними чинниками 
організаційного, економічного та інституційного 
характеру. Окрім цього, відповідно до основного 

принципу ринкової економіки, підтримка держави в 
інвестиційних процесах дуже обмежена і має ситу-
аційний характер, рішення щодо обсягів, джерел 
залучення інвестицій та їх використання прийма-
ється на рівні підприємств і зумовлює потребу в 
ефективному менеджменті для забезпечення про-
екту розвитку підприємства [4, c. 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження значення та ролі 
інвестицій в умовах ринкової економіки було зро-
блено класиками економічної теорії та менедж-
менту: П. Друкером, Дж. Кейнсом, Ф. Кене, 
М. Кондратьєвою, М. Портером, Р. Роджерсом, 
М. Туган-Барановським А. Смітом, П. Самуель-
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соном, К. Фріманом, Й. Шумпетером, Д. Юмом, 
І. Бланком та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз динаміки та структури інвестицій підпри-
ємства. Класифікація джерел фінансування муль-
типроекту розвитку спрямована на узагальнення 
інвестицій. З метою чіткого уявлення щодо інвес-
тиційної привабливості сільського господарства 
ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» важливим є 
застосування методики SWOT-аналізу та визна-
чення сильних, слабких сторін, можливостей та 
загроз підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління інвестиціями в ТОВ «Агрофірма «Сріб-
ний колос» здійснюють директор та головні спе-
ціалісти підприємства. Їхні ідеї дозволяють вирі-
шувати проблеми ефективного впровадження 
інновацій та пошуку джерел їх фінансування. 

Персонал ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» 
складається зі спеціалістів, які тією чи іншою мірою 
виконують функції управління інвестиціями. При-
чому для одних із них ці функції є основним видом 
діяльності (для головного бухгалтера), а для інших 
працівників (головний агроном, головний інженер-
будівельник, заступник директора з комерційної 
діяльності тощо) ці функції поєднуються з іншими 
видами діяльності. Основними видами діяльності 
спеціалістів у підприємстві є:

– розроблення загальної стратегії інновацій-
ного розвитку підприємства загалом. Виконуючи 
цю функцію, плановики виступають у ролі радни-
ків, консультантів. Остаточне рішення, пов’язане 
із затвердженням стратегії, приймає директор. 
Стратегічне планування інноваційного розвитку на 
підприємстві не проводиться, лише визначається 
загальний курс діяльності підприємства;

– здійснення, поряд з іншими спеціалістами, 
аналізу та оцінки зовнішнього і внутрішнього 
середовища підприємства та доцільності запрова-
дження інновацій;

– участь, поряд із головними спеціалістами, 
у розробленні прогнозів щодо майбутнього під-
приємства;

– консультації з іншими спеціалістами (голо-
вні спеціалісти передових підприємств, дорадча 
служба «Порада», викладачі-дорадники Полтав-
ської державної агарної академії) з питань запро-
вадження інновацій та їх інвестиційне підкріплення;

– пошук коштів для запровадження інновацій.
Управління інвестиційною діяльністю сільсько-

господарського підприємства має низку специ-
фічних особливостей, що зумовлені необхідністю 
комплексно враховувати значно більшу, порівняно 
з іншими галузями, сукупність чинників:

– біологічних, до яких належать біологічні 
цикли виробництва, захист рослинного світу, 
карантинні правила, потреба в агрокліматичному 
потенціалі, видові та сортові вимоги тощо;

– технологічних. Технології надзвичайно 
диференційовані й диверсифіковані. Вони зале-
жать від нестабільних природно-економічних 
умов, слабкої технічної оснащеності виробництва, 
слабких фінансових можливостей виробника. 
Варіанти технологій вимагають ґрунтовної експер-
тизи та аналізу їхньої економічної ефективності. 
Надійним інструментом такої оцінки є технологічні 
карти та розроблені на їх основі нормативи витрат 
(але підприємство відмовилось від їх складання у 
зв’язку з нестабільністю цін на сировину);

– технічних, що зумовлено необхідністю 
застосовувати в сільському господарстві широ-
кий асортимент технічних засобів. Більшість із них 
використовується протягом обмеженого проміжку 
часу. Технічні засоби часто неуніфіковані, експлу-
атаційні й витратні матеріали, запасні частини не є 
взаємозамінними. Тому вартість техніки є відносно 
високою порівняно з вихідним продуктом;

– екологічних. Природне середовище є 
невід’ємною складовою частиною аграрного 
виробництва, тому дотримання правил екологіч-
ної безпеки є обов’язковим. Виробничі процеси 
не можуть ставити під загрозу екологічну безпеку 
регіону, місцевості, конкретного ландшафту. Еко-
логічність господарської діяльності покращує соці-
альний імідж підприємства, полегшує співпрацю 
з громадськістю, місцевими органами влади, зре-
штою, є економічно вигідною;

– соціальних. У сільській місцевості у праців-
ників можливості вибору сфер прикладання своєї 
праці дуже обмежені. Тому створення позитивного 
соціально-психологічного клімату, врахування міс-
цевих традицій, потреб і настроїв працівників, чле-
нів їхніх сімей має набагато більше значення, ніж у 
містах. На селі значно більша питома вага людей 
пенсійного віку (33,5% проти 23,8% у містах), які 
потребують соціального захисту;

– економічних. Економічна ефективність 
аграрного виробництва у світі є нижчою, ніж в 
інших галузях виробництва; воно дотується. Отри-
мання результату є пролонгованим у часі і має 
великий ступінь ризику;

– організаційних. Поля сільськогосподар-
ського підприємства розпорошені. Це зумовлює 
значні додаткові витрати, що пов’язані зі створен-
ням транспортних, інженерних та інших комуніка-
цій, складністю управління, зв’язку тощо [7, c. 6]. 

З метою з’ясування основних організаційно-еко-
номічних аспектів інноваційних процесів у дослі-
джуваному підприємстві проведено опитування 
20 спеціалістів підприємства. Більшість опитаних, 
а саме 66,1%, вважають, що нині в сільськогоспо-
дарському підприємстві застосовуються незначні 
інновації. Стосовно основних стримуючих факторів 
інноваційної діяльності 25,7 % опитуваних відмі-
тили нестачу власних коштів, а 30,1% наголосили 
на недостатній фінансовій підтримці держави.
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Головним інноваційним пріоритетом 24,2% 
опитаних вважають придбання нових матеріалів, 
нових сортів та порід тварин, а 20,6% – придбання 
нової сільськогосподарської техніки. Основним 
видом інноваційно-інвестиційного напряму діяль-
ності є вкладення коштів сільськогосподарських 
підприємств у техніко-технологічний розвиток. Ця 
особливість інноваційних процесів у сільськогос-
подарських підприємствах зумовлена потребами 
оновлення їхньої матеріально-технічної бази. 

Організація економічного механізму інвесту-
вання аграрної сфери сільськогосподарського під-
приємства визначається джерелами та видами 
інвестицій, характером та напрямом інвестиційних 
процесів, особливостями інвестиційного клімату, 
які формуються під впливом рівня економічного 
розвитку сільського господарства регіону, його 
галузевої спеціалізації, розміщення, конкуренто-
спроможності та інших важливих чинників [1, c. 45; 
2, с. 78; 3, с. 64]. Основними джерелами інвес-
тиційної діяльності ТОВ «Агрофірма «Срібний 
колос» є: власні кошти, що інвестуються у вигляді: 
чистого прибутку; амортизаційних відрахувань; 
страхової суми відшкодування збитків; реінвес-
тування коштів, отриманих внаслідок реалізації 
частини основних засобів; надлишків оборотних 
активів, іммобілізованих в інвестиції; довгостроко-
вих фінансових вкладень, строк погашення яких 
закінчується в поточному році; позичений капітал, 

що утворюється шляхом отримання інвестиційних 
кредитів банків; залучені активи, що надходять 
внаслідок внесків сторонніх інвесторів у статутний 
капітал; безкоштовні – фінансові ресурси цільо-
вого призначення, що надаються державними 
органами влади з метою підтримки та розвитку 
галузей (компенсації за кредитами, субсидії тощо).

Так, основними джерелами фінансування про-
екту розвитку ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» є 
власні, залучені, позичені та безкоштовні фінан-
сові інструменти та інші форми капіталу (рис. 1). 
Під час дослідження інвестиційної діяльності 
сільськогосподарського підприємства особлива 
увага приділяється фінансовому забезпеченню, 
зокрема джерелам його фінансування. Кожне 
джерело надходження фінансових коштів має свої 
особливості, переваги та недоліки. 

Загалом же внутрішні джерела фінансування 
характеризуються легкістю, доступністю і здат-
ністю до швидкої мобілізації. Вони дають змогу 
зберігати форму власності й управління підприєм-
ствами [5, c. 71]. 

З метою чіткого уявлення щодо інвестицій-
ної привабливості сільського господарства ТОВ 
«Агрофірма «Срібний колос» доцільно провести 
SWOT-аналіз та визначити сильні, слабкі сторони, 
можливості та загрози (табл. 1). SWOT-аналіз 
дає підстави стверджувати, що ТОВ «Агрофірма 
«Срібний колос» є досить вразливою галуззю. 

Рис. 1. Класифікація джерел фінансування мультипроекту розвитку  
ТОВ «Агрофірма «Срібний колос», 2018 р.

 

Джерела фіксування проекту розвитку ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» 

Власні (84,6 %) Позичені (13,8 %) Залучені (1,0 %) Безкоштовні 
(0,6 %) 

Чистий прибуток 
(75,2 %) 

Амортизаційні від-
рахування (6,4 %) 

Страхова сума 
відшкодування 
збитків (2,0 %) 

Реінвестована 
шляхом продажу 
частина основних 

засобів (0,5 %) 

Іммобілізована в 
інвестиції частина 

надлишків 
оборотних активів 

(0,2 %) 

Довгострокові 
фінансові вкладення, 
строк погашення яких 

закінчується в 
поточному році (0,3 %) 

Інвестиційні 
банківські 
кредити  
(13,8 %) 

Цільовий 
державний 

кредит (0 %) 

Податковий 
інвестиційний 
кредит (0 %) 

Внески 
сторонніх 

інвесторів у 
статутний 

фонд (1,0 %) 

Безкоштовно 
надані 

державними 
органами, 
комерці-
йними 

структурами 
та іншими 
організа-

ціями 
фінансові 
ресурси на 

цільове 
інвестування 

(0,6 %) 
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Таблиця 1
SWOT-аналіз інвестиційної привабливості ТОВ «Агрофірма «Срібний колос», 2018 р.

Сильні сторони Слабкі сторони
потужний природно-ресурсний потенціал;
наявність вільних земельних ділянок для 
ведення бізнесу та інвестування;
висока родючість земель;
наявність потужної наукової бази для підготовки 
фахівців;
кваліфікована робоча сила;
географічне розташування регіону;
сприятливі природно-кліматичні умови

низький рівень ділової активності регіону;
часта зміна голів районної державної адміністрації;
незадовільний технічний стан доріг;
використання застарілих технологій вирощування продукції 
рослинництва;
низький рівень інноваційності сільського господарства;
високий рівень зносу технічних засобів;
низький рівень доходів населення даного регіону;
залежність аграрного підприємства від зовнішніх джерел 
фінансування;
низький рівень інформаційного забезпечення з питань 
інвестиційної політики

Можливості Загрози
підвищення ефективності наукового потенціалу 
сільськогосподарських підприємств;
збільшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції; 
підвищення попиту на якісну 
сільськогосподарську продукцію;
розширення ринків збуту виробленої 
сільськогосподарської продукції;
удосконалення сільської інфраструктури

обмеженість в інвестуванні на внутрішньому ринку;
зниження родючості земель;
скорочення чисельності сільського населення;
низький рівень державної підтримки сільськогосподарських 
виробників;
недосконала фіскальна політика в даній галузі;
нестабільна економічно-правова політика країни;
незахищеність права власності

Таблиця 2
Типи інвестицій в ТОВ «Агрофірма «Срібний колос», 2014–2018 рр.

Інвестиційний тип Деталі Цілі

Капітал
Фізичний Сільськогосподарська інфраструктура

Покращення земель
Людський Придбання необхідних навичок

Наукові дослідження і 
розвиток

Поліпшення методів ведення 
сільського господарства 

Розвиток насінництва. 
Оптимізація виробництва.
Боротьба зі шкідниками і хворобами

Інституційні 
Сприятливі умови управління.
Поліпшення ланцюжка 
поставок

Доступний вхід і вихід на ринки 

Поряд із пріоритетними можливостями та силь-
ними сторонами є значна кількість слабких сторін 
та загроз, які можуть виникнути навіть за мінімаль-
ного рівня ризиків. Доцільно наголосити, що нині 
однією з найактуальніших проблем інвестиційної 
політики аграрного підприємства є вибір джерел 
фінансування капітальних вкладень.

ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» не вміє само-
стійно знаходити кошти для фінансування фінан-
сово-господарської діяльності та фінансування капі-
тальних інвестицій. Цей факт негативно впливає на 
фінансові результати, інвестиційну привабливість 
та конкурентоспроможність суб’єкта господарю-
вання. Проаналізувавши інвестиційну діяльність 
ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» та сільськогос-
подарських підприємств України, можемо дійти 
висновку, що інвестиції в сільське господарство 
здійснюються в різних формах (табл. 2).

Оцінка основних показників функціонування 
ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» уможливила 
ідентифікацію ключових проблем, що перешко-

джають їхньому економічному розвитку, в т.ч. й у 
контексті інвестиційного забезпечення, зокрема: 
брак фінансових ресурсів для ведення господар-
ської діяльності; недостатній рівень професійної 
підготовки керівників, передусім із питань застосу-
вання сучасних технологій виробництва продукції, 
організації та управління праці; енерго- та ресур-
созатратні технології виробництва продукції; висо-
кий ступінь морального та фізичного зносу техніки 
й устаткування; низький рівень забезпеченості 
інформаційними ресурсами та співробітництва із 
суб’єктами ринкової інфраструктури; недостатня 
участь сільськогосподарських підприємств у інте-
граційних процесах (за горизонтальним та верти-
кальним векторами).

Основними напрямами управління інвестицій-
ним проектом ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» є: 
управління розробленням проектної документації 
(інвестиційне проектування); організація фінансу-
вання інвестиційного проекту; управління реаліза-
цією інвестиційних проектів (матеріально-технічна 
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підготовка проектів, організація торгів, тендерів та 
укладання контрактів); організація контролю (моні-
торингу) за реалізацією інвестиційного проекту.

В основі кругообігу інвестицій лежить інвести-
ційний процес, основні стадії якого у сільськогос-
подарському підприємстві зображено на рис. 2.

Особливість аграрного виробництва полягає в 
тому, що воно має цілу низку економічних і при-
родних ризиків: погодні умови, шкідники, епідемії, 
перепади цін на пальне, неврожай чи навпаки, над-
виробництво продукції і ще багато інших. Кожен із 
них може здійснити вплив на кінцевий результат 
реалізації інвестиційного проекту [6, c. 143].

Отже, мультипроект розвитку ТОВ «Агрофірма 
«Срібний колос» передбачав упровадження низки 
проектів та забезпечення їх інвестування (рис. 3).

Отже, загалом можна дійти висновку, що осно-
вними проектами розвитку у 2018 р. були: рекон-
струкція зерносушильного комплексу (окупність 
інвестицій – 10 років) та оновлення фасаду адміні-
стративного приміщення підприємства (соціальна 
інвестиція). 

Однією з головних причин кризи виробництва 
й інвестиційного процесу в сільському господар-
стві є послаблення ролі держави в регулюванні 
виробничих економічних відносин і, насамперед, 
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Рис. 2. Основні стадії інвестиційного процесу  
у ТОВ «Агрофірма «Срібний колос», 2014-2018 рр.

Рис. 3. Сукупність проектів розвитку ТОВ «Агрофірма «Срібний колос», 2014-2018 рр.
 

Мультипроект розвитку ТОВ «Агрофірма «Срібний колос» 

Проект 2015 р. Проект 2016 р. 

Сортооновлення 
кукурудзи на  
зерно –гібрид 

MAS 12.R. Оку-
пність інвестицій –  

2 роки 
 

Проект 2017 р. 
 

Придбання трактора 
ХТЗ-242К.20. 

Окупність інвес-
тицій – 3 роки 

 
 

Проекти 2018 р. 

Автоматизація 
робочого місця 

головного 
агронома. 
Окупність 

інвестицій – 1 рік 
 

Придбання сівалки 
зернової СЗ-4,2 
(Тітан 420 mini-
till). Окупність 

інвестицій –                
5 років 

 

Реконструкція зерносушильного комплексу. Окупність інвестицій –10 років. Оновлення 
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паритетності міжгалузевого товарообміну. Роз-
раховано, що загальні фінансові втрати сільсько-
господарських підприємств Полтавської області 
від диспаритету цін за останні 5 років становили 
1210,2 млн. грн, що становить 13,7% від отриманої 
за цей час грошової виручки. Тому через нееквіва-
лентність у товарообміні сільського господарства з 
іншими галузями економіки сільське господарство 
має низьку інвестиційну привабливість порівняно з 
іншими галузями виробництва [8]. Проаналізуємо 
динаміку інвестицій ТОВ «Агрофірма «Срібний 
колос» у табл. 3. 

Отже, в цілому в 2018 р. ТОВ «Агрофірма 
«Срібний колос» залучило 7703,3 тис. грн, що на 
7246,1 тис. грн більше, ніж у 2014 р. 84,6 % коштів 
були власними і надходили з прибутку підприємства. 

АБ «Укргазбанк» співфінансував проект із при-
дбання трактора ХТЗ-242К.20 ПАТ «Харківського 
тракторного заводу», що має невисокі показники 
ефективності, адже спеціалісти були упевнені у 
зворотності засобів від результатів діючого вироб-
ництва. Вартість придбання трактора становила 
1330 тис. грн, з них 20% було відшкодовано за 
рахунок коштів державного бюджету (відповідно 
до Порядку використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для часткової ком-
пенсації вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва) та 
1064 тис. грн кредиту було отримано під 10% річ-
них від АБ «Укргазбанк». Для отримання компен-
сації спеціалісти ТОВ Агрофірма «Срібний колос»:

1. Здійснили оплату за техніку, яка входить до 
Переліку техніки, що входять до компенсації через 
держбюджет, через АБ «Укргазбанк».

2. Відкрили рахунок у банку та подали заявку і 
документи, що підтверджували придбання техніки 

та обладнання, а саме: копію платіжного доручення; 
акт приймання-передачі техніки та обладнання; сві-
доцтво про державну реєстрацію техніки (якщо тех-
ніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

3. Державний банк надав Мінагрополітики 
інформацію щодо суми коштів, що підлягає част-
ковій компенсації.

4. Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства формує реєстр сільськогосподарських това-
ровиробників та у межах обсягу відкритих асигну-
вань на підставі реєстру перераховувало кошти 
акціонерному банку, який перераховує їх на поточні 
рахунки сільськогосподарським товаровиробникам.

Обсяг інвестицій на підприємстві є недостатнім 
для розширеного відтворення. Розподіл капіталь-
них інвестицій підприємства наведено в табл. 4. 

Загалом у 2018 р. капітальні інвестиції у мате-
ріальні активи становили 7703,3 тис. грн, у нема-
теріальні активи – 45 тис. грн. Джерелом фінан-
сування капітальних інвестицій є власні кошти 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Інвестиційну діяльність підприємства координує 
директор та наглядова рада підприємства згідно з 
виділеними в підприємстві центрами відповідаль-
ності. Основними джерелами інвестиційної діяль-
ності є: власні кошти (з прибутку) – 84,6%, позиче-
ний капітал (банківські кредити) – 13,8%, залучені 
активи (приватні інвестори) – 1,0% та безкоштовні 
інвестиції (державні та грантові кошти) – 0,6%. 
У 2018 р. спостерігалося надходження іноземних 
інвестицій із «офшорних зон» за рахунок співпраці 
з підприємством Handelsblatt (Німеччина). Прове-
дений SWOT-аналіз виявив низький рівень інфор-
маційного забезпечення спеціалістів підприєм-
ства з питань інвестиційної політики. Основними 

Таблиця 3
Динаміка інвестицій ТОВ «Агрофірма «Срібний колос», 2014-2018 рр.
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Залучено інвестиції – всього, 
тис. грн 457,2 965,9 5052,6 8190,0 7703,3 7246,1 8520,0 -816,7

у т. ч. залучено власних 
інвестицій 457,2 180,9 5052,6 8190,0 6519,3 6062,1 7203,0 -683,7

отримані позики х 519,0 х х 1064,0 х 250,0 814,0
залучено інших інвестицій 
(приватні та державні) х 266,0 х 50,0 120,0 х 67,0 53,0

Питома вага власних 
інвестицій, % 100,0 18,7 100,0 100,0 84,6 -14,9 85,0 -0,4

Чистий прибуток від 
операційної діяльності,
тис. грн

508,0 201,0 5614,0 9100,0 8337,0 7687,0 9213,0 -876,0
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складниками управління інвестиційним проектом 
є: управління розробленням проектної докумен-
тації (інвестиційне проектування); організація 
фінансування інвестиційного проекту; управління 
реалізацією інвестиційних проектів (матеріально-
технічна підготовка проектів, організація торгів, 
тендерів та укладання контрактів); організація 
контролю (моніторингу) за реалізацією інвести-
ційного проекту. Основними проектами розвитку 
у 2018 р. були: реконструкція зерносушильного 
комплексу (окупність інвестицій 10 років) та онов-
лення фасаду адміністративного приміщення під-
приємства (соціальна інвестиція). 
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Таблиця 4
Капітальні інвестиції ТОВ «Агрофірма «Срібний колос», 2018 р., тис. грн

Найменування
Освоєно за рік

усього нові активи витрати на 
капітальний ремонт

Капітальні інвестиції – усього 7703,3 5568,8 2134,5
Капітальні інвестиції у матеріальні активи 7658,3 5533,1 2125,2
житлові будівлі 5,0 х 5,0
нежитлові будівлі 185,0 84,1 100,9
інженерні споруди 1083,3 1083,3 х
машини, обладнання та інвентар 1019,0 889,1 129,9
електричне й електронне устаткування 250,0 250,0 х
транспортні засоби 1543,0 1543,0 х
довгострокові біологічні активи рослинництва 3515,0 3515,0 х
інші матеріальні активи 58,0 58,0 х
Капітальні інвестиції у нематеріальні активи 45,0 45 х
права користування природними ресурсами та майном 45 45 х
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ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURES OF ENTERPRISE INVESTMENTS

The purpose of the article. In a market economy the activities of agricultural enterprises depend on the 
efficiency of their investment activities. Investment is a key element of the market economy that allows eco-
nomic actors to increase production capacity and volumes of production. However, given the state of invest-
ment activity in agriculture, they are currently not a full engine of economic growth: the volume of investments 
is insufficient, the structure is irrational and distorted the price disparity, and the impact is limited by various 
factors of the organizational, economic and institutional nature. In addition, according to the basic principle of 
market economy, state support in investment processes is very limited and situational, the decision regard-
ing the volume, sources of investment and their use is accepted at the enterprise level and requires effective 
management to ensure enterprise development project.

Methodology. When writing the article, the authors used the following methods: survey, SWOT analysis, 
comparison. The basic directions of management оf an investment project of LLC «Agro firm «Silver ear» are: 
management of development of project documentation (investment design); organization of financing of the 
investment project; management of realization of investment projects (material and technical preparation of 
projects, organization of tenders, tenders and conclusion of contracts); organization of control (monitoring) on 
the implementation of the investment project.

Results. The investment activity of the enterprise is coordinated by the Executive and Supervisory Board 
of the company under the company allocated to responsibility centers. The main sources of investing activities 
are: own funds (from profits) – 84.6% of borrowed capital (Bank loans) – 13.8% of attracted assets (private 
investors) – 1,0 % and free investments (government and grants) – 0,6 %. In 2018, observed the flow of foreign 
investments from the «offshore areas» through cooperation with the company, Handelsblatt (Germany). Con-
ducted a SWOT analysis revealed the low level of information support of company experts on issues of invest-
ment policy. The main components of the management of the investment project: managing the development 
of project documentation (investment project); organization of financing of the investment project; managing 
the implementation of investment projects (material and technical preparation of projects, tendering, tenders 
and conclusion of contracts); organization of control (monitoring) over the implementation of the investment 
project. Major development projects in 2018 were: reconstruction of grain drying complex (ROI, 10 years) and 
updating the façade of the office premises (social investment).

Practical implications. One of the main causes of the crisis of production and investment process in agri-
culture is the weakening of the state's role in regulating industrial economic relations and, above all, the parity 
of interbank trade.

Value/originality. The peculiarity of agrarian production is that it has a number of economic and natural 
risks: weather conditions, pests, epidemics, fluctuations in fuel prices, crop failure or vice versa, overproduc-
tion of products, and many more. Each of them can influence the end result of the investment project.
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У статті розглянуто трансформацію 
соціальної відповідальності у стратегію 
діяльності сільськогосподарського підпри-
ємства. Застосування цього підходу в ТОВ 
Агрофірма «Зоря-Агро» Миргородського 
району Полтавської області передбачає 
проведення кількісної та якісної оцінки рівня 
розвитку соціальної відповідальності на 
підприємстві за соціальним, екологічним, 
трудовим, етичним, суспільним напрямами, 
результати оцінки можуть використовува-
тися під час складання рейтингів соціальної 
відповідальності підприємств на рівні галузі 
та регіону, розроблення заходів, які сприя-
тимуть підвищенню рівня соціальної відпо-
відальності підприємства. Для здійснення 
цього виду робіт на підприємстві доцільно 
найняти на роботу кваліфікованого мене-
джера із соціальної відповідальності для 
згуртованості роботи колективу та під-
вищення соціальної відповідальності підпри-
ємства. Доцільним є укладання Угоди про 
соціальне партнерство з кожною терито-
ріально-адміністративною одиницею та 
будівництво дитячого майданчика.
Ключові слова: соціальна відповідальність, 
сільськогосподарське підприємство, мене-
джер із соціальної відповідальності, тендер, 
координаційна рада, соціальне партнер-
ство, соціально-орієнтовані витрати. 

В статье рассмотрена трансформация 
социальной ответственности в страте-

гию деятельности сельскохозяйственного 
предприятия. Применение этого подхода 
в ООО Агрофирма «Заря-Агро» Миргород-
ского района Полтавской области предус-
матривает проведение количественной и 
качественной оценки уровня развития соци-
альной ответственности на предприятии 
по социальным, экологическим, трудовым, 
нравственным, общественным направле-
ниям, результаты оценки могут использо-
ваться при составлении рейтингов соци-
альной ответственности предприятий 
на уровне отрасли и региона, разработки 
мероприятий, способствующих повыше-
нию уровня социальной ответственности 
предприятия. Для осуществления этого 
вида работ на предприятии целесообразно 
нанять на работу квалифицированного 
менеджера по социальной ответственно-
сти для сплоченности работы коллектива 
и повышения социальной ответственно-
сти предприятия. Целесообразно заключе-
ние Соглашения о социальном партнерстве 
с каждой территориально-административ-
ной единицей и строительстве детской 
площадки.
Ключевые слова: социальная ответствен-
ность, сельскохозяйственное предприятие, 
менеджер по социальной ответственно-
сти, тендер, координационный совет, соци-
альное партнерство, социально-ориенти-
рованные расходы.

The article deals with the transformation of social responsibility into a strategy of agricultural enterprise activity. Application of this approach in LLC Zoria-
Agro Agro Firm of Myrhorod district of Poltava region provides for quantitative and qualitative assessment of the level of development of social responsi-
bility at the enterprise in social, environmental, labor, ethical, social directions, the results of the evaluation can be used in compiling the ratings of social 
responsibility of enterprises levels of industry and region, developing measures that will increase the level of corporate social responsibility. In order to 
carry out this type of work in the enterprise, it is advisable to hire a qualified social responsibility manager for the cohesion of the team and to increase the 
social responsibility of the enterprise. It is advisable to conclude a Social Partnership Agreement with each territorial-administrative unit and to construct a 
playground. Playground project with. Salonika, will be financed by the LLC Zorya-Agro LLC and the village community. In 2020, it is advisable to conclude 
a Social Partnership Agreement with each territorial-administrative unit on which the areas rented by the agricultural enterprise are located. It is advisable to 
introduce a local fee of 1 hectare for land use (at the level of 1% monetary valuation of land) and direct these funds to the development of rural communi-
ties. It would be advisable for rural communities and their local governments to have effective tools to influence business entities to protect the interests of 
community members and to form a mutually beneficial social partnership for rural development. In addition, it is advisable to develop the Social Investment 
Program of Zorya-Agro Agro Firm under the name «With People and for People», which will provide for the possibility of additional financial and logistical 
support of initiatives of territorial communities to address social needs. By completing and submitting application forms and projects, you can expect a com-
mittee decision to participate in the proposed project within a month. 
Key words: social responsibility, agricultural enterprise, social responsibility manager, tender, coordination council, social partnership, socially ori-
ented costs. 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
IMPLEMENTATION OF NEW SOCIAL RESPONSIBILITY FORMS  
IN AGRICULTURAL ACTIVITY

Постановка проблеми. Упровадження прин-
ципів соціальної відповідальності у бізнес-про-
цеси виступає чинником подальшого розвитку під-
приємства та набуває першочергового значення 
під час вирішення низки соціальних проблем. 
Однак, хоча й спостерігаються окремі приклади 
соціально відповідальної поведінки вітчизняних 
підприємств, упровадження принципів соціальної 
відповідальності не є загальноприйнятою практи-
кою. Українські компанії переважно не викорис-
товують сучасних підходів у цій сфері. Водночас 
принципи та практичні підходи до соціальної відпо-

відальності підприємств, притаманні радянському 
суспільству, у новітній історії були відкинуті з ідео-
логічних та економічних причин. Виникла ситуація, 
коли навіть ті сільськогосподарські підприємства, 
що володіють фінансовими та організаційними 
ресурсами для вирішення соціальних проблем, не 
мають чітких орієнтирів розвитку соціальної відпо-
відальності [6, с. 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різнобічним аспектам забезпечення соціальної 
відповідальності підприємств присвячені фун-
даментальні праці таких вітчизняних та зару-
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біжних учених-економістів, як О.В. Алексєєва, 
Н.В. Балабанова, С.В. Братющенко, С.Ю. Гон-
чарова, А.В. Дудкін, П. Друкер, Н.В. Зубаревич, 
А.В. Канунніков, А.М. Колот, Ф. Котлер, Н.О. Кри-
чевський, О.О. Лазаренко, Т.К. Лейн та ін. 

Постановка завдання. Запровадити методи 
впровадження новітніх форм соціальної відпові-
дальності в діяльності сільськогосподарського під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трансформація соціальної відповідальності у стра-
тегію діяльності ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро» Мир-
городського району Полтавської області зумовила 
необхідність удосконалення організаційної струк-
тури підприємств. Практика соціальної діяльності 
дає змогу класифікувати соціально-орієнтовані 
витрати не лише за об’єктами відповідальності (заці-
кавленими сторонами), а і за напрямами, що врахо-
вують характер витрат та їх регулярність (табл. 1).

Отже, загалом застосування цього підходу в 
ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро» передбачає про-
ведення кількісної та якісної оцінки рівня розви-
тку соціальної відповідальності на підприємстві 
за соціальним, екологічним, трудовим, етичним, 

суспільним напрямами, результати оцінки можуть 
використовуватися під час складання рейтингів 
соціальної відповідальності підприємств на рівні 
галузі та регіону, розроблення заходів, які сприя-
тимуть підвищенню рівня соціальної відповідаль-
ності підприємства.

Для здійснення даного виду робіт в підприєм-
стві доцільно найняти на роботу кваліфікованого 
менеджера з соціальної відповідальності для згур-
тованості роботи колективу та підвищення соці-
альної відповідальності підприємства. Для цього 
буде виділено з фонду оплати праці 62,4 тис. грн у 
2020 р. на його заробітну плату. 

У табл. 2 наведені планові витрати на ство-
рення посади менеджера з соціальної відпові-
дальності (0,5 ставки).

Отже, в цілому витрати на створення посади 
менеджера з соціальної відповідності включати-
муть витрати на заробітну плату – 62,4 тис. грн за 
рік та виплата єдиного соціального внеску на суму 
8,4 тис. грн, а також витрати на відрядження в сумі 
2,5 тис. грн за рік.

Менеджер з соціальної відповідальності – це 
працівник, відповідальний за розробку системи 

Таблиця 1
Планова характеристика статей соціально орієнтованих витрат  

ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», 2020–2025 рр.
Напрями соціально-
орієнтованих витрат

Складові напрямів  
соціально орієнтованих витрат

Обов’язковість  
і системність витрат 

Податки та збори в 
бюджетні фонди Податки та збори у бюджети всіх рівнів Законодавчо визначені витрати 

(обов’язкові)
Платежі в позабюджетні 
фонди

Платежі у фонд соціального страхування, 
пенсійний фонд та інші фонди

Законодавчо визначені витрати 
(обов’язкові)

Заробітна плата Витрати на оплату праці працівників 
підприємства

Законодавчо визначені витрати 
(обов’язкові) та добровільні 
поточні витрати (необов’язкові та 
несистемні) 

Розвиток персоналу Витрати на навчання та розвиток персоналу Добровільні поточні витрати 
(необов’язкові та несистемні)

Забезпечення соціальних 
гарантій

Витрати на забезпечення «соціального 
пакету», медичне обслуговування, транспорт 
та ін.

Законодавчо визначені витрати 
(обов’язкові) та добровільні 
поточні витрати (необов’язкові та 
несистемні)

Добровільні поточні 
соціальні витрати

Несистемні витрати, що включають 
фінансування спортивних, культурних, 
благодійних заходів

Добровільні поточні витрати 
(необов’язкові та несистемні)

Соціальні інвестиції Витрати на розвиток об’єктів соціальної 
сфери, довгострокові соціальні програми

Витрати по довгостроковим 
програмам (необов’язкові і системні)

Екологічні витрати
Планові та передбачені законодавством 
витрати на утримання природоохоронних 
об’єктів

Законодавчо визначені витрати 
(обов’язкові)

Добровільні поточні 
екологічні витрати

Витрати на несистемні заходи екологічного 
спрямування

Добровільні поточні витрати 
(необов’язкові та несистемні)

Екологічні інвестиції
Будівництво об’єктів природоохоронного 
спрямування, довгострокові програми 
покращення екологічного становища регіону

Витрати по довгостроковим 
програмам (необов’язкові і системні)

Інформаційні витрати
Комплекс витрат, пов’язаних із 
інформуванням стейкхолдерів про соціальну 
відповідальність

Витрати по довгостроковим 
програмам (необов’язкові і системні)
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Таблиця 2
Планові видатки на введення посади менеджера з соціальної відповідальності  

в ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро», 2020 р.
Стаття витрат Сума, тис. грн Питома вага, %

Витрати на заробітну плату (з податком на доходи 
фізичних осіб (18 %) та військовим збором (1,5 %)) 
(0,5 ставки)

62,4 85,1

Єдиний соціальний внесок (22 %) 8,4 11,5
Витрати на відрядження, % 2,5 3,4
Всього 73,3 100,0

внутрішньо-корпоративних цінностей і втілення 
їх в повсякденну діяльність працівників. У його 
посадові обов’язки входитиме з’ясування уявлень 
керівництва і співробітників про цілі й завдання 
підприємства, його місця в діловому і суспіль-
ному житті, на основі чого розробляються мож-
ливі варіанти згуртування колективу для досяг-
нення спільної мети. Передбачається, що таким 
чином досить серйозно підвищиться ефектив-
ність діяльності підприємства. Для досягнення 
цього результату розробляється стратегія корпо-
ративних заходів, яка може включати в себе спе-
ціальні поїздки, конференції, семінари, тренінги і 
т. п. [4, c. 151]. 

Менеджер з соціальної відповідальності пови-
нен організувати і контроль виконання впрова-
дження корпоративної культури в середовищі 
співробітників, по мірі необхідності коригувати цю 
діяльність, відстежувати ефективність реалізації 
проекту, готувати аналітичні довідки та статистичні 
звіти по досягненню цілі, розробляти корпора-
тивні заходи і т. д. Завдання менеджера з соціаль-
ної відповідальності полягатиме у регулярному 
здійсненні соціологічних досліджень, спрямова-
них на розробку та впровадження заходів щодо 
створення сприятливих соціально-психологічних 
умов для підвищення міри задоволеності матері-
альних та духовних потреб працівників, а також 
зростання продуктивності праці та ефективності 
виробництва [2].

Спеціальність менеджера з соціальної відпові-
дальності на ринку праці України нова. Державні 
навчальні заклади фахівців з цього профілю поки 
не готують. Як правило, до фахівців по корпора-
тивній культурі пред’являються наступні вимоги: 
вища соціологічна або психологічна освіту, нави-
чки аналітичної роботи, здатність працювати як 
частина команди, так і автономно; розвинуті орга-
нізаційні здібності, увага до дрібниць і деталей. 
Тому, доцільно залучити на посаду спеціаліста-
психолога. Плюси посади: цікава робота, широке 
коло спілкування, досить високий посадовий ста-
тус. Мінуси: нерегламентований робочий день, 
робота з великими обсягами інформації.

Менеджер з соціальної відповідальності буде 
займатися реалізацією соціальних програм та 

благодійних проектів у складі планово-економіч-
ного відділу. До розробки проектів доцільно вклю-
чити представників профільних відділів підпри-
ємства, що сприятиме залученню працівників до 
процесу управління соціальною відповідальністю 
на підприємстві.

У національній аграрній політиці на новий 
період декларується, що прогрес аграрного сек-
тору економіки має зумовлювати адекватні пози-
тивні зрушення у сільському розвитку, і насам-
перед – покращення якості (зайнятості, доходів, 
інфраструктури, екології тощо) життя сільського 
населення. Так, у Стратегії розвитку аграрного 
сектору економіки України на період до 2020 року 
серед семи стратегічних цілей передбачено спри-
яння розвиткові сільських населених пунктів і 
формування середнього класу на селі. В Угоді про 
асоціацію між Україною та ЄС виокремлено під-
розділ «Сільське господарство і розвиток сіль-
ських територій», і це означає, що Україна пови-
нна імплементувати у національну політику і 
практику засади європейської аграрної політики. 
Але для проходження цим шляхом у державі необ-
хідно сформувати політико-економічний контекст, 
у якому гармонізація аграрного і сільського розви-
тку стане пріоритетом [1, c. 128]. Тому ТОВ Агро-
фірма «Зоря-Агро» доцільно поліпшити соціальну 
сферу сільських територій. Важливе значення для 
покращення мотивації праці є розвиток соціальної 
сфери с. Солонці (табл. 3). 

У механізмі трудової мотивації найяскравіше 
виявляються особисті потреби, оскільки вони без-
посередньо пов’язані із життєдіяльністю індивіда. 
Тому забезпечення соціальних потреб трудового 
колективу ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро» дасть 
можливість мотивувати працівників залишатися 
працювали в с. Солонці, а не мігрувати в міста чи 
за кордон. Передбачається удосконалення пакету 
компенсацій та пільг для працівників ТОВ Агро-
фірма «Зоря-Агро» на виробництві. Співробітники 
повинні отримувати конкурентний рівень зарп-
латні, для них повинні бути створені комфортні 
умови роботи, надаватися безкоштовне харчу-
вання і навіть житло. Головним напрямом підви-
щення трудової мотивації є удосконалення форм 
і систем організації та оплати праці. Адже наявна 
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нині організація оплати праці працівникам аграр-
ної сфери майже не відповідає ринковій економіці, 
тому її необхідно удосконалювати щоб вона від-
повідала сучасним умовам, які склалися у сіль-
ському господарстві. Для заохочення в сільському 
господарстві застосовуються як моральні, так і 
матеріальні стимули.

ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро» повинно ставити 
перед собою високі стандарти соціальної відпові-
дальності, такі як виробництво якісної та безпеч-
ної сільськогосподарської продукції, забезпечення 
належних умов роботи для своїх працівників, 
надання для них рівних можливостей, інвесту-
вання у навчання та розвиток персоналу. Це також 
дотримання етичних правил ведення бізнесу у 
прозорий та відкритий спосіб, запровадження 
ефективного корпоративного управління, своє-
часна сплата податків. 

Один із найважливіших аспектів соціальної від-
повідальності – діяльність, яку ТОВ Агрофірма 
«Зоря-Агро» спрямовує на покращення життя у 
територіальній громаді. Таку діяльність підприєм-
ство вважає високоперспективним інвестуванням, 
яке сприятиме розвитку духовного та матеріаль-
ного благополуччя суспільства загалом та підпри-
ємства зокрема. 

Менеджер із соціальної відповідальності буде 
також займатися соціальною політикою підпри-
ємства, комплексно вивчатиме, аналізуватиме та 
у взаємодії з органами місцевого самоврядування 
і територіальними громадами фінансово сприя-
тиме вирішенню найбільш актуальних питань у 
сфері освіти, медицини, духовності, благоустрою 
тощо [3, c. 9]. У 2020 р. доцільним є укладання 
Угоди про соціальне партнерство з кожною тери-

торіально-адміністративною одиницею, на якій 
розміщені площі, які орендує сільськогосподар-
ське підприємство. Доцільно ввести місцевий збір 
з 1 га за користування земельними ділянками (на 
рівні 1% грошової оцінки землі) і спрямування цих 
коштів на розвиток сільських громад. Сільським 
громадам та їхнім органам місцевого самовря-
дування доцільно було б мати дієві інструменти 
впливу на господарюючих суб’єктів для захисту 
інтересів членів громад і формувати взаємови-
гідне соціальне партнерство для забезпечення 
сільського розвитку.

Окрім того, доцільно ввести в дію Програму 
соціальних інвестицій ТОВ Агрофірма «Зоря-
Агро» під назвою «З людьми і для людей», яка 
передбачатиме можливість додаткової фінансо-
вої та матеріально-технічної підтримки ініціатив 
територіальних громад із вирішення соціальних 
потреб. Заповнивши та подавши на розгляд аплі-
каційні форми заяви та проекти, в місячний тер-
мін можна очікувати рішення комісії щодо участі у 
запропонованому проекті.

Так, більшість працівників підприємства мають 
неповнолітніх дітей та скаржаться на відсутність 
дитячого майданчика в с. Солонці (згідно з про-
веденим анкетуванням). На питання, що саме 
працівники хотіли би зробити для села, відповіді 
поділилися таким чином: 40% хочуть збудувати 
дитячий майданчик, 5% – провести ремонт доріг, 
7% – покращити екологію населеного пункту, 
15% – відремонтувати будинок культури, а 33% – 
відновити роботу центру відпочинку для молоді.

Із проведеного аналізу можна дійти висновку, 
що серед усіх вікових категорій населення більша 
його частина незадоволені теперішнім станом 

Таблиця 3
Планові напрями покращення соціальної сфери у с. Солонці, 2020–2025 рр.

Напрям соціальної 
відповідальності 

Шляхи покращення  
соціальної відповідальності Виконавець Період 

запровадження

Підтримка дітей Будівництво дитячого 
майданчика Спільне фінансування 2020

Ресурсозбереження

Долучення до проекту 
«Модернізація навчально-
виховних закладів для 
дітей Миргородського 
району Полтавської 
області із застосуванням 
енергозберігаючих технологій»

Спільне фінансування

2021

Оновлення роботи будинку 
культури Придбання нової апаратури 

ТОВ Агрофірма «Зоря-
Агро» та приватний 
інвестор 

2022

Медичне обслуговування Покращення медичного 
обслуговування 

Сільська рада та 
райдержадміні-страція

2023

Діяльність торговельної 
мережі Відкриття магазину ТОВ Агрофірма «Зоря-

Агро»
2024

Транспортне сполучення Асфальтування доріг

ТОВ Агрофірма «Зоря-
Агро» спільно з сільською 
радою та райдержадміні-
страцією

2025
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Таблиця 4
Зведена таблиця планових джерел фінансування проекту  
з будівництва дитячого майданчика в с. Солонці, 2020 р.

Джерела фінансування Сума, тис. грн Питома вага, %
Внесок сільської ради 251,0 26,0
Внесок районної ради 320,0 33,1
Кошти громади 50,0 5,2
Приватні інвеститори (ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро») 345,0 35,7
Всього 966,0 100,0

населеного пункту, проте вони не готові зробити 
свій внесок у його розвиток, що показує відсутність 
у громади бажання згрупуватися для досягнення 
поставленої мети. Проте все може змінитися, 
якщо хоча би хтось із громади проявить лідер-
ські якості та зможе із загального натовпу зробити 
цілеспрямовану і впевнену у своїх діях громадську 
спільноту.

Натепер громадою було вирішено збудувати 
дитячий майданчик. Метою проекту з будівництва 
дитячого майданчика буде забезпечення належ-
ного рівня відпочинку та фізичного (всебічного) 
розвитку дітей шляхом облаштування на терито-
рії школи сучасного ігрового спортивного дитячого 
майданчика, що сприятиме відпочинку дітей та 
заняттям спортом на свіжому повітрі, тобто вихо-
ванню здорового покоління; проведенню заходів 
із благоустрою в районі облаштування дитячого 
майданчика; організації інформаційно-освітньої 
роботи з громадськістю, формуванню партнер-
ських стосунків між владою та громадою міста.

В описі заходів проекту варто розкрити зміст 
кожного з нижченаведених питань:

І етап – здійснення організаційних та підготов-
чих заходів: створення координаційної ради зі 
впровадження проекту; визначення ділянки у від-
повідному місці дошкільного навчального закладу 
для встановлення дитячого майданчика; прове-
дення громадських слухань, інформування насе-
лення щодо заходів проекту «Дитячий майданчик» 
та наслідків його реалізації для громади. Залу-
чення до реалізації проекту установ, організацій, 
суб’єктів підприємницької діяльності, які бажа-
ють долучитися у питанні благоустрою території 
поблизу майданчика.

ІІ етап – облаштування дитячого майданчика: 
проведення тендеру на закупівлю обладнання 
для майданчика та додаткових аксесуарів до них 
(лавки, пісочниці, гойдалки, тощо); залучення 
спеціалізованої організації для виконання інже-
нерно-технічних робіт для монтажу майданчика, 
укладення угоди; придбання обладнання дитячого 
майданчика та аксесуарів до нього; виконання 
робіт із монтажу дитячого майданчика, наладка 
та апробація; проведення опитування батьків у 
мікрорайоні з метою виявлення їхнього відгуку на 
функціонування нової зони відпочинку для дітей. 

Зазначимо джерела фінансування проекту 
в табл. 4. Отже, загалом проект із будівництва 
дитячого майданчика передбачатиме залучення 
коштів у сумі 966 тис. грн. 

Саме уряду разом із об’єднанням роботодав-
ців і професійними спілками слід розробити нор-
мативно-правову базу соціальної відповідальності 
бізнесу. Державі слід запровадити пільги в опо-
даткуванні витрат добровільних соціальних іні-
ціатив для утвердження практики корпоративних 
зобов’язань, оскільки наявна податкова система 
не досить стимулює діяльність бізнесу в цьому 
напрямі [4, c. 75].

Іншими діями у сфері поширення концепції 
соціальної відповідальності бізнесу слід вважати 
створення спеціальних органів, відповідальних 
за поширення принципів корпоративного грома-
дянства, з метою розвитку загального розуміння і 
збільшення рівня поінформованості, контролю за 
дотриманням норм законодавства у сфері соці-
альної діяльності; організацію рейтингів і змагань 
із присвоєнням нагород за використання досвіду 
корпоративного громадянства, запровадження 
обов’язкової звітності корпорацій про соціальні, 
екологічні й економічні наслідки їхньої діяльності. 
Узгоджений проект дитячого майданчика наве-
дено на рис. 1. Отже, проект дитячого майданчика 
с. Солонці буде профінансований коштами ТОВ 
Агрофірма «Зоря-Агро» та громади села. Загалом 
за рахунок запропонованих заходів підприємство 
зможе покращити свій імідж.

Ініціатором розвитку і впровадження принципів 
соціальної відповідальності бізнесу на міжнарод-
ному рівні виступатимуть міжнародні об’єднання, 
організації, бізнес-асоціації та сам великий капі-
тал. Норми міжнародного права є орієнтиром для 
побудови національної моделі корпоративного 
громадянства та мають рекомендаційний і стиму-
люючий характер.

Для остаточного утвердження принципів відпо-
відальної діяльності на рівні країни державі у особі 
уряду та владних структур разом із національними 
інститутами соціального партнерства слід роз-
робити нормативно-правові акти та стимули для 
впровадження норм корпоративного громадян-
ства у практичну господарську діяльність. Отже, 
впровадження новітніх форм соціальної відпо-
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відальності в діяльності ТОВ Агрофірма «Зоря-
Агро» дасть можливість підвищити імідж підпри-
ємства загалом.

Висновки з проведеного дослідження. Соці-
альна підтримка громади с. Солонці буде прово-
дитися на основі стратегії соціальної підтримки: 
будівництво дитячого майданчика, придбання 
нової музичної апаратури для будинку культури, 
відкриття магазину та асфальтування доріг. Перед-
бачається долучення ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро» 
до проекту «Модернізація навчально-виховних 
закладів для дітей Миргородського району Пол-
тавської області із застосуванням енергозбері-
гаючих технологій». Отже, реалізація соціальної 
відповідальності ТОВ Агрофірма «Зоря-Агро» в 
довгостроковому періоді приведе до поліпшення 
морального клімату на підприємстві та покра-
щення ділової репутації.
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IMPLEMENTATION OF NEW SOCIAL RESPONSIBILITY FORMS IN AGRICULTURAL ACTIVITY

The purpose of the article. Introduce methods of introducing the latest forms of social responsibility in the 
activities of an agricultural enterprise. The implementation of the principles of social responsibility in business 
processes is a factor in the further development of the enterprise and becomes of primary importance in solv-
ing a number of social problems. However, although there are some examples of socially responsible behavior 
of domestic enterprises, the implementation of the principles of social responsibility is not common practice. 
Ukrainian companies mostly do not use modern approaches in this area. At the same time, the principles and 
practical approaches to corporate social responsibility inherent in Soviet society have been rejected in recent 
history for ideological and economic reasons.

Methodology. The method of social survey of residents of the village Solonci was used to write the article. 
Application of social responsibility implies carrying out a quantitative and qualitative assessment of the level of 
development of social responsibility at the enterprise in social, environmental, labor, ethical, social directions, 
the results of the assessment can be used in compiling the ratings of social responsibility of enterprises at 
the level of the industry and the region, developing measures that will contribute to raising the level corporate 
social responsibility.

Results. Community social support p. The solonets will be conducted on the basis of a social support 
strategy: construction of a playground, purchase of new musical equipment for the cultural house, opening of 
a shop and paving of roads. Zorya-Agro Agro Firm LLC is expected to join the project «Modernization of edu-
cational institutions for children of Myrhorod district of Poltava region with the use of energy saving technolo-
gies». Thus, the realization of the social responsibility of Agro Firm «Zorya-Agro» LLC in the long term will lead 
to improvement of the moral climate in the enterprise and improvement of business reputation. 

International associations, organizations, business associations and the capital itself will initiate the devel-
opment and implementation of the principles of corporate social responsibility at the international level. The 
rules of international law are the benchmarks for building a national model of corporate citizenship and are 
advisory and stimulating. In order to finally establish the principles of responsible activity at the national level, 
the state, represented by government and governmental structures, together with national social partnership 
institutions, should develop legal acts and incentives for implementing corporate citizenship norms in practical 
economic activity.

Practical implications. The introduction of the latest forms of social responsibility in the activities of LLC 
Agro Firm «Zorya-Agro» will increase the image of the enterprise as a whole.

Value/originality. One of the most important aspects of social responsibility is the activity that «Zorya-
Agro» Agro Firm Ltd. is committed to improving in the territorial community. Such activity of the enterprise is 
considered as a highly prospective investment which will contribute to the development of spiritual and material 
well-being of the society as a whole and of the enterprise in particular.
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Статтю присвячено проблемі моделювання 
процесу стратегічного управління еконо-
мічною активністю підприємств торгівлі 
в умовах змін бізнес-середовища і потреб 
стейкхолдерів. Обґрунтовано структурно-
функціональні складники процесу страте-
гічного управління економічною активністю 
(у вигляді його етапів і результатів) та 
взаємозв’язків між ними. У середовищі сис-
теми бізнес-моделювання Business Studio 
3 із залученням нотації IDEF3 розроблено 
функціональну модель процесу стратегіч-
ного управління економічною активністю 
підприємств торгівлі. Доведено, що важ-
ливим його функціонально-структурним 
складником є планування напрямів реалізації 
стратегічних змін. Запропоновано концеп-
туальну ієрархічну модель стратегічного 
планування, яка дає змогу формувати мно-
жину варіантів та моделювати основні 
процеси стратегічних змін, що орієнто-
вані на активізацію економічної діяльності 
торговельного підприємства в умовах змін 
бізнес-середовища та потреб стейкхолде-
рів як загалом по підприємству, так і в роз-
різі окремих складових частин діяльності 
(фінансова, виробнича, кадрова, ринкова, 
інноваційна, інвестиційна,управлінська).
Ключові слова: торгівля, економічна актив-
ність, процес, стратегічне управління, 
стратегічне планування, модель. 

Статья посвящена проблеме моделирова-
ния процесса стратегического управления 
экономической активностью предприятий 

торговли в условиях изменчивости бизнес-
среды и потребностей стейкхолдеров. 
Обоснованы структурно-функциональные 
составляющие процесса стратегического 
управления экономической активностью 
(в виде его этапов и результатов) и вза-
имосвязи между ними. В среде системы 
бизнес-моделирования Business Studio 3 
с привлечением нотации IDEF3 разрабо-
тана функциональная модель процесса 
стратегического управления экономи-
ческой активностью предприятий тор-
говли. Акцентировано внимание на том, 
что важной функционально-структурной 
составляющей управленческого процесса 
является планирование направлений реа-
лизации стратегических изменений. Пред-
ложена концептуальная иерархическая 
модель стратегического планирования, 
которая позволяет формировать множе-
ство вариантов и моделировать основ-
ные его процессы в сфере активизации 
экономической деятельности торгового 
предприятия в условиях изменений биз-
нес-среды и потребностей стейкхолдеров 
как в целом, так и в разрезе отдельных 
составляющих деятельности (финансо-
вая, производственная, кадровая, рыноч-
ная, инновационная, инвестиционная, 
управленческая).
Ключевые слова: торговля, экономиче-
ская активность, процесс, стратегическое 
управление, стратегическое планирование, 
модель.

The article is devoted to the problem of modelling of technology of realization of functions of managerial influence in order to increase the level of economic 
activity of trade enterprises in the conditions of changes in the business environment and stakeholder needs. It is noted that strategic management is the 
most effective tool for solving the problems of sustainability, activation of economic activity, and further sustainable development of trade enterprises. The 
structural and functional components of the process of strategic management of economic activity of trade enterprises in the form of its stages (business 
environment monitoring analysis and forecasting strategy design strategy implementation planning control and adjustment of goals) and results (diagnosis 
forecast, strategy, strategic plan, program, project evaluation of results) and the relationships between them are substantiated. In the framework of SADT-
based Business Studio 3 modelling system, with the involvement of IDEF3 notation, a functional model of the process of strategic management of economic 
activity of trade enterprises has been developed, which allows providing information and technological support for the complete cycle of development and 
optimization of decision-making to enhance economic activity in the long term, taking into account changes in the business environment and stakeholder 
needs. It is proved that an important functional and structural component of the strategic management process is the planning of directions for implementing 
strategic changes in the economic activity of a trading enterprise. A conceptual hierarchical model of strategic planning in terms of dynamic changes of the 
business environment and stakeholder needs is proposed, which allows forming many variants and modelling basic processes of strategic planning of acti-
vation of economic activity of a trading enterprise in terms of changes in the business environment and stakeholder needs both as a whole in the enterprise 
and in the context of separate components of its activity (financial, production, personnel, market, innovative, investment, managerial).
Key words: trade, economic activity, process, strategic management, strategic planning, model.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
MODELLING OF THE PROCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT  
OF ECONOMIC ACTIVITY OF A TRADING ENTERPRISE

Постановка проблеми. Багатовіковий про-
цес розвитку економічних відносин доводить, що 
торгівля була, є і буде однією з найважливіших 
сфер діяльності в економіці будь-якої держави. 
Вона забезпечує баланс між виробництвом і спо-
живанням продуктів, зачіпає всі верстви насе-
лення, задовольняє попит споживачів і стимулює 
виробництво відповідних товарів. Прогресивність 
підприємницької діяльності у сфері торгівлі під-
силюють сучасні тренди міжнародної економічної 
інтеграції та підтверджують сформовані тенденції 
розвитку галузі, її внесок у формування валового 

внутрішнього продукту (ВВП) нашої країни. Так, 
за даними Державної служби статистики України 
протягом останнього десятиліття торгівля демон-
струє стійке зростання і входить у трійку лідерів 
галузей, які є джерелом створення ВВП. За під-
сумками 2018 року внесок оптової та роздрібної 
торгівлі у формування ВВП у фактичних цінах ста-
новить 471 456 млн грн [1], що в галузевій струк-
турі валової доданої вартості займає 13,25%.

Активізація процесів глобалізації та інтеграції 
за високої непередбачуваності змін законодав-
чого регулювання, очікувань споживачів, форма-
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тів ведення бізнесу та рівня конкуренції істотно 
змінює бізнес-оточення підприємств торгівлі. Це 
примушує керівників і власників бізнесу до пошуку 
адекватних способів набуття та зміцнення конку-
рентних переваг, підвищення іміджу та створення 
умов для сталого розвитку. З огляду на це акту-
альною є проблематика процесу формування 
стратегічних управлінських рішень, орієнтованих 
на забезпечення життєздатності та активізацію 
економічної діяльності торговельного підприєм-
ства за мінливості бізнес-оточення та уподобань 
споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання теорії та практики стратегіч-
ного управління підприємствами представлені 
у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців: І. Ансоффа [2], В. Катькало [3], Г. Мінц-
берга, Дж. Куінна та С. Гошала [4], І. Райковської 
[6, с. 106–117], Л. Сапельнікової та Я. Вознюк 
[7, с. 52–59], Д. Шендела та К. Хаттера [8] та ін. 
Серед них чільне місце займають публікації вітчиз-
няних науковців М. Безпарточного [9, с. 19–26], 
О. Ільчук [10, с. 149–153], І. Мілаш та А. Красноу-
сова [11], Л. Фролової та О. Григораш [12, с. 57–58], 
В. Шарко [13, с. 149–155] та ін., які орієнтовані на 
стратегічне управління економічним потенціалом 
і витратами підприємств торгівлі, їхньою конку-
рентоспроможністю та обґрунтування стратегій 
розвитку тощо. Проте не досить дослідженими 
залишаються питання формування довгостроко-
вої програми дій торговельного підприємства з 
формування передумов економічного зростання 
та набуття конкурентних переваг в умовах швид-
коплинних змін економічної кон’юнктури, стану 
споживчого ринку та конкуренції. Тому доречним 
є подальший розвиток теоретико-методологіч-
них положень та практичних рекомендацій щодо 
стратегічного управління економічною діяльністю 
підприємств торгівлі з орієнтацією на її активіза-
цію та досягнення бажаного рівня з урахуванням 
швидкоплинних змін бізнес-середовища та потреб 
стейкхолдерів.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування структурно-функціональних складників та 
моделювання процесу стратегічного управління 
економічною активністю підприємств торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для підприємств торгівлі пріоритетним завданням 
сьогодення є забезпечення життєздатності та еко-
номічного зростання в довгостроковій перспективі 
на засадах адаптивності та інновацій. Найефек-
тивнішим інструментом вирішення цих завдань є 
стратегічне управління економічною активністю 
підприємств ритейлу. 

У загальному сенсі стратегічне управління – це 
ділова ідеологія підприємства на задану перспек-
тиву, що представлена у вигляді довгострокової 
програми конкретний дій, спрямованих на набуття 

конкурентних переваг під час досягнення цілей. За 
допомогою стратегічного управління забезпечу-
ється «рух» будь-якого підприємства від поточного 
стану до бажаного внаслідок пошуку компромісу 
між інтересами всіх зацікавлених осіб (власників, 
керівників, працівників, постачальників і спожива-
чів, громади, держави) та встановлення балансу 
між підприємством та його оточенням [14, с. 23].

Сучасна концепція стратегічного управління 
інституціональними економічними системами різ-
них видів економічної діяльності виникла у від-
повідь на виклики і загрози бізнес-середовища 
і побудована за принципом «успішне майбутнє 
починається сьогодні». Вона дає можливість 
поєднувати системний, процесний, цільовий, 
ресурсний, ситуаційний та інтегральний підходи 
до управління стратегічними змінами на підприєм-
стві. Це дозволяє, виходячи з наявних можливос-
тей та сучасної бізнес-ситуації, успішно реалізо-
вувати ефективні стратегії та приймати відповідні 
рішення, які сприяють досягненню поставлених 
цілей та балансуванню відносин між підприєм-
ством і зовнішнім середовищем. 

Прийняті «стратегічні рішення задають загаль-
ний напрям розвитку організації та її життєздат-
ність перед лицем прогнозованих, непередбачу-
ваних, а також взагалі невідомих на даний момент 
подій, які можуть відбуватися в її значущому ото-
ченні» [4, с. 135]. Успіх цих рішень визначається 
тим, наскільки вдало підприємство може присто-
суватися до бізнес-оточення, вчасно розпізнати 
загрози для свого існування, не проґавити мож-
ливостей, наданих ринком, та отримати максимум 
користі з їх реалізації. 

«Виходячи з процесного підходу, стратегічне 
управління підприємством є послідовним проце-
сом реалізації взаємопов’язаних дій, направлених 
на досягнення кінцевого результату. Якщо система 
розглядає взаємозв’язки між її елементами, то 
процес акцентує увагу на послідовності виконання 
взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення 
поставлених цілей. 

Є багато описів послідовності проходження 
окремих етапів стратегічного управління, однак 
із тим, що треба визначити місію, проаналізу-
вати зовнішнє та внутрішнє середовище, сфор-
мулювати цілі та стратегії їхнього досягнення, 
розробити й виконати стратегічні плани, про-
екти та програми, погоджуються всі» [15, с. 365]. 
З огляду на це етапізацію процесу стратегічного 
управління економічною активністю підприємств 
торгівлі нами визначено у такій послідовності: 
моніторинг бізнес-середовища → аналіз і про-
гнозування → проектування стратегії → плану-
вання реалізації стратегії → контроль і коригу-
вання поставлених цілей. 

Кожен з етапів процесу стратегічного управ-
ління економічною активністю має своє функціо-
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нальне призначення та характеризується ідентич-
ністю структури притаманних лише їм комплексу 
дій та процедур (починаються з визначення 
потреби, формулювання мети і завершуються 
певним результатом, що передається на наступ-
ний етап), що дозволяє забезпечувати циклічність 
та безперервність управлінського процесу з ура-
хуванням усіх подій та змін, що відбуваються на 
підприємстві та у його оточенні (кризові ситуації, 
конфлікти тощо). Взаємозв’язок результатів визна-
чених етапів процесу стратегічного управління 
економічною активністю торговельного підприєм-
ства, що витікає із логічної послідовності їх реа-
лізації, можна представити у такому вигляді: діа-
гноз → прогноз → стратегія → стратегічний план, 
програма, проект → оцінка результатів. 

Визначені етапи та їх результати є підґрунтям 
для моделювання взаємозв’язків структурно-
функціональних складових процесу стратегічного 
управління економічною активністю підприємств 
торгівлі. 

«Моделювання – складний, трудомісткий і від-
повідальний процес розв’язання наукової задачі, 
результатом якого є модель» [16, с. 268], гносео-
логічний зміст якої утворює основу для переносу 
результатів, одержаних у ході моделювання, на 
оригінал. У контексті нашого дослідження – на 
реалізацію функцій стратегічного управління (ана-
ліз, прогнозування, планування, організація, регу-
лювання, координація, мотивація, контроль) щодо 
активізації економічної діяльності підприємств 
торгівлі та досягнення визначених цілей розви-
тку у мінливому бізнес-середовищі з урахуванням 
потреб стейкхолдерів. 

Моделювання процесу стратегічного управ-
ління економічною активністю підприємств тор-
гівлі пропонуємо здійснювати із застосуванням 
системи бізнес-моделювання Business Studio 3, 
яка реалізує методологію SADT (Structural Analysis 
and Design Technique) та на підставі зручних нота-
цій моделювання, зокрема IDEF0, Процесс (Basic 
Flowchart), Процедура (Cross Functional Flowchart), 
EPC (Event Driven Process Chain), дозволяє ство-
рити функціональну модель управління будь-яким 
процесом із розподілом відповідальності за осно-
вні його результати, «а також підтримує збалансо-
вану систему показників та візуальне створення 
дерева цілей за допомогою діаграми стратегічної 
карти як діаграми опису стратегії у вигляді набору 
стратегічних цілей і причинно-наслідкових зв'язків 
між ними. Технологія SADT є сукупністю методів, 
правил і процедур, призначених для побудови 
функціональної моделі об'єкта предметної області. 
Функціональна модель SADT відображає функціо-
нальну структуру об'єкта, тобто вироблювані ним 
дії і зв'язки між цими діями. Основні елементи 
цієї методології ґрунтуються на графічному пред-
ставленні блочного моделювання. Графіка блоків і 

дуг SADT-діаграми відображає функцію у вигляді 
блоку, а інтерфейси входу/виходу в/з нього пред-
ставляються дугами, відповідно. Взаємодія блоків 
один із одним описується за допомогою інтерфей-
сних дуг, що виражають «обмеження», які в свою 
чергу визначають, коли і яким чином функції вико-
нуються і управляються. Business Studio 3 дозво-
ляє створювати графічні моделі бізнес-процесів 
за допомогою діаграм, виконаних в тій або іншій 
нотації моделювання» [17, с. 143].

З метою забезпечення інформаційно-техно-
логічної підтримки повного циклу розроблення 
та оптимізації управлінського процесу для моде-
лювання прийняття рішень щодо стратегічного 
управління економічною активністю підприємства 
торгівлі було використано нотацію IDEF3, яка 
дозволила: одержати наочну картину наявного 
стану управління економічною активністю під-
приємства; провести аналіз і визначити систему 
взаємопов’язаних функцій і завдань стратегіч-
ного управління економічною активністю; виявити 
слабкі місця під час реалізації усіх функцій стра-
тегічного управління економічною активністю; 
визначити місце і завдання цієї системи управ-
ління; виявити напрями удосконалення організа-
ції системи управління економічною активністю 
підприємства. Результатом застосування мето-
дології SADT із залученням нотації IDEF3 є функ-
ціональна модель, яка складається з блоків, що 
мають посилання один на одного. Керуюча інфор-
мація входить у блок зверху, тоді як інформація, 
яка піддається обробці, показана з лівого боку 
блоку, а результати виходу показані з правого 
боку. Механізм (людина або автоматизована сис-
тема), який здійснює операцію, показаний дугою, 
що входить в блок знизу. Розроблена функціо-
нальна модель процесу стратегічного управління 
економічною активністю підприємств торгівлі 
представлена на рис. 1.

Запропонована модель візуалізує маршру-
тизацію дій із реалізації функцій управлінського 
впливу в межах процесу стратегічного управління 
економічною активністю підприємств торгівлі. Її 
перевагами є: 1) конкретизація складових етапів 
управлінського процесу (моніторинг, аналіз і про-
гнозування, проектування, планування, контроль 
і коригування); 2) визначення результатів управ-
лінського процесу за кожним з його етапів; 3) пре-
зентація взаємозв’язків та взаємообумовленостей 
між ними; 4) представлення етапів процесу управ-
ління як комплексної системи стратегічних дій у 
реальному часі на вході якої необхідні для аналізу 
й обробки інформаційні ресурси, а на виході – 
результат здійснення управлінського процесу. 

Важливою функціонально-структурною скла-
довою частиною розробленої моделі процесу 
стратегічного управління економічною активністю 
підприємств торгівлі є планування напрямів реа-
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лізації стратегічних змін. Стратегічне планування 
здійснюється у відповідності із визначеними 
місією, інтересами і цілями підприємства в сфері 
забезпечення його економічної активності за 
наявності змін умов функціонування та потреб 
стейкхолдерів, і передбачає розробку планів, про-
грам і проектів переходу економічної активності 
торговельного підприємства з поточного до цільо-
вого її рівня. Забезпечити ефективність страте-
гічного планування економічної активності під-
приємств торгівлі дозволить запропонована нами 
концептуальна ієрархічна модель стратегічного 
планування економічної активності підприємства 
торгівлі (рис. 2).

В основу розроблення концептуальної ієрархіч-
ної моделі стратегічного планування економічною 
активністю було покладено адаптовану до визна-
ченої проблематики багаторівневу модель форма-
лізації процесу реалізації напрямів стратегічних 
змін економічної стійкості підприємства в умовах 
невизначеності [16, с. 269], яка ґрунтується на 
методиці стратегічного планування та технології 
методу аналізу ієрархій, імплементація основних 
положень яких пов’язана із визначенням голов-
ного критерію досягнення мети стратегічного пла-
нування, обґрунтуванням рівнів ієрархії та складу 
елементів на кожному з них, встановлення та 
уточнення взаємозв’язків між елементами різних 
рівнів ієрархії (горизонтальних та вертикальних). 

Концептуальна ієрархічна модель стратегіч-
ного планування економічної активності підприєм-
ства інтегрує дев’ять рівнів ієрархії, з яких кожен 
наступний є деталізацією та конкретизацією попе-
реднього, а її найнижчий рівень, що уособлює 
множину допустимих альтернатив забезпечення 
економічної активності (сценаріїв імовірного роз-
витку ситуації, варіантів стратегічних рішень 
тощо), дозволяє найбільш повно репрезентувати 
декомпозицію структурних взаємозв’язків та вза-
ємообумовленостей економічної активності із 
сильними та слабкими сторонами її забезпечення 
підприємством, можливостями і загрозами біз-
нес-середовища та альтернативними варіантами 
досягнення означених цільових орієнтирів страте-
гічного управління.

Головна мета стратегічного планування еконо-
мічної активності підприємства конкретизується 
на першому рівні ієрархії. На цьому ж рівні фор-
мується сукупність взаємопов’язаних стратегічних 
завдань, стратегій, програм, планів, заходів, дій 
та інших рішень, що спрямовані на адаптацію до 
змін бізнес-середовища та потреб стейкхолдерів 
і забезпечення бажаного рівня економічної актив-
ності підприємства в цих умовах. 

На другому рівні здійснюється декомпозиція 
економічної активності підприємства шляхом 
визначення основних складових її формування 
та видів в контексті кількісних і якісних змін струк-

тури, режиму функціонування та розвитку еконо-
мічної системи підприємства в умовах змін бізнес-
середовища та потреб стейкхолдерів. Вважаємо, 
що формування визначальних складових еконо-
мічної активності може здійснюватися на підставі 
критеріальних ознак класифікації її видів виходячи 
з пріоритетності завдань забезпечення гомеостазу 
та гомеокінезу розвитку підприємства як ціліс-
ної органічної системи, що інтегрує різні її сфери 
(фінансову, виробничу, організаційну, маркетин-
гову, кадрову, інвестиційну, інноваційну, управлін-
ську, комунікаційну, техніко-технологічну тощо). 
Пріоритетність участі кожної з сфер у формуванні 
архітектоніки економічної активності підприємства 
була виявлена експертним шляхом з використан-
ням методу аналізу ієрархій. На підставі встанов-
леної пріоритетності було визначено склад компо-
нентів активності (фінансова, виробнича, кадрова, 
ринкова, інвестиційна, інноваційна, управлінська) 
[18, с. 119], які здійснюють суттєвий вплив одна 
на одну та на економічну активність підприємства 
в цілому, що уможливлює спрощення подальшої 
обробки та моделювання, а також сприяє підви-
щенню рівня узгодженості отриманих результатів.

На третьому рівні здійснюється ідентифіка-
ція стратегічних факторів економічної активності 
підприємства торгівлі із виявленням сильних 
і слабких сторін потенціалу її формування на 
рівні господарюючого суб’єкту та можливостей і 
загроз оточуючого бізнес-середовища (в цілому 
та окремо за виділеними структурними складо-
вими). Визначальні сукупності чинників загроз, що 
є основою для подальшої їх систематизації від-
носно кожної структурної складової економічної 
активності і були сформовані нами у попередніх 
дослідженнях [16, с. 272]. Слід зазначити, що біль-
шість загрозливих чинників бізнес-середовища (як 
зовнішнього, так і внутрішнього) мають комплек-
сний характер і одночасно впливають на декілька 
компонент економічної активності, що потребує 
ототожнення, узгодження і чіткого підпорядкування 
пріоритетності їх впливу на кожну з них. При цьому 
кількість, конкретний склад і пріоритетність загроз-
ливих чинників з часом можуть змінюватися, отже, 
слід своєчасно виявляти нові та відстежувати пер-
турбації характеру впливу традиційних с тим щоб 
досягти оперативності реагування і своєчасності 
коригування рішень щодо забезпечення економіч-
ної активності підприємства в умовах змін бізнес-
середовища та потреб стейкхолдерів.

На четвертому рівні формується концепція 
економічної активності, яка інтегрує ідеї, цілі та 
способи забезпечення активізації діяльності під-
приємства у фінансовій, виробничій, кадровій, 
інноваційній, ринковій, інвестиційній та управлін-
ській сферах, та має вигляд організаційного доку-
мента, яким закріплюються основні положення 
політики забезпечення економічної активності під-
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Формування головної мети стратегічного планування економічної 
активності торговельного підприємства 
формалізація процесу прийняття управлінських рішень в сфері забезпечення 
економічної активності підприємства шляхом розробки сукупності 
взаємопов’язаних стратегічних документів (концепція, стратегія, програма, 
план, заходи, бюджет), які санкціонують реалізацію сценарію переведення 
(утримання) ситуації з поточного до цільового її рівня, що відповідає концепції 
сталого розвитку підприємства і його можливостям щодо ресурсного 
забезпечення й адекватної реакції на зміни бізнес-середовища та потреб 
стейкхолдерів у середньо-  та довгостроковій перспективі 

Декомпозиція економічної активності підприємства і представлення її у 
вигляді сукупності визначальних елементів та форм її прояву 

Ідентифікація стратегічних факторів (сильні та слабкі сторони, 
можливості та загрози) економічної активності підприємства у розрізі її 
складових  

Фінансова 
активність 

Виробнича 
активність 

Кадрова 
активність 

Ринкова 
активність 

Управлінська 
активність 

Інвестиційна 
та інноваційна 

Формування концепції економічної активності підприємства торгівлі  
(в цілому і за окремими композиційними елементами) 

Розробка стратегій економічної активності торговельного підприємства 
(в цілому і за окремими композиційними елементами) 

Розробка програм економічної активності підприємства торгівлі (в 
цілому і за окремими композиційними елементами) 

Розробка планів економічної активності торговельного підприємства (в 
цілому і за окремими композиційними елементами) 

Розробка заходів і дій із забезпечення економічної активності 
підприємства торгівлі (в цілому і за окремими композиційними 
елементами) 

Формування бюджетних програм, що спрямовані на забезпечення 
економічної активності підприємства торгівлі (в цілому і за окремими 
елементами) 

Рис. 2. Концептуальна ієрархічна модель стратегічного планування економічної активності 
підприємства в умовах динамічних змін бізнес-середовища та потреб стейкхолдерів

приємства, що визначають її задум на довгостро-
ковий період, і методологічна основа розробки 
стратегії забезпечення економічної активності в 
умовах змін бізнес-середовища та потреб стейк-
холдерів. У загальному вигляді технологія процесу 
підготовки даної концепції передбачає форму-
вання, взаємне узгодження, ранжування, наповне-
ння кількісним змістом, уточнення й ідентифікацію 
цілей забезпечення економічної активності зі спо-
собами їх досягнення. Це дозволяє моделювати 
найімовірніші сценарії розвитку подій в контексті 

переходу (утримання) активності з поточного до 
цільового рівня, який відповідає концепції ста-
лого розвитку підприємства і його можливостям 
щодо ресурсного забезпечення й адекватної реак-
ції на зміни бізнес-середовища та потреб стейк-
холдерів у середньостроковій та довгостроковій 
перспективі, а також представляти проекти стра-
тегічних рішень, спрямованих на ліквідацію, ней-
тралізацію чи зменшення масштабів негативних 
наслідків їх впливу. «Ці стратегічні рішення фор-
малізуються насамперед у систему ієрархічно 
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взаємопов’язаних стратегічних документів, де 
кожний наступний за ієрархією документ деталізує 
та конкретизує попередній, а кожному виду доку-
ментів відповідає свій рівень ієрархії» [19, с. 63].

З урахуванням попередньо обґрунтованих 
положень на п’ятому рівні розробляються стратегії 
фінансової, виробничої, кадрової, ринкової, інно-
ваційної, інвестиційної та управлінської активності, 
які орієнтовані на досягнення прийнятного її рівня 
в кожній із визначених сфер, і формуються вихо-
дячи з пріоритетності структурних взаємозв’язків 
компонентів активності із економічним потенці-
алом і загрозливими чинниками бізнес-середо-
вища, можливостей усунення їх руйнівного впливу 
та досягнення максимально значущих кінцевих 
результатів. На наступних рівнях ієрархії ці стра-
тегії деталізуються із застосуванням методичного 
інструментарію програмно-цільового планування.

Так, на шостому рівні здійснюється деком-
позиція стратегій на сукупність програм, на сьо-
мому – програм на сукупність взаємопов’язаних 
планів, на восьмому – планів на конкретні заходи 
і дії із забезпечення економічної активності під-
приємства. Останній (дев’ятий) рівень ієрархії 
формують бюджетні програми, які спрямовані на 
фінансове та ресурсне забезпечення реалізації 
відповідних стратегій, програм (проектів), планів, 
заходів та дій із забезпечення економічної актив-
ності торговельного підприємства в умовах змін 
бізнес-середовища та потреб стейкхолдерів.

Методологічним підґрунтям побудови концеп-
туальної ієрархічної моделі стратегічного пла-
нування економічної активності підприємства 
торгівлі є системний аналіз, метод дослідження 
операцій, аналіз ієрархій, прогнозування, про-
грамно-цільове планування, експертне оціню-
вання та моделювання. На відміну від існуючих 
розроблена модель враховує особливості страте-
гічного планування, що пов’язані із функціонуван-
ням системи забезпечення економічної активності 
підприємства торгівлі в різних режимах, обмеже-
ністю її ресурсів, доступністю і якістю інформації 
бізнес-середовища, комплексністю, множинністю 
і паралельністю характеру впливів внутрішніх і 
зовнішніх чинників активності на окремі її компо-
ненти, що дозволяє розробляти найбільш опти-
мальні варіанти досягнення цільових параметрів 
активності у фінансовій, виробничій, кадровій, 
ринковій, інноваційній, інвестиційній та управ-
лінській сферах. Її використання в управлінській 
практиці дозволить формувати множину варіан-
тів та моделювати основні процеси стратегічного 
планування економічної активності торгівельного 
підприємства в умовах змін бізнес-середовища 
та потреб стейкхолдерів, що сприятиме підви-
щенню його ефективності в системі забезпечення 
активізації економічної діяльності господарюю-
чого суб’єкта.

Висновки з проведеного дослідження. 
У роботі наведено наукове узагальнення і запро-
поновано новий підхід до вирішення проблем, 
пов’язаних із концептуалізацією моделювання 
процесу стратегічного управління та планування 
економічної активності підприємств торгівлі в умо-
вах змін бізнес-середовища та потреб стейкхол-
дерів. Пропозиції наукового дослідження узагаль-
нено такими висновками:

1. Стратегічне управління економічною актив-
ністю підприємств торгівлі є послідовним проце-
сом реалізації взаємопов’язаних дій, спрямованих 
на моніторинг бізнес-середовища, аналіз і про-
гнозування потенціалу формування економічної 
активності, проектування стратегії активізації еко-
номічної діяльності, планування реалізації страте-
гії, контроль і коригування поставлених цілей. 

2. Для обґрунтування структурно-функціональ-
них складників та моделювання прийняття рішень в 
сфері стратегічного управління економічною актив-
ністю підприємств торгівлі було визначено етапи 
управлінського процесу та результати за кожним із 
них і здійснено із залученням нотації IDEF3 розро-
блення відповідної функціональної моделі в серед-
овищі системи бізнес-моделювання Business Studio 
3, що базується на методології SADT. На відміну від 
наявних, розроблена модель дозволяє забезпе-
чити інформаційно-технологічну підтримку повного 
циклу розробки та оптимізації прийняття рішень 
активізації економічної діяльності у довгостроковій 
перспективі з урахуванням змін бізнес-середовища 
і потреб стейкхолдерів. 

3. Важливим етапом стратегічного управління 
економічною активністю підприємств торгівлі є 
планування реалізації стратегії активізації еконо-
мічної діяльності, що здійснюється шляхом роз-
робкилення відповідних планів, програм і проектів 
переходу з поточного до цільового рівня економіч-
ної активності в умовах змін бізнес-середовища та 
потреб стейкхолдерів.

4. Підвищити ефективність регламентації дій 
щодо економічної активності торговельного під-
приємства в системі її забезпечення дозволить 
запропонована концептуальна ієрархічна модель 
стратегічного планування в умовах динамічних 
змін бізнес-середовища та потреб стейкхолдерів, 
методологічну основу якої складають систем-
ний аналіз, метод дослідження операцій, ана-
ліз ієрархій, прогнозування, програмно-цільове 
планування, експертне оцінювання та моделю-
вання, і яка, на відміну від наявних, дає змогу 
розробляти найбільш оптимальні варіанти досяг-
нення цільових параметрів активності у фінансо-
вій, виробничій, кадровій, ринковій, інноваційній, 
інвестиційній та управлінській сферах, а також 
формувати множину варіантів та моделювати 
основні процеси стратегічного планування акти-
візації економічної діяльності торгівельного під-
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приємства в умовах змін бізнес-середовища та 
потреб стейкхолдерів.

Перспектива подальших наукових пошуків в 
сфері формування стратегічних орієнтирів забез-
печення економічної активності підприємства в 
умовах змін бізнес-середовища та потреб стейк-
холдерів полягає в розробленні стратегії активі-
зації економічної діяльності торговельного під-
приємства з урахуванням основних положень 
запропонованої концептуальної ієрархічної моделі 
стратегічного її планування.
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MODELLING OF THE PROCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT  
OF ECONOMIC ACTIVITY OF A TRADING ENTERPRISE

The purpose of the article. The economic activity of trade enterprises, as a strategic prerequisite for eco-
nomic growth in the changing conditions of consumer needs and uncertain business environment, requires 
routing actions to implement functions of managerial influence within the management process. The article 
is focused on solving the problems of modelling the process of strategic management of economic activity of 
trade enterprises in the context of changing business environment and stakeholder needs. The purpose is to 
substantiate the structural and functional components and to model the process of strategic management of 
economic activity of trade enterprises.

Research methods. The methodological and informational basis of the scientific work are the latest results 
of scientific researches of domestic and foreign scientists on the stated problems, general scientific and spe-
cial principles and methods of knowledge of the process of strategic management of economic activity of trade 
enterprises, in particular: scientific abstraction, analysis and synthesis, comparative analysis, systematization 
and generalization, system-activity, process, and complex-purpose approaches.

Results. The paper proposes a new approach to solving problems related to the conceptualization of mod-
elling of strategic management processes and planning of economic activity of trade enterprises in terms of 
changing business environment and stakeholder needs. It is stated that strategic management of economic 
activity of trade enterprises is a consistent process of implementation of interconnected actions aimed at 
monitoring the business environment, analysing and forecasting the potential of economic activity formation, 
designing a strategy for activating economic activity, planning the implementation of the strategy, control and 
adjusting the goals, which are completed by obtaining relevant results (diagnosis → forecast → strategy → 
strategic plan, program, project → evaluation of results). The identified stages and results have been inter-
preted as structural and functional components of the process of strategic management of economic activity 
of trade enterprises, the relationship between which is manifested through the dependence of information 
resources at the beginning of each stage of the management process on the results obtained in the previous 
stage. In order to model the relationships and interdependencies of management actions within the process of 
strategic management of economic activity of trade enterprises, it is proposed to include a Business Studio 3 
business simulation system based on SADT methodology and convenient modelling notations, such as IDEF0, 
Basic Flowchart, Cross-Functional Flowchart, EPC (Event-Driven Process Chain). A functional model of strate-
gic management of economic activity of trade enterprises has been developed, which serves as a basis for the 
development and optimization of decision-making for the activation of economic activity in the long term, tak-
ing into account changes in the business environment and stakeholders’ needs. It is proved that an important 
stage of strategic management of economic activity of trade enterprises is the planning of implementation of 
the strategy of activation of economic activity, which is carried out by developing appropriate plans, programs, 
and projects of transition from the current to the target level of economic activity in the conditions of chang-
ing business environment and stakeholder needs. The conceptual hierarchical model of strategic planning in 
terms of dynamic changes of the business environment and stakeholder needs is proposed, the methodologi-
cal basis of which is system analysis, method of operations research, hierarchy analysis, forecasting, program-
targeted planning, expert evaluation, and modelling.

Novelty. The advantages of the proposed functional model of the process of strategic management of 
economic activity of trade enterprises are: the specification of functional and structural components and the 
presentation of the management process as a complex system of real-time strategic actions at the input of 
which information resources are necessary for the analysis and processing, and at the output – the result 
of management process. Unlike the existing ones, the developed conceptual hierarchical model of strategic 
planning allows developing the most optimal options for achieving the target parameters of economic activity 
of a trade enterprise in all spheres of activity (financial, production, personnel, market, innovation, investment, 
management) and modelling the basic processes of its strategic planning in the conditions of changes in the 
business environment and stakeholder needs.

Practical value (originality). The results obtained are of scientific novelty and practical value for the devel-
opment of strategies for enhancing the economic activity of a trading enterprise and sustainable development 
in the retail market.
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У статті досліджено фінансові аспекти 
та проблеми кадрового потенціалу малих 
та середніх підприємств та розроблено 
рекомендації щодо його розвитку в сучас-
них умовах. Рівень кадрового потенціалу 
вітчизняних малих та середніх промисло-
вих підприємств не відповідає вимогам та 
стандартам, які забезпечують економічне 
зростання. Тому є досить актуальним 
процес накопичення й осмислення зарубіж-
ного досвіду розвинутих країн у цій сфері. 
На основі дослідження світового досвіду 
обґрунтовано важливість фінансового сти-
мулювання розвитку кадрового потенціалу 
вітчизняних малих та середніх промислових 
підприємств. З’ясовано чинники, які усклад-
нюють розвиток кадрового потенціалу 
підприємств. Запропоновано науково-тео-
ретичні рекомендації розвитку кадрового 
потенціалу малих та середніх підприємств, 
що спрямовані на модернізацію професійної 
підготовки кадрів, розвиваючи інтегровану 
систему, яка базується на ефективному 
співробітництві осіб, які навчаються, закла-
дів професійної освіти та роботодавців, 
спрямовуючи таким чином інвестиції в люд-
ський капітал.
Ключові слова: кадровий потенціал, розви-
ток, фінансове стимулювання, професійна 
підготовка, оплата праці, підприємство.

В статье исследованы финансовые 
аспекты и проблемы кадрового потенци-

ала малых и средних предприятий, а также 
разработаны рекомендации по его раз-
витию в современных условиях. Уровень 
кадрового потенциала отечественных 
малых и средних промышленных предпри-
ятий не соответствует требованиям и 
стандартам, обеспечивающим экономиче-
ский рост. Поэтому процесс накопления и 
осмысления зарубежного опыта развитых 
стран в этой сфере является актуаль-
ным. На основе исследования мирового 
опыта была обоснована важность финан-
сового стимулирования развития кадро-
вого потенциала отечественных малых 
и средних промышленных предприятий. 
Выявлены факторы, которые затрудняют 
развитие кадрового потенциала предпри-
ятий. Предложены научно-теоретические 
рекомендации развития кадрового потен-
циала малых и средних предприятий, 
направленных на модернизацию професси-
ональной подготовки кадров путем разви-
тия интегрированной системы, которая 
базируется на эффективном сотрудниче-
стве обучающихся лиц, учреждений про-
фессионального образования и работо-
дателей, способствуя инвестированию в 
человеческий капитал.
Ключевые слова: кадровый потенциал, 
развитие, финансовое стимулирование, 
профессиональная подготовка, оплата 
труда, предприятие.

The article explores the financial aspects and problems of the human resources potential of small and medium-sized enterprises and provides recommen-
dations for its development in modern conditions. The level of personnel capacity of domestic small and medium-sized industrial enterprises does not meet 
the requirements and standards that ensure economic growth. Therefore, it is understandable that it is difficult to imagine the development of small and 
medium-sized industrial enterprises without the influx of highly skilled workers, including young people. The process of accumulating and comprehending 
foreign experience of developed countries in this field is quite relevant. The purpose of the article is to study the financial aspects and problems of personnel 
development of small and medium-sized enterprises and to develop scientific and theoretical recommendations for the development of personnel potential 
of small and medium-sized enterprises. Based on the experience of the world experience, the importance of financial stimulation of the development of per-
sonnel potential of domestic small and medium-sized industrial enterprises is substantiated. Factors that hinder the development of the human resources 
potential of enterprises have been identified. The main ones are the low wages and the low level of responsibility of employers for the level of professional-
ism and qualification of workers, the unwillingness to spend money on it. Given these problems and the current socio-economic status of Ukraine, imbal-
ances in the labor market, unemployment, further studies require the improvement of the organizational and economic mechanism of financial incentives 
for the development of human resources in accordance with the national structure of the economy. The scientific and theoretical recommendations for the 
development of personnel potential of small and medium-sized enterprises are offered. The recommendations are aimed at modernizing vocational training, 
developing an integrated system based on the effective cooperation of trainees, vocational education institutions and employers, thus directing investment 
in human capital. 
Key words: personnel potential, development, financial stimulation, training, remuneration, enterprise.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ 
ТА СЕРЕДНІХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
FINANCIAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF SMALL 
AND MEDIUM INDUSTRIAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Постановка проблеми. Швидкий розвиток 
ринку, постійні зміни вимог споживачів змушують 
малі та середні підприємства шукати можливості 
підвищення ефективності функціонування своєї 
діяльності. Крім того, економічна криза в Україні 
розставляє жорсткі пріоритети, і вже зовсім неве-
лика частка малих та середніх промислових під-
приємств здатна вижити та розвиватися в нових 
умовах. 

Сучасний розвиток підприємства неможливо 
уявити без стимулювання кадрового розвитку. При-
чому кадровий розвиток ґрунтується не тільки на 

високому рівні знань та професійної підготовки пер-
соналу, а й на особливих здібностях працівників. 

Підприємствам не вистачає висококваліфі-
кованих робітників, що відображає гостру соці-
ально-економічну проблему як регіональної, так 
і національної економіки загалом. Адже з метою 
виробництва конкурентної продукції необхідно 
постійно впроваджувати інноваційні технології, а 
це потребує здобуття робітниками нових трудових 
навичок, вмінь, здібностей та високої кваліфікації.

Потреба в професійній підготовці та перепідго-
товці трудових ресурсів, яка б відповідала сучас-
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ним вимогам виробництва, виникає на всіх рів-
нях: на державному рівні, що позитивно впливає 
на забезпечення та підвищення рівня зайнятості 
населення; на рівні підприємств, де в будь-який 
момент може виникнути потреба у висококваліфі-
кованих кадрах; у самих робітників, які розуміють, 
що за не досить високої або непотрібної кваліфі-
кації вони не будуть затребувані роботодавцем.

Низька заробітна плата не сприяє формуванню 
дієвих механізмів мотивації та стимулювання роз-
витку кадрового потенціалу в умовах інновацій. 
Протягом останніх років потенціал кваліфікованих 
робітників в Україні значно знизився порівняно з 
розвинутими країнами. Водночас спостерігається 
недостатня зацікавленість і з боку окремих робо-
тодавців у якості персоналу, нерозуміння ними 
важливості цієї справи і небажання вкладати 
інвестиції у людський капітал. Тому все більшої 
актуальності набуває питання розвитку кадрового 
потенціалу підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання стимулювання та розвитку кадрового 
потенціалу досліджувались у працях: О. Грішно-
вої, Б. Данилишина, Г. Дмитренка, М. Долішнього, 
Т. Заєць, Е. Лібанової, Л. Лісогор, О. Макарової, 
Ю. Маршавіна, Н. Ничкало, С. Ніколаєнко, В. Нові-
кова, В. Онікієнко, В. Покрищук, В. Савченко, 
М. Семикіної, Л. Ткаченко та інших. Проте публі-
кації, присвячені фінансовим аспектам розвитку 
кадрового потенціалу малих та середніх підпри-
ємств у сучасних умовах, практично відсутні. 

В Україні проблеми стимулювання розви-
тку малих та середніх підприємств, у тому числі 
використання ними кадрового потенціалу, трива-
лий час вирішувалися неефективно, результатом 
чого стало технологічне відставання за сучас-
ними напрямами розвитку науки і техніки. Таким 
чином, ці проблеми, будучи актуальними завжди, 
набули особливого значення нині, коли Україна 
стоїть перед історичним вибором стратегії свого 
розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження фінансових аспектів і проблем кадрового 
розвитку та розроблення науково-теоретичних 
рекомендацій розвитку кадрового потенціалу 
малих та середніх підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рівень і якість кадрового потенціалу відіграють 
провідну роль у забезпечені стабільності та кон-
курентоспроможності як підприємств, так і еко-
номіки країни, а також є основою стабільності 
суспільства.

Серед основних вимог роботодавців до зді-
бностей працівників можна виділити: вміння 
системно мислити, працездатність, цілеспрямо-
ваність, прагнення вчитися, бажання і вміння пра-
цювати в колективі, вміння працювати з інформа-
цією, з людьми, адекватну самооцінку, готовність 

почати з «нижчої сходинки». Тому цілком зрозу-
міло, що кадровий розвиток малого і середнього 
промислового підприємства складно уявити без 
припливу висококваліфікованих працівників, у 
тому числі молоді.

Розвиток кадрового потенціалу передбачає: 
– розроблення нових методів і форм освіти 

у ВНЗ на основі відповідних державних освітніх 
стандартів із метою формування певної сукуп-
ності знань, системного мислення та практичних 
навичок; 

– розроблення і видання наукової, навчально-
методичної та довідкової літератури, а також 
програмних продуктів із питань організації діяль-
ності в різних сферах малого та середнього під-
приємництва; 

– підвищення кваліфікації кадрів.
Досвід розвинутих країн, економіка яких пере-

буває на більш високому рівні розвитку, засвідчує 
доцільність підготовки спеціалістів безпосередньо 
на виробництві. Наприклад, у Данії діє система 
професійного навчання кадрів на виробництві 
протягом життя, і понад 40% дорослого населення 
проходить професійне навчання на виробництві, 
що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
робітників, а отже, і продукції. Досвід Японії свід-
чить, що 48% ВВП забезпечується за рахунок 
поліпшення якості робочої сили; 11% – за рахунок 
збільшення її чисельності; 41% – за рахунок тех-
нічного оновлення засобів виробництва.

У Німеччині, Великобританії, Франції, Данії, 
Швеції, інших європейських країнах широко роз-
повсюджена система додаткових джерел фінан-
сування професійної підготовки, що передбачає 
фінансування підготовки робітників за рахунок 
встановлення законодавством обов’язкових від-
рахувань із доходів підприємств або багатока-
нального і багаторівневого фінансування. Під-
приємства виділяють на ці цілі до 10% фонду 
заробітної плати. Так, у Франції підприємства 
відраховують для цього 3%, у Бельгії – 6% 
[1, с. 34–40; 2, с. 90–100].

У Франції роботодавці сплачують податок на 
професійну освіту, або, як його ще називають, – 
«податок на учнівство» за ставкою 0,5% від вало-
вого фонду оплати праці з надбавкою 0,1%. За 
наявності більше 10 робітників підприємство 
зобов’язане брати участь у фінансуванні довго-
строкової професійної підготовки своїх робітників 
за рахунок акумуляції податків за ставкою 1,2% від 
загальної суми заробітної плати. Для підприємств, 
які використовують тимчасову робочу силу, ставка 
цього податку становить 2%. Крім цього, запро-
ваджено додатковий збір за ставкою 0,3%, який 
має бути спрямований на професійну підготовку 
молоді. Якщо ж з тих чи інших причин кошти не 
використають за цільовим призначенням, їх пере-
раховують до державного бюджету [3, с. 14–21].
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Проте, що стосується України, дослідження 
свідчать, що у 2020 році потреби вітчизняної 
промисловості у кваліфікованих робітниках у 
більшості регіонів України задовольнятимуться 
лише на 30–40%. Водночас через трудову мігра-
цію Україна втратила і продовжує втрачати вже 
більше 5 мільйонів осіб переважно молодого та 
середнього віку – найбільш продуктивної частини 
населення, і третина з них – кваліфіковані фахівці. 

Головним чинником, що ускладнює розвиток 
кадрового потенціалу, є низький ступінь відпо-
відальності роботодавців за рівень професіона-
лізму та кваліфікації робітників, небажання витра-
чати на це кошти. 

Реалії сьогодення змушують нас визнати також 
те, що головною проблемою розвитку кадрового 
потенціалу є не безробіття, а недостатня якість 
пропонованих робочих місць, яка характеризу-
ється досить низьким рівнем оплати праці. За 
2018 рік у базі даних Державної служби зайнятості 
було зареєстровано 1,1 млн. вакансій. Значна 
кількість вакансій, зареєстрованих на ринку праці, 
не заповнюється через низьку оплату праці (20% 
зареєстрованих вакансій передбачили заробітну 
плату на рівні від 7000 грн., 60% – на рівні міні-
мальної заробітної плати) [4]. При цьому низький 
рівень заробітної плати запропоновано і високок-
валіфікованим кадрам.

Теза про те, що молоде поповнення – це й 
управлінський резерв, і зростання продуктив-
ності, і якісно нова робоча сила, широко відома. 
Але саме в цьому аспекті і виникають протиріччя. 
На жаль, склалася тенденція, що молоді люди, 
отримавши професійну освіту, після закінчення 
ВНЗ поповнюють когорту менеджерів із продажу. 
«Інженери» торгують обладнанням, «технологи» – 
технологіями. 

Пов'язано це з тим, що для молоді працю-
вати на промислових підприємствах – немодно, 
оскільки сьогодні праця у сфері торгівлі є більш 
престижною, ніж праця у сфері промисловості. 
Промислові малі та середні підприємства посту-
паються великим за показниками якості робочого 
місця (низький рівень оплати, погані умови праці, 
неясні перспективи професійного і посадового 
росту), тому не потрапляють до уваги молодих 
кадрів [5, с. 65]. Говорячи про рівень заробітної 
плати, доводиться мати на увазі соціальні та еко-
номічні наслідки економії на цій статті витрат. 

Низька заробітна плата у поєднанні з невели-
ким соціальним пакетом лише підтримує зайня-
тість на підприємствах, але не стимулює продук-
тивність і консервує ситуацію з персоналом, що 
приводить до гальмування інноваційного розвитку 
підприємства.

Загальна економічна криза промисловості 
України, складне фінансове становище більшості 
малих і середніх промислових підприємств не 

сприяють якісному поліпшенню складу зайнятих, 
в тому числі за таким показником, як вікова струк-
тура. Середній вік зайнятих працівників у промис-
ловості наближається до пенсійного. Дуже рідко 
мале та середнє промислове підприємство може 
пишатися реальними молодими і кваліфікова-
ними кадрами.

Частка молоді у сфері промисловості з кожним 
роком падає, основними причинами є: 1) низька 
заробітна плата; 2) відсутність перспектив 
кар’єрного росту; 3) слабка державна підтримка 
малих та середніх промислових підприємств; 
4) відсутність чітко працюючої системи стимулю-
вання масової участі молоді в науково-технічній та 
інноваційної діяльності підприємств; 5) слабка під-
готовленість молодих учених та фахівців до ство-
рення малих і середніх промислових підприємств, 
необхідних для реалізації результатів наукових 
розробок тощо [6, с. 97].

З метою підвищення рівня фінансового стиму-
лювання розвитку кадрового потенціалу доцільно 
зосередити увагу на реалізації таких соціально-
економічних завдань:

1) створення умов для відновлення основних 
функцій заробітної плати: розподільчої, відтворю-
вальної та стимулюючої;

2) підвищення номінальної заробітної плати до 
реальної вартості робочої сили;

3) зниження податків на заробітну плату та від-
рахування з неї шляхом подолання тіньових схем 
оплати праці;

4) збільшення питомої ваги заробітної плати в 
загальній структурі собівартості продукції;

5) встановлення гідної обов'язкової мінімаль-
ної годинної ставки оплати праці.

Крім того, необхідно надавати державну під-
тримку прикладним науковим дослідженням, які 
проводяться малими та середніми промисловими 
підприємствами. Стимулювати і спростити процес 
проходження практик і стажувань студентами ВНЗ 
на промислових підприємствах [7, с. 167]. Залу-
чати висококваліфікованих співробітників органі-
зацій і підприємств промисловості до викладання 
або проведення наукових семінарів у межах освіт-
ніх програм, а також розробити і реалізувати про-
грами кар'єрного росту для залучення молоді у 
промислову сферу.

Україна має зробити вибір на користь побу-
дови нової системи підготовки кадрів із вищою 
освітою, орієнтованої на стимулювання іннова-
ційного розвитку економіки, насичення її фахів-
цями необхідної спеціалізації і кваліфікації. Такий 
підхід у підсумку поверне науку в університети, 
перетворить ВНЗ на важливі структурні елементи 
сучасної економіки.

Наведені рекомендації спрямовані на модерні-
зацію професійної підготовки кадрів, розвиваючи 
інтегровану систему, яка базується на ефектив-
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ному співробітництві осіб, що навчаються, закла-
дів професійної освіти та роботодавців, спрямову-
ючи таким чином інвестиції в людський капітал.

Висновки з проведеного дослідження. На 
сучасному етапі розвитку економіки України є 
низка проблем, які стосуються фінансового стиму-
лювання розвитку кадрового потенціалу. 

Зважаючи на зазначені проблеми, а також з 
огляду на наявний соціально-економічний стан 
України, диспропорції на ринку праці, безробіття, 
подальших досліджень потребують питання вдо-
сконалення організаційно-економічного механізму 
системи фінансового стимулювання розвитку 
кадрового потенціалу відповідно до національної 
структури економіки.

Цілком очевидно, що Україна має перейняти 
зарубіжний досвід фінансових аспектів стиму-
лювання розвитку кадрового потенціалу країни в 
умовах інноваційної економіки.
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FINANCIAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF SMALL  
AND MEDIUM INDUSTRIAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

The purpose of the article. The level of personnel capacity of domestic small and medium-sized indus-
trial enterprises does not meet the requirements and standards that ensure economic growth. Therefore, the 
process of accumulating and comprehending foreign experience of developed countries in this field is quite 
relevant. The purpose of the article is to study the financial aspects and problems of personnel development of 
small and medium-sized enterprises and to develop scientific and theoretical recommendations for the devel-
opment of personnel potential of small and medium-sized enterprises.

Methodology. The survey is based on study of the world experience of human resources development of 
enterprises and identify factors that hinder the development of human resources of enterprises.

Results. The level and quality of human resources play a leading role in ensuring the stability and com-
petitiveness of both the enterprises and the economy of the country, as well as being the basis for the stability 
of society.

Among the basic requirements of employers to the abilities of employees can be distinguished: the ability 
to think systematically, working capacity, commitment, learning, desire and ability to work in a team, the ability 
to work with information, with people, adequate self-esteem, willingness to start with "lower. Therefore, it is 
understandable that it is difficult to imagine the development of small and medium-sized industrial enterprises 
without the influx of highly skilled workers, including young people.

In Germany, the United Kingdom, France, Denmark, Sweden, and other European countries, a system of 
additional sources of financing for vocational training is widespread, which involves financing the training of 
workers by establishing statutory deductions from corporate income or multichannel and multilevel financing. 
The main factor hampering the development of human resources is the low level of responsibility of employers 
for the level of professionalism and qualification of workers, the unwillingness to spend on it.

In order to increase the level of financial stimulation of human resources development, it is advisable to 
focus on the implementation of the following objectives:

1) creation of conditions for restoration of the basic functions of wages: distributive, reproductive and 
stimulating;

2) raising nominal wages to the real cost of labor;
3) reducing and deducting payroll taxes by overcoming shadow pay schemes;
4) increase in the share of wages in the overall cost structure of products;
5) setting a decent mandatory minimum hourly wage.
Practical implications. The recommendations are aimed at modernizing vocational training, developing 

an integrated system based on the effective cooperation of trainees, vocational education institutions and 
employers, thus directing investment in human capital.

Value/originality. Given these problems and the current socio-economic status of Ukraine, imbalances in 
the labor market, unemployment, further studies require the improvement of the organizational and economic 
mechanism of financial incentives for the development of human resources in accordance with the national 
structure of the economy.
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У статті досліджені фактори конкурент-
ного середовища в сегменті виробництва 
молочної продукції в Україні. Встановлено, 
що на сучасному етапі розвитку для ринку 
молочної продукції України притаманна дис-
функціональна модель конкуренції, яка зна-
чною мірою стримує розвиток вітчизняної 
молокопереробної промисловості, оскільки 
для неї характерні процеси, що дестабілізу-
ють вищезазначений ринок і призводять до 
ринкових диспропорцій. Не сприяють також 
підвищенню конкурентоспроможності 
українських молочних підприємств невід-
повідність вітчизняних стандартів якості 
молочної продукції європейським нормам, 
відсутність глибокої спеціалізації виробни-
цтва, наявність на ринку фальсифікату, 
що нині є об’єктивною реальністю і вимагає 
виважених управлінських рішень, що мають 
орієнтуватися на загальноекономічну ситу-
ацію на зовнішньому і внутрішньому ринках. 
Визначені напрями підвищення рівня конку-
рентоспроможності молокопереробних під-
приємств України, серед яких – розроблення 
комплексу заходів, які мають вирішити про-
блеми якості продукції, зокрема на основі 
боротьби із фальсифікатом, розвиток брен-
дингу, формування й укріплення власної сиро-
винної бази виробництва молочної продукції.
Ключові слова: молокопереробна промис-
ловість, підприємства, конкуренція, фак-
тори, ринок, якість, стандарти.

В статье исследованы факторы конку-
рентной среды в сегменте производства 
молочной продукции в Украине. Установ-

лено, что на современном этапе развития 
для рынка молочной продукции Украины 
присуща дисфункциональная модель конку-
ренции, которая в значительной степени 
сдерживает развитие отечественной 
молокоперерабатывающей промышлен-
ности, поскольку для нее характерны про-
цессы, дестабилизирующие вышеупомя-
нутый рынок и приводящие к рыночным 
диспропорциям. Не способствует повы-
шению конкурентоспособности украин-
ских молочных предприятий также несо-
ответствие отечественных стандартов 
качества молочной продукции европейским 
нормам, отсутствие глубокой специализа-
ции производства, наличие на рынке фаль-
сификата, что сейчас является объектив-
ной реальностью и требует взвешенных 
управленческих решений, которые должны 
ориентироваться на общеэкономическую 
ситуацию на внешнем и внутреннем рын-
ках. Определены направления повышения 
конкурентоспособности молокоперераба-
тывающих предприятий Украины, среди 
которых – разработка комплекса мер, 
которые должны решить проблемы каче-
ства продукции, в частности на основе 
борьбы с фальсификатом, развитие брен-
динга, формирование и укрепление соб-
ственной сырьевой базы производства 
молочной продукции.
Ключевые слова: молокоперерабатываю-
щая промышленность, предприятия, кон-
куренция, факторы, рынок, качество, стан-
дарты.

The article investigates the factors of competitive environment in the dairy production segment in Ukraine. It is established that at the present stage of devel-
opment for the dairy market of Ukraine there is a dysfunctional model of competition, which significantly impedes the development of the domestic dairy 
industry, as it is characterized by processes that destabilize the above market and lead to market imbalances. This market model, which is a modern objec-
tive reality, requires prudent management decisions, which should focus on the overall economic situation in foreign and domestic markets, on the behavior 
of competitors, which now largely goes beyond classic Western civilized competition. In addition, their divergence and the lack of deep specialization of 
production do not contribute to increasing the competitiveness of Ukrainian dairy enterprises. As a result, the range of products of domestic milk processors 
is duplicated. Due to inconsistent sales systems, they are pushing one another into the market. At the same time, having a specialization would lead to 
in-depth processing of raw materials, which would help to obtain additional added value regardless of the market situation in the market. This approach is 
typical for the production of dairy products in Europe. In addition, dairy producers have difficulties accessing retail chains, poorly developed branding, and 
are not paying enough attention to changes in the market. There are questions about the packaging of products, the study of consumer demand. Improve-
ment of these processes in the implementation of foreign economic activity of Ukrainian dairies is due in the near future, taking into account the expected 
intensification of competition in the domestic and world markets. The directions of increasing the level of competitiveness of dairy enterprises of Ukraine are 
identified, among which is the development of a set of measures that should solve the problems of product quality, in particular on the basis of counterfeiting, 
development of branding, formation and strengthening of own raw materials base of dairy production.
Key words: dairy industry, competition, enterprises, factors, market, quality, standards.

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В СЕГМЕНТІ  
ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
FACTORS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT  
IN THE DAIRY PRODUCTION SEGMENT IN UKRAINE

Постановка проблеми. Агропромисловий 
комплекс України створює близько 18% валової 
доданої вартості держави, є одним з основних 
бюджетоформуючих секторів національної еко-
номіки, питома вага якого у зведеному бюджеті 
держави за останні роки становить в серед-
ньому 12%, а у товарній структурі експорту – 
понад третину [14]. 

Одним із складників АПК є молокопродуктовий 
підкомплекс, який включає в себе сукупність під-
приємств сільськогосподарського та промисло-

вого виробництва, котрі зосередженні на виробни-
цтві, переробці та збуті молочної продукції.

Молочна промисловість є соціально орієнто-
ваною галуззю, продукція якої повинна забезпечу-
вати населення України високоякісними та пожив-
ними продуктами харчування, а також є основою 
разом із продукцією інших переробних галузей 
АПК забезпечення продовольчої безпеки держави.

Молоко та молокопродукти є необхідними 
складниками добового раціону харчування кожної 
людини, тому що у їхньому складі є незамінні для 
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людського організму вітаміни, ферменти, мікро-
елементи, які не містяться в інших продуктах рос-
линного і тваринного походження. Проте протягом 
останніх років у роботі галузі спостерігаються про-
блеми, які знижують її конкурентоспроможність, 
ускладнюють діяльність молокопереробних під-
приємств на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми конкурентоздатності підприємств молоко-
продуктового підкомлексу АПК України і, зокрема, 
вітчизняної молокопереробної промисловості в 
останні роки досліджували Р.Я. Баран, М.Й. Роман-
чукевич [1], В.М. Яценко, А.О. Яковлєва [18]; до 
проблем конкурентоздатності підприємств молоч-
ного комплексу в Україні зверталися Я.В. Лінецька, 
В.П. Міняйло [11], І.Ю. Рудь [16] та ін. 

Науковці вважають, що вітчизняні молокопе-
реробні підприємства не досить підготовлені до 
роботи в умовах жорсткої конкуренції з інозем-
ними товаровиробниками, при тому, що ситуація 
на внутрішньому ринку також ускладнює процес 
управління конкурентоспроможністю. 

Постановка завдання. Мета дослідження – 
проаналізувати фактори, що впливають на рівень 
конкурентоспроможності вітчизняної молокопере-
робної промисловості, та визначити шляхи її під-
вищення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок молока і молочних продуктів є однією з най-
важливіших складових частин агропродовольчого 
ринку. Від його розвитку залежить забезпечення 
населення життєво необхідними продуктами хар-
чування, які виробляються з молока. В Україні є 
всі передумови для розвитку молочнотоварного 
виробництва: сприятливі ресурси, кормова база, 
інфраструктура, розвинена селекція, племінний 
фонд, трудові ресурси тощо. Однак аналіз гос-
подарської діяльності цієї галузі доводить, що в 
галузі є низка проблем внутрішнього і зовнішнього 
плану, які негативно впливають на її стан. Насам-
перед йдеться про якість продукції як найважливі-
ший чинник конкурентоспроможності галузі. 

Поряд із цим вітчизняна молочна галузь перебу-
ває на етапі активного переходу на більш високий 
якісний рівень відповідно до прийнятого стандарту 
ДСТУ 3662 до: 2015 «Молоко-сировина коров'яча. 
Технічні умови» [7], згідно з яким на ринку зали-
шається три сорти молока: «екстра», «вищий» і 
«перший». Молоко другого сорту ще буде виро-
блятися до початку 2020 року, а у наступні два 
роки буде прийматися для переробки в тваринні 
корми, казеїн і т. ін.

Статистичні дані засвідчують (табл. 1), що в 
останні два роки в структурі обсягів випуску суттєво 
зменшилася питома вага молока першого ґатунку 
(–5,0%), а також молока другого ґатунку(–1,6%), 
але підвищилася вага молока ґатунку «екстра» 
(+5,2%); молока вищого ґатунку (+1,4%).

Незважаючи на такі загалом позитивні струк-
турі зміни, зазначимо, що молоко другого сорту 
в нашій країні виробляють в основному сільські 
домогосподарства, яким доведеться вирішувати 
питання збуту молока після остаточного скасу-
вання старого стандарту. Це може привести до 
збільшення частки тіньового сектору молочного 
ринку, який становить зараз близько 20–25%.

Серйозний виклик виробникам створює і 
поширення в суспільстві тенденцій здорового 
харчування, в межах яких збільшується спо-
живання рослинного молока як альтернативи 
молочному [3]. 

Ці тенденції впливають на галузь, а також на 
конкурентні позиції вітчизняної продукції на сві-
тових ринках (табл. 2), оскільки Україна все ще 
не може досягти стандартів якості, які б повністю 
відповідали вимогам, що діють на європейському 
ринку.

Наведені дані свідчать, що вимоги, які вису-
ває Європейське співтовариство до молочної 
продукції відповідно до законів ринку, значно 
ускладнюють стан вітчизняних виробників. Пере-
важна частина вітчизняної молочно продукції не 
має шансів потрапити на європейський ринок, 
тобто фактично випускається виключно для вну-
трішнього споживання.

Водночас варто наголосити, що не тільки зга-
дані проблеми впливають на конкурентні позиції 
виробників на зовнішніх ринках. Для успішного 
конкурування із світовими виробниками молочної 
продукції українські молокопереробні підприєм-
ства повинні провести модернізацію виробничих 
потужностей. Однак нині українським виробникам 
не доводиться сподіватися на одержання такого 
обсягу фінансової підтримки, а отже, не варто 
чекати на суттєве підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняної продукції молокопереробної 
промисловості на світових ринках.

Крім того, не зважаючи на торгові преферен-
ції, надані Європою українським експортерам, 
існують і інші умови, які ускладнюють просування 
вітчизняної молочної продукції. Вітчизняні підпри-
ємства, що прагнуть вийти на ринки країн Європи 
з харчовими продуктами тваринного походження, 
мають бути занесені до офіційного переліку третіх 
країн, яким дозволено торгувати в ЄС своєю про-
дукцією (ст. 11 регламенту № 854/2004); по-друге, 
підприємство з виробництва харчових продуктів 
також має бути в переліку (ст. 12 регламенту № 
854/2004) [15]. 

Для того, щоб потрапити в цей перелік, під-
приємство має довести, що його продукція відпо-
відає: вимогам регламенту № 178/2002 (головний 
законодавчий акт ЄС, який регулює безпечність 
харчових продуктів); вимогам регламенту № 
852/2004 щодо сертифікатів та документів; чин-
ним законодавчим вимогам ЄС щодо контролю 
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Таблиця 2
Вимоги до стандартів якості молочної продукції в Україні та в європейських країнах 

Показник
Україна (ДСТУ 3662-97) Другий 

ґатунок
ЄС (Постанова ЄС 

№ 853/2004)

екстра вищий
ґатунок

перший 
ґатунок

Загальна кількість 
КУО/см3, МАФАнМ ≤ 100 тис. ≤ 300 тис. ≤ 500 тис. ≤ 3 млн ≤ 100 тис.***

Температура, °С ≤ 6 ≤ 8* ≤ 10 ≤ 8 ≤ 6**
Масова частка сухих 
речовин > 12,2 > 11,8 > 11,5 > 10,6 –

Соматичні клітини 
на см3 ≤ 400 тис. ≤ 400 тис. ≤ 600 тис. ≤ 800 тис. ≤ 400 тис.****

Точка замерзання Не контролюється
–0,52 °С (Директива 

92/46 ЄЄС, доп.
№ 94/330/ЄС)

* – за термінів зберігання не більше ніж 12 год;
** – 8 °С за щоденного збирання і 6 °С, якщо збір не щоденний; 
*** – середнє геометричне значення за два місяці, з відбором двох зразків на місяць;
**** – середнє геометричне значення за три місяці, з відбором одного зразка на місяць за умови, якщо експерт не визначає 
іншої методології, щоб узяти до уваги сезонні зміни в рівнях виробництва

Джерело: розроблено автором за даними [6–8]

за імпортом харчових продуктів тваринного похо-
дження. Безумовно, що ця ситуація характерна 
для розвинутого європейського ринку, вона сти-

мулює вітчизняного виробника докладати зусиль 
для підвищення якості та безпечності власної 
продукції.

Таблиця 1
Якість молока придбаного переробними підприємствами України у 2017–2018 роках 

Підприємства Населення

2018 2017 у % до 
2017 2018 2017 у % до 

2017
у % до 
2017 

Маса молока 
коров’ячого сирого, т 2560076 2533057 101,1 1054177 1199767 87,9 77,4

у перерахунку на молоко 
сире встановленої 
базисної жирності

2719887 2688458 101,2 1088538 1239290 87,8 77,7

у тому числі за 
ґатунками:
 екстра 586213 441065 132,9 - 377 - -
 питома вага, % 21,6 16,4 х - 0,1 - х
 вищого ґатунку 1036222 987100 105,0 2340 1605 145,8 95,9
 питома вага, % 38,1 36,7 х 0,2 0,1 х х
 I ґатунку 894588 1018125 87,9 135510 110402 122,7 99,0
 питома вага, % 32,9 37,9 х 12,5 8,9 х х
 II ґатунку 193827 234724 82,6 903565 1081014 83,6 72,8
 питома вага, % 7,1 8,7 х 83,0 87,2 х х
 неґатункового 9037 7444 121,4 47123 45892 102,7 139,7
 питома вага, % 0,3 0,3 х 4,3 3,7 х х
Із загальної маси молока 
коров’ячого сирого у 
натуральному виразі 
охолодженого до 10ºС 2173392 1947753 111,6 559024 543961 102,8 71,1
 питома вага, % 84,9 76,9 х 53,0 45,3 х х
Масова частка у 
купленому молоці 
коров’ячому сирому,% 
 жиру 3,61 3,61 х 3,51 3,51 х х
 білка 3,11 3,08 х 2,96 2,95 х х

Джерело: [5]
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Слід наголосити, що з 12 липня 2019 р. набрав 
чинності наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України «Про затвердження нових 
вимог до безпеки молока і молочних продуктів» [13].

Вищезазначений документ уніфікує українські 
та європейські вимоги до молока і молочних про-
дуктів, адаптує технологічні вимоги до сучасних 
реалій і скасовує застарілі норми.

Нові вимоги стосуються всіх операторів ринку 
молока і молочних продуктів, незалежно від 
форми власності. Під дію документу не потрапляє 
лише первинне виробництво молока і молозива, 
призначених для власного споживання та збері-
гання в домашніх умовах [2]. 

Законодавчі нововведення змусять молочний 
бізнес переосмислити підходи до якості продук-
ції. Фермери стали поступово відмовлятися від 
виробництва дешевої сировини, хоча важко про-
гнозувати, протягом якого терміну якість вихідної 
сировини реально підвищиться.

Водночас суттєвою проблемою вітчизняного 
ринку молочних продуктів є наявність великих 
обсягів фальсифікованої продукції, обсяг якої в 
країні досяг 30%. Споживачі активно придбають 
фальсифікат на стихійних ринках через низьку 
ціну і відсутність інформації про реальний склад 
молочних продуктів.

Тестування молочної продукції громадськими 
організаціями в Україні свідчить, що виробники 
часто замінюють молочні білки немолочними, а 
також додають різні речовини, яких у справжніх 
молочних продуктах бути не повинно. Так, за 
результатами проведеного ДП «Укрметртестстан-
дарт» дослідження зразків масла солодко верш-
кового понад 60% відібраних у торгових мережах 
зразків виявилися фальсифікатом і тільки 43% – 
справжнім маслом відповідно до Держстандарту. 
Користуючись тим, що часто за смаком і кольо-
ром споживач не може відрізнити молочний зміст 
від немолочного (тобто трансжирів, які додають у 
фальсифікат), і в умовах неналежного контролю 
з боку відповідних державних органів недобро-
совісні виробники отримують вільний доступ до 
ринку. Таким чином, через безконтрольне вироб-
ництво фальсифікату виробники молока втрача-
ють ринок збуту і репутацію [18]. 

У цей складний для української економіки 
час, коли купівельна спроможність населення 
за останні роки знизилася внаслідок зменшення 
реальних доходів, виробники часто використову-
ють нелегальну практику заміни натуральних ком-
понентів, заміни молочних жирів рослинними без 
вказівки відповідної інформації на етикетці або 
упаковці для продажу «натуральних» продуктів 
харчування за доступними цінами й отримання 
прибутку. Поширення такої тенденції не тільки 
небезпечно з погляду харчової безпеки та здоров'я 
населення, а й приводить до зниження довіри спо-

живачів до всієї категорії тієї чи іншої продукції, і 
від цього страждають добросовісні виробники [4]. 

Відповідно, необхідність підтримки рівня кон-
курентоспроможності продукції, що випускається, 
передбачає впровадження системи контролю 
якості не тільки на вітчизняних молочних заводах, 
але і у сфері торговельної діяльності та необхід-
ність постійно займатися її управлінням.

На молокопереробних підприємствах одним 
з основних елементів системи управління якістю 
продукції є аналіз якості, здійснення якого перед-
бачає не тільки аналіз внутрішньої діяльності під-
приємства в контексті питань якості, а й вивчення 
ринку молокопродукції, що включає ціни, можли-
вий рівень знижок, умови укладення договорів, 
концепцію ринкової політики в цьому сегменті, 
канали збуту, тенденції попиту і пропозиції.

При цьому, незважаючи на те, що український 
молокопродуктовий комплекс значно відстає від 
розвинених гравців на світовій молочній арені, екс-
перти ставлять на неї великі ставки. Провідні ана-
літичні організації вбачають в Україні динамічну 
та прогресуючу країну з високим потенціалом та 
усіма необхідними ресурсами, яка зараз має всі 
шанси посісти чільне місце на глобальному ринку. 
Доступ до дешевих ресурсів, кліматичні умови та 
вигідне географічне розташування, низька собі-
вартість виробництва молока на тлі інших країн, а 
також нереалізовані технологічні можливості укра-
їнської молочної промисловості сприяють тому, 
що Україна має усі шанси протягом наступних 
10 років увійти в п’ятірку країн, які найдинамічніше 
розвивають молочний напрям [11]. 

Це завдання вирішується в у зв’язку з вико-
нанням Рекомендацій щодо імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС у харчовій про-
мисловості, якими рекомендовано сконцентру-
вати зусилля на стратегічних напрямах розвитку, 
зокрема йдеться про впровадження державного 
ринкового нагляду, правового захисту, географіч-
ного маркування української продукції згідно з 
європейською моделлю, запровадження європей-
ської моделі управління галуззю, про залучення 
галузевої асоціації до участі в роботі технічних 
комітетів стандартизації тощо [10, с. 12]. 

Доцільно підкреслити, що основною про-
блемою підприємств молочної промисловості є 
необхідність вкладання інвестицій у формування 
власної сировинної зони. Перспективним було б 
відновлення великих сільськогосподарських това-
ровиробників, які б постачали на переробку висо-
коякісну молочну сировину, а також організація 
(відновлення) молочарських кооперативів. Моло-
копереробні підприємства по-різному вирішують 
вищезазначену проблему. Деякі з них за рахунок 
власних коштів будують молочнотоварні ферми, 
інші інвестують комплектацію молокоприймаль-
них пунктів для приймання молока у населення, 
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а окремі – збільшують середній радіус доставки 
молока, забезпечуючи, таким чином, заванта-
ження виробничих потужностей високоякісною 
молочною сировиною. Безумовно, що в цьому 
переліку альтернатив лише орієнтація на ство-
рення великих комплексів молочно-товарної спря-
мованості може надати молокопереробній про-
мисловості реальних аргументів у конкуренції із 
західними виробниками.

Важливим елементом, який визначає вну-
трішню ситуацію на ринку молочної продукції, 
є внутрішня конкуренція. У структурі учасників 
ринку молокопереробної промисловості спостері-
гається тенденція скорочення кількості виробни-
ків. З ринку зникають дрібні виробники, а частки 
великих зростає. Це свідчить про існування на 
ринку недосконалої конкуренції – олігополії. Під-
тверджується це тим, що на ринку: незначна кіль-
кість виробників (приблизно від 10 до 20); товар на 
ринку суттєво диференційований; існують пере-
шкоди входження та виходу з ринку. 

Сучасний стан вітчизняного ринку молока та 
молочних продуктів характеризується помірним 
рівнем консолідації, ринок контролює обмежена 
кількість виробників, які визначають як його дина-
міку, так і загальну ситуацію в галузі. У списку ліде-
рів молочної галузі не тільки українські перероб-
ники молока, але і транснаціональні компанії, які 
мають виробництво в Україні.

Десятка найбільших виробників продукції з 
незбираного молока включає такі підприємства:

1. «Данон» – 13,15%.
2. «Молочний альянс» – 11,19%.
3. «Лакталіс» – 9,95%.
4. «Люстдорф» – 9,8%.

5. «Вімм-Білль-Данн» – 8,84%.
6. Придніпровський молочний комбінат – 5,52%.
7. «Галичина» – 5,26%.
8. Тернопільский молокозавод – 5,2%.
9. «Терра Фуд» – 4,71%.
10. Група компаній «Формула» – 3,11% [17].
Отже, ринок молочних продуктів відносять до 

числа висококонкурентних, а лідери галузі, конку-
руючи між собою, використовують власний досвід 
роботи у сфері виробництва молочної продук-
ції, налагоджені канали збуту продукції і міцний 
зв'язок зі споживачами. Вищезазначені виробники, 
крім перерахованих факторів, мають широку попу-
лярністю своїх торгових марок, а також реальну 
можливість модернізації обладнання. Водночас дії 
цих підприємств на ринку приводить до того, що 
для досліджуваного ринку характерна дисфункці-
ональна модель конкуренції. Вона значною мірою 
стримує розвиток вітчизняної молокопереробної 
промисловості, оскільки для неї характерні про-
цеси, що дестабілізують ринок і призводять до 
ринкових диспропорцій (рис. 1).

Ця модель ринку, яка є сучасною об’єктивною 
реальністю, вимагає виважених управлінських 
рішень, що мають орієнтуватися на загальноеко-
номічну ситуацію на зовнішньому і внутрішньому 
ринках, на поведінку конкурентів, яка нині значною 
мірою виходить за межі класичної цивілізованої 
конкуренції західного типу.

Крім того, не сприяють підвищенню конкуренто-
спроможності українських молочних підприємств 
їх розрізненість, відсутність глибокої спеціалізації 
виробництва. У результаті асортимент продукції 
вітчизняних переробників молока дублюється. 
Через неузгоджену систему продажів вони тіс-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисфункціональна форма недосконалої конкуренції 

 зниження підприємством якості продукції для одержання 
надприбутку; 
 порушення підприємством рівноваги «ціна – якість»; 
 призупинення  оновлення виробництва; 
 придушення одним підприємством чи об’єднанням підпри-
ємств інтересів інших суб’єктів ринку; 
  випуск фальсифікованих товарів;  
  припинення здійснення маркетингових заходів; 
 посилення домінантної ролі підприємств-лідерів, які 
формують особливі умови ринку (наприклад, примусове 
встановлення низької ціни на сировину) 

Рис. 1. Ознаки дисфункціональної моделі конкуренції,  
що склалася на вітчизняному ринку виробництва молочної продукції 

Джерело: розробка автора
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нять один одного на ринку. Водночас наявність 
спеціалізації привело б до поглибленої переробки 
сировини, що сприяло б отриманню додаткової 
доданої вартості незалежно від кон'юнктури цін на 
ринку збуту. Саме такий підхід характерний для 
випуску тієї чи іншої молочної продукції в Європі. 
Крім того, у виробників молочної продукції є склад-
нощі з виходом на роздрібні мережі, слабо розви-
нений брендинг, а також приділяється не досить 
уваги змінам на ринку. Є питання щодо упаковки 
продукції, вивчення споживчого попиту. Удоско-
налювати ці процеси під час здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності українським молокопе-
реробникам належить вже найближчим часом з 
урахуванням очікуваного посилення конкуренції 
на внутрішньому і світовому ринку.

З метою загального підвищення рівня спожи-
вання молока внутрішніми цільовими групами 
споживачів необхідно використовувати різні 
інструменти просування проектів, які формують 
позитивний імідж молочної промисловості: новини, 
сайти проектів, обласні журнали, газети, програми 
на радіо, рейтинги (нагородження), дегустації, 
конкурси, фестивалі, ярмарки, цикли передач на 
обласному телебаченні, участь у події культурного 
життя (свята, PR-акції), використання системи 
Інтернет, відеофільми, листівки, карти, сувеніри 
до продукції, особливо для дітей, виставки, кон-
ференції, симпозіуми, форуми, іміджеві матеріали 
в українських і міжнародних журналах, газетах, ТБ 
і радіопрограми, PR-компанії.

Також підвищення рівня конкурентоспромож-
ності української молочної продукції вимагає 
запровадження дієвого механізму протидії вироб-
ництву та поширенню фальсифікованої продукції, 
а також посилення контролю держави за фальси-
фікатом. Адже ситуація, яка склалася, створює 
загрозу для здоров'я споживачів, негативно впли-
ває на репутацію сумлінних виробників молочних 
продуктів, призводить до втрат надходжень до 
державного бюджету та погіршення інвестиційного 
клімату країни.

Основними заходами на шляху боротьби з 
фальсифікатом мають бути такі:

1) забезпечення доступу споживача до досто-
вірної інформації про харчові продукти;

2) посилення заходів державного контролю 
щодо відповідності чинному законодавству з 
виробництва і маркетингу продуктів харчування;

3) підвищення штрафів за фальсифікат;
4) проведення освітньо-роз'яснювальної роботи 

(заходів) з метою інформування споживачів щодо 
фальсифікованої та підробленої продукції;

5) сприяння міжнародному співробітництву в 
галузі захисту споживачів.

Одним із важливих кроків на шляху підви-
щення ефективності боротьби з фальсифікатом 
є передбачення в українському законодавстві 

права колективного позову. Адже сьогодні в Укра-
їні колективні позови поза законом, тоді як у світі 
можна звернутися в суд колективно.

Крім цього, важливим є залучення до про-
цесу очищення ринку від фальсифікату сумлін-
них виробників, які також зазнають збитків через 
фальсифікаторів.

У плані виробництва основними напрямами 
підвищення рівня конкурентоспроможності вітчиз-
няних молокопереробних підприємств є фор-
мування й укріплення власної сировинної бази, 
підвищення рівня якості молочних продуктів, що 
виготовляються на їхніх виробничих потужностях, 
ретельне формування власної політики ціноутво-
рення, а також сприятливого інвестиційного клі-
мату, що дасть можливість оновити матеріально-
технічну базу, підвищити рівень продуктивності 
праці та збільшити рівень рентабельності їхньої 
діяльності. Реалізація зазначених напрямів під-
вищення ефективності роботи молокопереробних 
підприємств можлива лише завдяки формуванню 
відповідних джерел фінансування, створення яких 
має відбуватися передусім за рахунок скорочення 
витрат, збільшення доходів та покращення фінан-
сових результатів конкретного вітчизняного під-
приємства. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, наведені дані та аргументи дають 
змогу зробити такі висновки:

1) український молочний ринок активно розви-
вається, і Україна і має усі шанси протягом наступ-
них 10 років увійти в п’ятірку країн, які найдинаміч-
ніше розвивають молочний напрям;

2) українська молочна галузь є перспективним 
сегментом національної економіки, має значний 
потенціал у плані конкуренції із провідними вироб-
никами аналогічної продукції як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринку; 

3) досягненню належного рівня конкурентоз-
датності молочної продукції заважає низка фак-
торів, зокрема невідповідність стандартів якості 
української молочної продукції європейським 
стандартам, наявність фальсифікованої продукції, 
відсутність належного маркетингу;

4) на ринку молочної продукції сформувалася 
дисфункціональна модель конкуренції, яка зна-
чною мірою стримує розвиток вітчизняної молоко-
переробної промисловості, оскільки для неї харак-
терні процеси, що дестабілізують вищезазначений 
ринок і призводять до ринкових диспропорцій;

5) актуальними напрямкми підвищення рівня 
конкурентоздатності підприємств молокопродук-
тового комплексу України є розроблення комп-
лексу заходів, які мають вирішити проблеми якості 
продукції на основі боротьби із фальсифікатом, 
а також розвиток брендингу, формування й укрі-
плення власної сировинної бази виробництва 
молочної продукції. 
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Дослідження умов упровадження цих заходів з 
метою регулювання ринку з боку держави є пер-
спективним напрямом подальшого дослідження.
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FACTORS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT  
IN THE DAIRY PRODUCTION SEGMENT IN UKRAINE

The purpose of the article. The dairy market is one of the most important components of the agri-food 
market. Its development depends on providing the population with vital milk-based food products. In Ukraine, 
there are all prerequisites for the development of dairy production: favorable resources, feed, infrastructure, 
breeding, breeding stock, labor resources, etc. However, an analysis of the economic activity of this industry 
proves that there are a number of internal and external problems in the industry that adversely affect its con-
dition. First of all, it is a matter of low competitiveness of production of domestic dairy enterprises, which is a 
factor that impedes the development of the industry.

Globally, a dysfunctional model of competition has emerged in the dairy market, which largely impedes the 
development of the domestic dairy industry, as it is characterized by processes that destabilize the aforemen-
tioned market and lead to market imbalances.

Thus, the purpose of the study is to analyze the factors that influence the level of competitiveness of the 
domestic dairy industry and to determine ways to increase it.

Methodology. The methodology of the research is based on the use of a system of methods, which are 
a system used in the complex and contribute to the process of cognition, generalization and formulation of 
recommendations. General scientific and special methods of scientific cognition were applied in the process 
of research; analysis and synthesis (to study the state of the industry and the market situation); induction and 
deduction (in order to identify the factors that stimulate and discourage market development); factor analysis 
(to determine the factors affecting the competitiveness of domestic dairy enterprises); abstraction (in order to 
separate the significant and insignificant factors affecting the competitiveness of Ukrainian dairy industry enter-
prises); systematic approach (to develop measures that should enhance the competitiveness of Ukrainian 
dairy enterprises; tabular method – to process statistical data; generalization (to systematize the results of the 
research and formulate conclusions). This scientific approach ensures the effectiveness of research.

Results. It is established that at the present stage of development for the dairy market of Ukraine there 
is a dysfunctional model of competition, which significantly impedes the development of the domestic dairy 
industry, as it is characterized by processes that destabilize the above market and lead to market imbalances. 
The directions of increasing the level of competitiveness of dairy enterprises of Ukraine are identified, among 
which is the development of a set of measures that should solve the problems of product quality, in particular 
on the basis of counterfeiting, development of branding, formation and strengthening of own raw materials 
base of dairy production.

Practical implications. The practical significance of the obtained results is that the materials of the article 
can be used in the process of further research of the situation on the dairy market in Ukraine, as well as in the 
development of programs and measures aimed at improving the level of competitiveness in the industry as a 
whole, and of individual enterprises.

Value/originality. The scientific novelty of the article is to solve a scientific problem related to the develop-
ment of theoretical, deepening and improvement of practical principles of formation of competitive environment 
in the dairy production segment in Ukraine. The results, which constitute a scientific novelty, are determined 
by the following main provisions: based on the study of the state of the competitive environment in the dairy 
production segment in Ukraine, the signs of a dysfunctional model of competition established on the domestic 
dairy production market are formulated; the topical directions of increasing the level of competitiveness of the 
dairy enterprises of Ukraine are defined, which are the development of a set of measures that should solve the 
problems of product quality on the basis of combating counterfeiting, as well as the development of branding, 
formation and strengthening of own raw materials base of dairy production.
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Стаття присвячена систематизації осно-
вних складників формування асортиментної 
політики виробничого підприємства, яка є 
важливим складником його конкурентної 
стратегії. Виділені основні напрями впливу 
асортиментної політики виробничого під-
приємства на процеси його функціонування 
та розвитку: задоволення попиту на продук-
цію підприємства, досягнення стратегічних 
цілей підприємства, розроблення стратегії 
перспективного розвитку підприємства. 
Виявлено, що формування асортиментної 
політики виробничого підприємства має 
ґрунтуватися на принципах системності, 
оптимізації обсягів виробництва, максимі-
зації прибутку, рівномірного наростання. 
Обґрунтовано, що управлінські рішення 
щодо оптимізації асортименту виробни-
чого підприємства мають враховувати осо-
бливості задоволення споживчого попиту, 
потреби виробництва, специфіку реаліза-
ції продукції та забезпечувати підвищення 
фінансового результату.
Ключові слова: виробниче підприємство, 
асортимент, асортиментна політика, 
виробнича програма, оптимізація асорти-
менту. 

Статья посвящена систематизации 
основных составляющих формирования 

ассортиментной политики производ-
ственного предприятия, которая явля-
ется важной составляющей его конку-
рентной стратегии. Выделены основные 
направления влияния ассортиментной 
политики производственного предпри-
ятия на процессы его функционирова-
ния и развития: удовлетворение спроса 
на продукцию предприятия, достижение 
стратегических целей предприятия, раз-
работка стратегии перспективного раз-
вития предприятия. Выявлено, что фор-
мирование ассортиментной политики 
производственного предприятия должно 
основываться на принципах системно-
сти, оптимизации объемов производства, 
максимизации прибыли, принципе равно-
мерного нарастания. Обосновано, что 
управленческие решения по оптимизации 
ассортимента производственного пред-
приятия должны учитывать особенно-
сти удовлетворения потребительского 
спроса, потребности производства, специ-
фику реализации продукции и обеспечивать 
повышение финансового результата.
Ключевые слова: производственное пред-
приятие, ассортимент, ассортиментная 
политика, производственная программа, 
оптимизация ассортимента.

The article is devoted to the systematization of the main components of the production enterprises’ assortment policy formation in modern economic 
conditions. It is emphasized that assortment policy is the most important component of the manufacturing enterprise’ competitive strategy. The choice 
of product strategy should be based on the analysis of the state and development of existing market segments (external factors) and dynamic changes 
occurring within the enterprise (internal factors). The development of an assortment concept by the enterprise precedes the formation of the assortment 
structure. It is a directional construction of the optimal assortment structure, product offer. At the same time, the consumer requirements of certain groups 
(market segments) are taken as a basis, and on the other, for the manufacturing of products with low costs, the need to ensure the most efficient use of raw 
materials, technological, financial and other resources by the enterprise.  Three main directions of influence of production enterprise’ assortment policy on 
processes of its functioning and development are distinguished: meeting consumer demand for the enterprise' production, achievement of strategic goals 
of an enterprise, formation of an enterprise’ long-term development strategy. It is stated that the pricing, reduction of commercial risks, quality assurance, 
guarantees, service are being addressed in the formation of the company’ assortment policy. It is revealed that the formation of the assortment policy of a 
manufacturing enterprise should be based on the principles of systematicity, production volumes’ optimization, profit maximization, the principle of uniform 
growth. It is substantiated that purposeful formation of perspective product assortment is one of the tools of increasing the competitiveness and performance 
of the production enterprise. It is substantiated that managerial decisions on optimization of the range of production enterprise should take into account the 
peculiarities of satisfaction of consumer demand, production needs, products sales’ particularities and ensure improvement of financial result.
Key words: production enterprise, assortment, assortment policy, production program, assortment optimization.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ 
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
FEATURES OF PRODUCTION ENTERPRISE’  
ASSORTMENT POLICY FORMATION 

Постановка проблеми. Процес постійного 
оновлення асортименту є важливим складоником 
політики сучасного підприємства. Змінюваність 
складу продукції має бути наслідком цілеспря-
мованого чіткого керування цим процесом, що 
передбачає відносну стабільність асортименту 
за певні короткі проміжки часу, ретельне плану-
вання випуску продукції і суворий контроль за 
виконанням усіх асортиментних завдань і термі-
нів випуску окремих видів продукції. Відхилення 
від планових завдань розцінюють як суттєвий 
недолік у роботі виробничих підрозділів, їх керів-
ників та виконавців. Тому проблематика форму-
вання асортиментної політики виробничого під-
приємства у сучасних умовах господарювання не 
втрачає актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна теорія асортиментної політики базу-
ється на результатах дослідження закордонних та 
вітчизняних науковців та практиків: С.В. Близнюка 
[1], О.О. Дими [2], Ф. Котлера [3], В. Г. Щербака 
[4], Н.К. Малхотри [5], А.О. Касич [6] та інших. Роз-
роблені ними підходи головним чином стосуються 
управління асортиментом торгових підприємств. 
Необхідність реалізації комплексної асортимент-
ної політики, що ґрунтується на основі принципів 
стратегічного розвитку, комплексності, та застосу-
вання портфельного підходу як базового обґрун-
тована А.О. Касич. Однак, зважаючи на специфіку 
вітчизняних виробничих підприємств, не досить 
дослідженими лишаються проблеми формування 
їх асортиментної політики.
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Постановка завдання. Метою дослідження є 
систематизація основних складників формування 
асортиментної політики виробничих підприємств у 
сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність діяльності підприємства в умовах 
ринку значною мірою залежить від того, наскільки 
обґрунтовано розроблені перспективні та поточні 
плани виробництва на підприємстві. Продукцію 
промислових підприємств призначено для задо-
волення потреб ринків, засобів виробництва чи 
предметів споживання. У нормальному ринковому 
середовищі попит споживачів на вироби підпри-
ємства, визначений та закріплений договорами на 
постачання продукції, державними замовленнями, 
є вихідними даними для планування асортименту 
та обсягів виробництва продукції підприємств. 
Спираючись на ці дані, а також враховуючи власні 
економічні інтереси та виробничі потужності, під-
приємство визначає асортимент продукції, обсяги 
виробництва продукції у плановому періоді в нату-
ральному та вартісному вираженні, здійснює ціно-
утворення тощо.

Асортимент продукції – це сукупність різнови-
дів продукції кожного найменування, що різняться 
за відповідними техніко-економічними показни-
ками (за типорозмірами, потужністю, продуктив-
ністю, дизайном тощо). Номенклатура й товарний 
асортимент включають стару продукцію, попит на 
яку зберігається, а також нову продукцію, дослідні 
зразки принципово нових виробів. В умовах рин-
кової економіки цілеспрямоване формування 
перспективного товарного асортименту є одним 
із засобів підвищення конкурентоспроможності 
та ефективності діяльності виробничого підпри-
ємства. Суть і важливість товарного асортименту 
в тому, щоб підприємство-виробник вчасно про-
понувало визначену сукупність товарів, які відпо-
відають загалом профілю його виробничої діяль-
ності, найбільш повно задовольняють вимогам 
визначених категорій покупців.

Як показав аналіз наукових праць [3, с. 413; 
4, с. 53], асортиментна політика – це одна з най-
важливіших складових частин конкурентної стра-
тегії виробничого підприємства. Вибір тієї або 
іншої товарної стратегії повинен ґрунтуватися на 
підставі аналізу стану і розвитку наявних сегмен-
тів ринку (зовнішні чинники) та динамічних змін, 
що відбуваються всередині підприємства (вну-
трішні чинники). Як відзначено в роботі [3, с. 89], 
вдосконалення асортиментної політики виробни-
чого підприємства є одним із напрямів підвищення 
ефективності його функціонування. Управління 
асортиментом виробничого підприємства на спо-
живчому ринку вважається одним із найскладні-
ших процесів у комерційній діяльності [3, с. 87]. 
Розроблення підприємством асортиментної кон-
цепції передує формуванню структури асорти-

менту. Вона являє собою спрямовану побудову 
оптимальної асортиментної структури, товарної 
пропозиції, при цьому за основу беруться, з одного 
боку, споживчі вимоги визначених груп (сегментів 
ринку), а з іншого – необхідність забезпечити най-
більш ефективне використання підприємством 
сировинних, технологічних, фінансових та інших 
ресурсів для того, щоб виробляти товар із низь-
кими витратами [1, с. 92; 2, с. 213].

Асортиментна політика передбачає: визна-
чення реальних і перспективних потреб у това-
рах, розрахунок основних показників асортименту 
й оцінку його раціональності, виявлення джерел 
товарних ресурсів, необхідних для формування 
раціонального асортименту, оцінку можливостей 
організації для освоєння виробництва окремих 
товарів, вибір і обґрунтування напрямів форму-
вання асортименту [5, с. 721]. Якщо систематизу-
вати вплив асортиментної політики виробничого 
підприємства на процеси його функціонування 
та розвитку, то можна виділити три основні його 
напрями, які наведено на рис. 1. 

Перший напрям пов'язаний з наслідками задо-
волення споживчого попиту на продукцію вироб-
ничого підприємства та включає в себе: визна-
чення реальних і перспективних потреб у продукції 
підприємства, розрахунок основних показників 
асортименту, оцінку раціональності асортименту, 
збереження та розвиток зв'язків із традиційними 
споживачами продукції підприємства.

Другий – показує результати досягнення стра-
тегічних цілей підприємства: 

– забезпечення формування виробничої про-
грами підприємства;

– оновлення продукції, що випускається;
– забезпечення досягнення високого фінансо-

вого результату;
– оновлення продукції, що випускається;
– найбільш повне завантаження виробничих 

потужностей,
– висока якість виробленої продукції;
– підвищення конкурентоспроможності під-

приємства.
– збереження та розвиток зв'язків із традицій-

ними споживачами продукції підприємства тощо.
Ефективна асортиментна політика виробничого 

підприємства також чинить вплив на розроблення 
стратегії його перспективного розвитку, оскільки 
визначає нові виробничі цілі підприємства, випуск 
продукції з високим потенційним попитом у май-
бутньому, забезпечує диференціацію у виробни-
цтві продукції з проникненням на нові ринки або 
їх сегменти, забезпечення зростання фінансового 
результату. 

Крім зазначеного, під час формування асорти-
менту вирішуються питання ціноутворення, зни-
ження комерційних ризиків, забезпечення якості, 
надання гарантій, сервісу. Важливим є питання про 
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те, чи збирається виробник відігравати роль лідера 
у створенні принципово нових видів продуктів.

Сформований асортимент є вхідним параме-
тром розроблення виробничої програми підприєм-
ства, яка формує систему завдань з обсягів вироб-
ництва, використання виробничих потужностей, 
обігових засобів, персоналу та інших ресурсів. 

Формування асортиментної політики виробни-
чого підприємства має ґрунтуватися на принци-
пах системності, оптимізації обсягів виробництва, 
максимізації прибутку, рівномірного наростання.

Принцип системності полягає в ув'язці всіх 
ресурсів підприємства: матеріальних, трудових і 
фінансових. Ефективність виробництва досяга-
ється за відповідності принципу оптимізації обся-
гів виробництва. Цей принцип полягає в отриманні 
більшого обсягу прибутку за найменших обсягів 
виробництва продукції. Цей принцип забезпе-
чується набором ефективного портфеля замов-
лень – таких номенклатурних позицій, які максимі-
зують прибуток підприємства.

Принцип максимізації прибутку тісно взаємо-
пов'язаний з попереднім, але його забезпе-
чення вимагає додаткових зусиль щодо зни-
ження матеріальних, трудових і організаційних 
витрат на виробництво і збут продукції. Сучасні 
економічні умови функціонування підприємств 
характеризуються високим ступенем невизна-
ченості майбутніх результатів діяльності, тому 
постає проблема формування асортименту 
продукції, за якого ризик недоотримання пла-
нового прибутку буде мінімальним. Тобто сфор-
мований асортимент має забезпечити максимі-
зацію прибутку.

Принцип рівномірного наростання виробни-
цтва або принцип рівномірності передбачає, що 
обсяги виробництва та збуту продукції постійні за 
часовими періодами або безперервно зростають. 
Ефективність асортиментної політики в цьому разі 
досягається за рахунок випереджаючого темпу 
зростання прибутку порівняно з темпом зростання 
обсягів збуту продукції.

Рис. 1. Схема впливу асортиментної політики виробничого підприємства 
на процеси його функціонування та розвитку
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Упровадження ефективної асортиментної 
політики дає змогу більш повно задовольнити 
попит споживачів на продукцію підприємства, 
забезпечити прискорення оборотності обігових 
коштів, запобігти накопиченню нереалізованої 
продукції та пов’язаних із цим фінансових втрат 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Зважаючи на специфіку вітчизняних виробни-
чих підприємств, можна виділити три основні 
напрями впливу асортиментної політики вироб-
ничого підприємства на процеси його функці-
онування та розвитку: задоволення попиту на 
продукцію підприємства, досягнення стратегіч-
них цілей підприємства, розроблення стратегії 
перспективного розвитку підприємства. Таким 
чином, у сучасних умовах господарювання 
управлінські рішення щодо оптимізації асорти-
менту такого підприємства мають враховувати 
особливості задоволення споживчого попиту, 
потреби виробництва, специфіку реалізації про-
дукції та забезпечувати підвищення фінансо-
вого результату. 
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FEATURES OF PRODUCTION ENTERPRISE’ ASSORTMENT POLICY FORMATION

The purpose of the article. Managing a manufacturing enterprise assortment is considered to be one 
of the most difficult processes in its commercial activity, taking into account the existing features of such an 
enterprise. There is the task of directing the optimal assortment structure of the manufacturing enterprise, its 
product offer. Important conditions are both the consumer requirements of market segments and the need to 
ensure the most efficient use of raw materials, technology, financial and other resources by the enterprise. The 
article is devoted to the systematization of the main features of the production enterprises’ assortment policy 
formation in modern economic conditions.

Methodology. The survey is based on investigation of the processes of functioning and development of 
the production enterprise, the relationship of its assortment policy, production program, utilization of production 
capacity of the enterprise, sales of products and financial result from the activity. 

Results. If we systematize the impact of the production enterprise’ assortment policy on the processes of 
its functioning and development, it is possible to distinguish three main directions. The first direction is related 
to the consequences of meeting consumer demand for the enterprise' production. The second – presents 
the results of achieving the enterprise’ strategic goals: ensuring the formation of the enterprise' production 
program, updating manufactured products, ensuring the achievement of high financial results, the most com-
plete utilization of production facilities, ensuring the high quality of manufactured products, improving the 
competitiveness of the enterprise, maintaining and developing relationships with traditional consumers of 
enterprise products.

Manufacturing enterprise' effective assortment policy also influences the formation of its prospective devel-
opment strategy, as it defines enterprise' new production goals, manufacturing of products with high potential 
demand in the future, provides differentiation in products' manufacturing with penetration into new markets or 
their segments, ensuring growth of financial results.

The formed assortment is an input parameter of the enterprise production program development, which 
forms a system of tasks for production volumes, use of production capacities, working capital, personnel and 
other resources. When forming an assortment the issues of pricing, reduction of commercial risks, quality 
assurance, provision of guarantees, service are solved.

Practical implications. It has been determined that in today's economic conditions, management deci-
sions to optimize the range of production enterprise should take into account the peculiarities of meeting con-
sumer demand, production needs, specificity of sales and to improve the financial result.

Value/originality. Three main directions of influence of production enterprise’ assortment policy on pro-
cesses of its functioning and development are identified: meeting consumer demand for the enterprise' produc-
tion, achievement of strategic goals of an enterprise, formation of an enterprise’ long-term development strat-
egy. The formation of the assortment policy of a manufacturing enterprise should be based on the principles of 
systematicity, production volumes’ optimization, profit maximization, the principle of uniform growth.
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У статті проведено аналіз ефективності 
діючого механізму економічної безпеки підпри-
ємства. Економічна безпека підприємства 
включає внутрішній аудит за такими напря-
мами: перевірка достовірності і повноти 
фінансової інформації (класифікується як 
аудит фінансової звітності); перевірка сис-
теми забезпечення відповідності діяльності 
підприємства встановленій політиці, пла-
нам, нормам законодавства, а також визна-
чення ступеня цієї узгодженості (аудит від-
повідності); перевірка заходів забезпечення 
збереження активів, оцінка ефективності 
використання ресурсів підприємства (опе-
раційний аудит); перевірка відповідності гос-
подарської діяльності підприємства і планів 
розвитку меті його створення. Поточний 
внутрішній аудиторський контроль викорис-
товується безпосередньо під час виконання 
робіт або в процесі здійснення господар-
ських операцій і спрямований на оперативне 
усунення недоліків, впровадження науково 
обґрунтованих розробок.
Ключові слова: безпека, економічна без-
пека, аудит, господарські операції, контр-
оль, використання ресурсів, ефективність. 

В статье проведен анализ эффективности 
действующего механизма экономической 

безопасности предприятия. Экономическая 
безопасность предприятий включает вну-
тренний аудит по следующим направле-
ниям: проверка достоверности и полноты 
финансовой информации (классифициру-
ется как аудит финансовой отчетности); 
проверка системы обеспечения соот-
ветствия деятельности предприятия 
установленной политике, планам, нормам 
законодательства, а также определение 
степени этой согласованности (аудит 
соответствия); проверка мер обеспечения 
сохранности активов, оценка эффектив-
ности использования ресурсов предприятия 
(операционный аудит); проверка соответ-
ствия хозяйственной деятельности пред-
приятия и планов развития цели его соз-
дания. Текущий внутренний аудиторский 
контроль используется непосредственно 
во время выполнения работ или в процессе 
совершения хозяйственных операций и 
направлен на оперативное устранение 
недостатков, внедрение научно обоснован-
ных разработок.
Ключевые слова: безопасность, экономи-
ческая безопасность, аудит, хозяйствен-
ные операции, контроль, использование 
ресурсов, эффективность.

The article analyzes the effectiveness of the existing mechanism of economic security of the enterprise. Economic security of enterprises includes internal 
audit in the following areas: verification of the reliability and completeness of financial information (classified as audit of financial statements); checking the 
system of compliance of the enterprise with the established policy, plans, norms of legislation, as well as determining the degree of this coherence (compli-
ance audit); checking of measures of maintenance of preservation of assets, an estimation of efficiency of use of resources of the enterprise (operational 
audit); verification of compliance of the enterprise's business activities and development plans with the purpose of its creation. Current internal audit control 
is used directly during the execution of works or in the course of economic operations and is aimed at prompt elimination of deficiencies, implementation of 
scientifically sound developments. Internal auditors carry out ongoing audits by observing and examining audit entities, advising professionals and execu-
tives on legal, management, accounting and tax matters. The current internal audit is characterized by maximum efficiency, flexibility, ability to correct errors 
and improve financial and economic activities. Retrospective internal audit is carried out after the completion of work and completion of business operations. 
Subsequent internal audits cannot address problems at the time of their occurrence; however, they perform important functions. One of them is that the 
following audit control generates information for the management of the organization on the identified shortcomings and mistakes, recommendations for 
their elimination and prevention in the future. Comparing the actual received and planned results of the work, the management has an opportunity to evalu-
ate how realistic and justified were the plans, the performed works and the economic operations. During the thematic internal audit, certain aspects of the 
activity of the object under investigation are subject to audit, preferably using selective control methods.
Key words: security, economic security, audit, business operations, control, use of resources, efficiency. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЮЧОГО МЕХАНІЗМУ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY MECHANISM

Постановка проблеми. У ринковій економіці 
виробничі одиниці, що існують у різних організа-
ційно-правових формах, володіють повною еконо-
мічною самостійністю і здійснюють свою виробничу 
діяльність в умовах невизначеності і непередба-
чуваності. Крім того, на розвиток підприємництва 
впливають і такі чинники, як нестабільна політична 
та соціально-економічна ситуація в країні, міжна-
ціональні, регіональні, територіальні конфлікти, 
недосконалість комерційного законодавства, кри-
міналізація суспільства, шахрайство, корупція та 
ін. Підприємства самі визначають свою економічну 
політику, формують портфель замовлень, органі-
зують виробництво і збут продукції, повністю від-
повідають за результати господарської діяльності. 
Все це, безумовно, актуалізує проблему забез-
печення економічної безпеки бізнесу. Трансфор-

мація економіки під впливом ринкових механізмів 
приводить до виділення в окрему самостійну функ-
цію держави забезпечення її економічної безпеки 
з позиції як інтересів особи і колективу, так і склад-
ної сукупності національних інтересів. Зважаючи 
на це, можна пояснити закономірність зміни під-
ходу до поняття «економічна безпека» в сучасних 
умовах, адже його зміст із площини, підпорядко-
ваної раніше здебільшого державним інтересам, 
переходить у царину реальної економіки, торкаю-
чись рівня суб’єктів підприємництва різних форм 
власності та виробничо-господарської спеціалі-
зації. Тому становлення і розвиток сільськогоспо-
дарського підприємництва відбувається в умовах 
пошуку нових форм менеджменту та маркетингу, 
спричинених гострою потребою забезпечення еко-
номічної безпеки бізнесу внаслідок загострення 
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конкурентної боротьби за сировину, ринок збуту 
товарів та споживача [1, c. 57].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широкому спектру питань, пов’язаних із пробле-
мами економічної безпеки підприємств та теоре-
тико-методичних аспектів економічної безпеки, 
присвячені праці багатьох учених, серед яких 
можна відзначити: О.В. Арефєва, Т. Б. Кузенко, 
В. Л. Тамбовцеву, Р.С. Папехина, В.П. Мак-Мака, 
В.І. Ярочкіна, М.Є. Портера, А. Ілларіонова, 
А.В. Калініченко, М.П. Андрющенка, О.В. Озаріна, 
Л.А. Бехтер, В.І. Благодатного, В.І. Воробйова, 
О.І. Богдан.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
ефективності діючого механізму економічної без-
пеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна безпека ДП «ДГ ім. Декабристів» Мир-
городського району Полтавської області включає 
внутрішній аудит за такими напрямами:

– перевірка достовірності і повноти фінансової 
інформації (класифікується як аудит фінансової 
звітності); 

– перевірка системи забезпечення відповід-
ності діяльності підприємства встановленій полі-
тиці, планам, нормам законодавства, а також 
визначення ступеня цієї узгодженості (аудит від-
повідності); 

– перевірка заходів забезпечення збереження 
активів, оцінка ефективності використання ресур-
сів підприємства (операційний аудит); 

– перевірка відповідності господарської діяль-
ності підприємства і планів розвитку меті його 
створення.

Поточний внутрішній аудиторський контр-
оль використовується безпосередньо під час 
виконання робіт або в процесі здійснення гос-
подарських операцій і спрямований на опера-
тивне усунення недоліків, впровадження науково 
обґрунтованих розробок. Перевагами цього виду 
внутрішнього аудиту є можливість своєчасно вия-
вити й усунути помилки в бухгалтерському обліку, 
порушення положень законодавчих і нормативних 
актів, пов’язаних із нарахуванням податків. Поточ-
ний внутрішній аудиторський контроль дозволяє 
виправити типові для організації помилки і сприяє 
недопущенню в подальшому аналогічних поми-
лок, а також дозволяє мінімізувати властивий і 
контрольний ризики під час аудиту фінансової 
звітності. Поточні перевірки внутрішні аудитори 
здійснюють шляхом спостереження і обстеження 
об’єктів аудиту, консультування спеціалістів і 
керівників організацій стосовно юридичних, управ-
лінських, облікових і податкових питань. Поточ-
ному внутрішньому аудиту властива максимальна 
оперативність, гнучкість, здатність виправлення 
помилок і удосконалення фінансово-господар-
ської діяльності [3, c. 65].

Ретроспективний внутрішній аудиторський 
контроль здійснюється після виконання робіт і 
закінчення господарських операцій. Наступний 
внутрішній аудит не може орієнтуватися на про-
блеми в момент їх виникнення, тим не менш він 
виконує важливі функції. Одна з них полягає в 
тому, що наступний аудиторський контроль фор-
мує для керівництва організації інформацію сто-
совно виявлених недоліків і помилок, рекомен-
дації їх усунення і недопущення в майбутньому. 
Порівнюючи фактично отримані і заплановані 
результати роботи, керівництво має можливість 
оцінити наскільки реалістично і обґрунтовано були 
складені плани, виконані роботи, здійснені госпо-
дарські операції [5, c. 52]. 

Залежно від обсягу і характеру перевірок вну-
трішній аудит ДП «ДГ ім. Декабристів» поділяють 
на комплексний і тематичний. Комплексний вну-
трішній аудит передбачає застосування систем-
ного підходу у вивченні функціонування окремою 
структурного підрозділу підприємства, суцільний 
характер перевірок. В умовах системного підходу 
здійснюється формалізація аудиторських проце-
дур, що дозволяє істотно оптимізувати ефектив-
ність внутрішнього аудиторського контролю. Під 
час тематичного внутрішнього аудиту перевірці 
підлягають окремі аспекти діяльності досліджу-
ваною об’єкту, переважно застосовують вибіркові 
методи контролю.

Всі види внутрішнього аудиторського контролю 
взаємопов’язані і спрямовані на покращення еко-
номічної безпеки ДП «ДГ ім. Декабристів». Охорона 
полів у підприємстві здійснюється за рахунок служби 
охорони «Кольчуга МД». Підприємство їм платить 
залежно від кількості охоронних годин. Охорона 
забезпечує цілісність урожаю на полях та плодів садів. 
Проаналізуємо, які послуги отримує ДП «ДГ ім. Дека-
бристів» від охоронного агентства (рис. 1).

Для вирішення питання правильного і якісного 
перевезення зерна створюється мобільна група 
на автомобілі, яка має право зупинити автомо-
біль, який рухається з (на) поля і перевірити доку-
менти на вантаж і сам вантаж (графік перевірки 
автотранспорту узгоджується з керівниками ДП 
«ДГ ім. Декабристів»).

Для охорони садів, полів і сільськогосподар-
ських угідь обов’язково створюється стаціонарна 
група, яка безпосередньо охороняє ввірені їй 
території, і має право на огляд техніки, яка бере 
участь у збиранні врожаю. Проживають охоронці 
безпосередньо біля полів в наметах. Для вирі-
шення подібних конфліктних ситуацій залучається 
мобільна група, у якої є повноваження доставляти 
порушника в місцеве відділення поліції. Економіч-
ний ефект таких дій повністю перекриває витрати 
на забезпечення охорони [2, c. 196]. Визначаль-
ною характеристикою аналізу фінансового стану 
підприємства є його платоспроможність (табл. 1).
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Заходи служби охорони «Кольчуга МД» щодо охорони врожаю на полях 

Забезпечення збереження насіння під час підготовки їх до посівної (контроль витрат і 
залишку отрутохімікатів при протравленні, перевезення посівного матеріалу на поля 

під конвоєм мобільних груп) 

Забезпечення збереження врожаю під час дозрівання 

Нагляд за зберіганням під час збору врожаю і контроль виконання технологічного 
процесу 

Постійне спостереження за автотранспортом, на маршрутах руху між полем, током, 
ваговою, елеватором, тощо 

Контроль дотримання техніки безпеки під час роботи, забезпечення пожежної безпеки 

Таблиця 1
Показники комплексної оцінки фінансового стану ДП «ДГ ім. Декабристів», 2014‒2018 р.

Показник
Роки

В
ід

хи
ле

нн
я 

20
18

 р
. в

ід
 

20
14

р.
, (

+,
-)

Д
П

 «
Д

Г 
«С

те
пн

е»
, 2

01
8 

р.

В
ід

хи
ле

нн
я 

Д
П

 «
Д

Г 
ім

. Д
ек

аб
ри

ст
ів

» 
ві

д 
Д

П
 «

Д
Г 

«С
те

пн
е»

, (
+,

-)

2014 2015 2016 2017 2018

Показники ліквідності:
коефіцієнт поточної 
ліквідності 1,379 1,480 1,911 1,512 1,446 0,067 1,512 -0,066

коефіцієнт швидкої 
ліквідності 0,749 0,425 0,622 1,025 1,068 0,319 1,078 -0,01

Показники ділової активності (оборотності): 
період оборотності 
дебіторської 
заборгованості, днів

263 277 264 306 212 -51 256 -44

період оборотності 
запасів, днів 214 126 178 201 156 -58 180 -24

період оборотності 
активів, днів 481 235 389 218 206 -275 195 11

Показники фінансової незалежності: 
коефіцієнт фінансової 
незалежності, % 45,9 46,4 58,8 61,2 65,3 19,4 71,2 -5,9

питома вага оборотних 
активів, сформованих 
за рахунок власних 
коштів, %

49,5 0,5 17,5 20,6 21,6 -27,9 20,5 1,1

Показники рентабельності, %: 
рентабельність продажу -8,9 -7,8 4,9 5,9 5,1 14,0 2,6 2,5
рентабельність активів -0,08 -5,2 8,6 7,6 5,8 5,88 6,8 -1,0
рентабельність 
власного капіталу -0,01 -2,6 48,1 50,2 54,3 54,31 65,3 -11,0

Інші показники:
знос основних засобів, 
% 19,8 28,3 13,8 20,3 21,2 1,4 20,1 1,1

Рис. 1. Послуги, які отримує ДП «ДГ ім. Декабристів»  
від охоронного агентства «Кольчуга МД», 2014‒2018 рр.
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Значення коефіцієнта поточної ліквідності 
показує, що 1,446 грн обігових коштів припадає на 
кожну грошову одиницю короткострокових, тобто 
невідкладних зобов’язань. Коефіцієнт більше 1, що 
свідчить про задовільну поточну ліквідність: під-
приємство вчасно ліквідовує борги (пояснюється 
прибутковістю підприємства). Коефіцієнт швидкої 
ліквідності характеризує, що 1,068 одиниць най-
більш ліквідних активів припадає на одиницю тер-
мінових боргів. Велика частина коштів вкладена в 
запаси. Його значення відповідає нормативу (має 
дорівнювати, або бути більше 1), спостерігається 
позитивна тенденція до його зростання. Але ці 
коефіцієнти свідчать про те, що підприємству не 
достатньо обігових коштів щоб ліквідувати борги 
протягом року.

Період оборотності дебіторської заборго-
ваності показує, що у підприємстві погіршився 
стан розрахунків з покупцями. Але позитивним є 
зменшення кількості днів оборотності запасів на 
51 день та активів на 275 днів.

Коефіцієнт фінансової незалежності характери-
зує залежність підприємства від зовнішніх креди-
тів. Чим нижче значення коефіцієнта, тим більше 
кредитів у підприємства, тим вище ризик неплато-
спроможності. У 2018 р. коефіцієнт зріс на 19,4. За 
рахунок власних оборотних коштів у 2018 р. покри-
валось 21,6 % поточних активів. Рентабельність 
власного капіталу підприємства зменшилась, що 
свідчить про не достатню ефективність залучення 
інвестицій у підприємство. Рентабельність активів 
за прибутком від звичайної діяльності показує, що 
5,8 грн прибутку від звичайної діяльності припадає 
на 1 грн, інвестовану в активи.

Знос основних засобів зростає з року в рік, у 
2018 р. він становить 21,2 %, що на 1,4 % більше 
ніж у 2014 р. Отже, фінансовий стан є найваж-
ливішою характеристикою фінансової діяльності 
підприємства. Він визначає конкурентоздатність 
підприємства і його потенціал у діловому співро-
бітництві, є гарантом ефективної реалізації еконо-
мічних інтересів всіх учасників фінансових відно-
син: як самого підприємства, так і його партнерів.

Соціально-економічні перетворення в еко-
номіці країни, взаємовідносини підприємства з 
бюджетом, банками, іншими суб’єктами господа-
рювання призвели до різкого погіршення фінан-
сового стану. Діяльність підприємства значною 
мірою ускладнюється кризою неплатежів, зростан-
ням дебіторської та кредиторської заборгованості, 
несприятливим податковим законодавством, 
гострим дефіцитом фінансових ресурсів. Тому, у 
цій ситуації особливої актуальності набуває оцінка 
платоспроможності підприємства та пошук шля-
хів її відновлення, оскільки жодне підприємство в 
сучасних умовах не застраховане від становища, 
коли воно не зможе розрахуватися за своїми бор-
гами і зазнає фінансового краху [4, c. 78].

Платоспроможність підприємства ДП «ДГ 
ім. Декабристів» – це можливість підприємства 
розплачуватися за своїми обов’язками. За гарного 
фінансового стану підприємство стійко плато-
спроможне, за поганого – періодично або постійно 
неплатоспроможне. Найкращий варіант – коли у 
ДП «ДГ ім. Декабристів» є завжди вільні кошти, 
яких досить для погашення наявних зобов’язань. 
Але підприємство є не платоспроможним і в тому 
разі, коли вільних коштів у нього недостатньо, 
воно не здатне швидко реалізувати свої активи і 
розплачуватися із кредиторами.

З метою своєчасного виявлення тенденцій 
формування незадовільної структури балансу у 
підприємства проводиться оперативний (щоквар-
тальний) аналіз платоспроможності за допомогою 
коефіцієнта Бівера, який визначається як відно-
шення різниці між чистим прибутком та нарахо-
ваною амортизацією до суми довгострокових та 
поточних зобов’язань [6, c. 66] (табл. 2).

Ознакою формування незадовільної струк-
тури балансу є такий фінансовий стан підпри-
ємства, коли на протязі тривалого проміжку часу 
(1,5–2 р.) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2. 
Отже, у 2014–2018 рр. підприємство мало неза-
довільний стан, що пояснюється тим, що в підпри-
ємстві був взятий кредит і поточні довгострокові 
зобов’язання у 2017 р. становили 109 тис. грн. 
Сільськогосподарське підприємство нині харак-
теризується як економічно нестійке. Ймовірність 
наближення його до банкрутства може порушити 
економічні інтереси значної групи їх економіч-
них партнерів – кредиторів, інвесторів, підпри-
ємств, які включені у спільні, міжрегіональні та 
міжнародні програми. За коефіцієнтом Бівера ДП 
«ДГ ім. Декабристів» є більш платоспроможним, 
ніж ДП «ДГ «Степне». 

Проаналізуємо ймовірність банкрутства ДП 
«ДГ ім. Декабристів» за допомогою моделі діа-
гностики банкрутства Альтмана. Модель Альтмана 
перевіримо на основі фінансової звітності дослі-
джуваного підприємства на основі даних табл. 3. 

Система показників результативності антикри-
зового управління повинна ґрунтуватися на спів-
ставленні досягнутих організацією результатів у її 
вартісному еквіваленті з величиною управлінських 
зусиль [7, c. 35]. Отже, за моделлю Альтмана, ДП 
«ДГ ім. Декабристів» у 2014–2015 рр. мало незна-
чну ймовірність банкрутства – від 150 до 20 %, що 
пояснюється збитковістю підприємства. Точність 
прогнозу протягом одного року становить 95 %, 
двох років – 83 %. У 2014–2018 рр. ситуація в під-
приємстві стабілізувалась, і ризик неплатоспро-
можності в найближчі два роки незначний. У ДП 
«ДГ «Степне» за Моделлю Альтмана відсутня 
ймовірність банкрутства. Вартість активів ДП «ДГ 
ім. Декабристів» у 2018 р. становила 71897 тис. грн, 
що на 56680 тис. грн більше, ніж у 2014 р., у 
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тому числі вартість необоротних активів зросла 
до 62729 тис. грн, оборотних – до 9150 тис. грн, 
вартість власного капіталу у 2018 р. зросла до 
65532 тис. грн, величина поточних зобов’язань 
зросла до 6330 тис. грн. Чистий прибуток підпри-
ємства зріс до 3147 тис. грн. 

Внутрішні загрози екологічній безпеці підпри-
ємства формують насамперед застосовувані тех-
нології та залежні від них інші складові частини 
виробничої системи підприємства – сировина, 
матеріали, комплектуючі, енергоносії, вироблю-
вана продукція, відходи, викиди тощо. У ДП «ДГ 

ім. Декабристів» Рівень виробництва екологіч-
ночистої продукції у 2018 р. зріс до 21,2%, що 
на 0,9% більше, ніж у 2014 р. Частка інвестицій, 
призначених для охорони навколишнього природ-
ного середовища у загальних витратах становила 
0,1%. Рівень розораності сільськогосподарських 
угідь зменшився до 98,5%, але частка технічних 
культур у загальній площі сільськогосподарських 
угідь збільшилася до 36,9%, що свідчить про про-
гнозоване зменшення родючості ґрунту. У ДП «ДГ 
«Степне» питома вага технічних культур на 3,4% 
менша (табл. 4).

Таблиця 3
Показники економічної безпеки ДП «ДГ ім. Декабристів» (за моделлю Альтмана),  

2014‒2018 р, тис. грн
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2014 2015 2016 2017 2018

Вартість активів 57011 58128 61733 69125 71897 14886 56680 15217
Вартість необоротних 
активів 44112 49263 51318 58894 62729 18617 42547 20182

Вартість оборотних активів 8791 8865 10415 10231 9150 359 14133 -4983
Вартість власного капіталу 49949 55405 59407 64745 65532 15583 53545 11987
Величина довгострокових 
зобов’язань 0 111 109 52 17 17 0 17

Величина поточних 
зобов’язань 3335 2612 2217 4328 6330 2995 3135 3195

Дохід (виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

16639 25281 33846 54005 62213 45574 54553 7660

Валовий прибуток 1186 5311 6049 9702 10462 9276 9948 514
Чистий прибуток 760 1100 1650 2629 3147 2387 1419 1728
Модель Альтмана 2,77 2,85 2,99 3,12 3,19 0,42 3,5 -0,31

Таблиця 2
Оперативний аналіз платоспроможності ДП «ДГ ім. Декабристів» за допомогою коефіцієнта 

Бівера, 2014‒2018 рр. 
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2014 2015 2016 2017 2018

Чистий прибуток, тис. грн 760 1100 1650 2629 3147 2387 1419 1728
Амортизація, тис. грн 580 857 10161 1269 1838 1258 1358 480
Довгострокові 
зобов’язання, тис. грн 0 8 0 109 52 52 0 52

Поточні зобов’язання, 
тис. грн 3335 2698 2612 2217 4328 993 2604 1724

Коефіцієнт Бівера 0,001 0,001 0,033 0,006 0,003 0,002 0,001 0,002
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Таблиця 4
Показники екологічної безпеки ДП «ДГ ім. Декабристів», 2014‒2018 р, тис. грн
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2014 2015 2016 2017 2018

Рівень виробництва 
екологічно чистої продукції 20,3 21,5 20,2 25,9 21,2 0,9 18,6 2,6

Частка власних інвестицій 
призначених для 
охорони навколишнього 
природного середовища у 
загальних витратах

0,05 0,07 0,08 0,1 0,1 0,05 0,07 0,03

Рівень розораності 
сільськогосподарських 
угідь, %

98,6 98,6 98,7 98,5 98,5 -0,1 98,5 0

Частка технічних культур в 
загальній структурі площі 
сільськогосподарських 
угідь, %

25,8 23,6 29,5 30,6 36,9 11,1 33,5 3,4

Підприємство здійснює так зване «відпові-
дальне інвестування», тобто вкладає інвестиції 
в проекти, що враховують екологічні та соціальні 
фактори і наслідки реалізації проекту. Як наслідок, 
поступово формується вищий рівень економічної 
безпеки підприємства. За результатами аналізу 
сучасного стану економічної безпеки підприємства 
на протязі 2015–2016 рр. спостерігається фінан-
сова стабільність та платоспроможність сільсько-
господарського підприємства (у 2014–2016 рр. під-
приємство було збитковим).

Висновки з проведеного дослідження. 
За результатами аналізу сучасного стану 
економічної безпеки підприємства протягом 
2015‒2018 рр. спостерігається фінансова ста-
більність та платоспроможність сільськогоспо-
дарського підприємства (у 2014 р. підприємство 
було збитковим). Значення коефіцієнта поточної 
ліквідності показує, що 1,446 грн обігових коштів 
припадає на кожну грошову одиницю коротко-
строкових зобов’язань. Коефіцієнт швидкої лік-
відності характеризує, що 1,068 одиниць най-
більш ліквідних активів припадає на одиницю 
термінових боргів. Період оборотності дебітор-
ської заборгованості (212 днів) показує, що у під-
приємстві погіршився стан розрахунків з покуп-
цями. Знос основних засобів у 2018 р. становить 
21,2%. Коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, 
що свідчить про недостатню кількість власних 
коштів у зв’язку із виплатою підприємством дов-
гострокового кредиту, але згідно з моделлю Аль-
тмана підприємство працює стабільно, і ризик 
неплатоспроможності в найближчі два роки є 
незначним.
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EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY MECHANISM

The purpose of the article. In a market economy production units existing in different legal forms, have 
full economic autonomy and carries out its production activities in conditions of uncertainty and unpredictability. 
In addition, the development of entrepreneurship is influenced by such factors as unstable political and socio-
economic situation in the country, ethnic, regional, territorial conflicts, inadequate commercial law, criminalization 
of society, fraud, corruption etc. Enterprises themselves determine their economic policies, form the portfolio of 
orders, organize production and marketing of products, fully responsible for the results of economic activity. Of 
course, all this actualizes the problem of providing economic security of business. Transformation of the economy 
under the influence of market mechanisms causes the release in a separate independent function of the state 
to ensure its economic security from the standpoint of the interests of the individual and the collective and com-
plex set of national interests. Given this, we can explain the pattern of change in the approach to the concept of 
«economic security» in modern conditions, because the plane earlier in the main subordinate to the public inter-
est, goes into the real economy, touching upon the level of business entities of various forms of ownership and 
production and economic specialization. So, in fact, the formation and development of agricultural entrepreneur-
ship is happening in terms of the search for new forms of management and marketing, due to the acute need of 
economic security of business because of competition for raw materials, market for goods and consumer/

Methodology. Economic security of an agricultural enterprise includes internal audit in the following areas: 
verification of the reliability and completeness of financial information (classified as audit of financial state-
ments); verification of the system of ensuring compliance of the activity of the enterprise with the established 
policy, plans, norms of legislation, as well as determining the degree of this consistency (compliance audit); 
verification of measures to ensure the preservation of assets, assessment of the efficiency of use of enterprise 
resources (operational audit); verification of compliance of the business activity of the enterprise and develop-
ment plans for the purpose of its creation.

Results. According to the analysis of the current state of economic security of the enterprise during 
2015‒2018 the financial stability and solvency of the agricultural enterprise is observed (in 2014 the enterprise 
was unprofitable). The value of the current ratio shows that UAH 1,446 of working capital accounts for each 
monetary unit of short-term liabilities. The quick liquidity ratio indicates that 1,068 units of the most liquid assets 
account for one unit of urgent debt. The receivables turnover period (212 days) shows that the situation with 
the customers has deteriorated in the enterprise. Depreciation of fixed assets in 2018 is 21.2%. The Beaver 
ratio does not exceed 0.2, which indicates that there is an insufficient amount of own funds in connection with 
the payment of the enterprise long-term loan, but according to the Altman model the company is stable and the 
insolvency risk in the next two years is insignificant.

Practical implications. The system of performance indicators of anti-crisis management should be based on a 
comparison of the results achieved by the organization in its value equivalent with the amount of management efforts.

Value/originality. Solvency of an enterprise is the ability of an enterprise to pay for its obligations. With 
good financial condition, the company is stable and solvent, with bad – periodically or permanently insolvent. 
The best option is when the company always has the available funds, which is sufficient to meet its existing 
obligations. But an enterprise is not solvent and in the case when it has not enough available funds, it is not 
able to quickly realize its assets and pay off with creditors.
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У статті розглянуто особливості розвитку 
цифрового маркетингу у сучасних умовах. 
Визначено вплив інновацій на діджиталіза-
цію маркетингу та розроблення відповід-
них інструментів у віртуальному середо-
вищі. Окреслено основні тренди у смаках 
споживачів щодо контенту, що викликає 
необхідність створення та розміщення на 
веб-ресурсах компаній відео- та графічних 
матеріалів, обмежуючи текстову інформа-
цію невеликим обсягом. Визначено основні 
інструменти цифрового маркетингу, які є 
ефективними засобами для побудови кому-
нікацій між компаніями та їх цільовою ауди-
торією. Розкрито основні риси та специфіку 
використання кожного з інструментів у 
межах реалізації комплексної маркетингової 
стратегії. Наведено деякі програмні про-
дукти, що використвуються для посилення 
ефективності застосування інструментів 
цифрового маркетингу. Наведено ланд-
шафт соціальних медіа, що дає можливість 
персоналізувати контент, який орієнтова-
ний на конкретні групи потенційних клієнтів 
та потребує розміщення у цільових соціаль-
них мережах.
Ключові слова: цифровий маркетинг, 
інструменти, Інтернет, комунікації, цільова 
аудиторія, веб-ресурси.

В статье рассмотрены особенности раз-
вития цифрового маркетинга в современ-

ных условиях. Определено влияние инно-
ваций на диджитализацию маркетинга и 
разработку соответствующих инстру-
ментов в виртуальной среде. Определены 
основные тренды во вкусах потребителей 
относительно контента, что вызывает 
необходимость создания и размещения на 
веб-ресурсах компаний видео- и графиче-
ских материалов, ограничивая текстовую 
информацию небольшим объемом. Опре-
делены основные инструменты цифро-
вого маркетинга, которые выступают 
в качестве эффективных средств для 
построения коммуникаций между компани-
ями и их целевой аудиторией. Раскрыты 
основные черты и специфика использо-
вания каждого из инструментов в рамках 
реализации комплексной маркетинговой 
стратегии. Приведены программные 
продукты, которые используются для 
усиления эффективности применения 
инструментов цифрового маркетинга. 
Представлен ландшафт социальных 
медиа, что дает возможность персонали-
зировать контент, ориентированный на 
конкретные группы потенциальных кли-
ентов, который требует размещения в 
целевых социальных сетях.
Ключевые слова: цифровой маркетинг, 
инструменты, Интернет, коммуникации, 
целевая аудитория, веб-ресурсы.

The features of development of digital marketing in modern conditions are considered in the article. The influence of innovations on the digitization of mar-
keting and development of appropriate tools in the virtual environment is determined. The main trends in consumer tastes regarding content are outlined, 
which necessitates the creation and placement of video and graphic material companies’ web resources, limiting textual information to a small amount. The 
basic digital marketing tools that act as effective tools for building communication between companies and their target audience are identified. The basic 
features and specifics of the use of each of the tools in the framework of the complex marketing strategy are revealed. Some software products that are 
used to enhance the effectiveness of digital marketing tools are presented. Search engine optimization (SEO) is an effective means of securing high position 
of company web resources (Top 5, Top 10) in search engines. Content marketing plays an important role on the Internet, since the vast majority of users 
search for some entertainment for the purpose of finding the best product or service, in solving work issues, in learning, etc. Email Marketing lets company 
communicates with potential customers by sending them emails. Social media marketing (SMM) is very important in today’s context as a large number of 
users use social media. A social media landscape is presented that allows company to personalize content that is targeted at specific groups of potential 
customers and requires placement on targeted social networks. Online advertising acts as an effective tool for reaching company target audience through 
the use of various types of advertising (contextual, display, spam, text, teaser advertising, landing page, etc.). Contextual advertising is a separate type of 
advertising that is related to the specificity of its reach to the target audience. Web analytics is a way of collecting and processing information regarding the 
activity of visitors to a company’s web resources. Mobile marketing has become widespread in today’s environment due to the significant increase in the 
number of mobile users.
Key words: digital marketing, tools, Internet, communications, target audience, web resources.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  
ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
FEATURES OF USING THE MAIN DIGITAL MARKETING INSTRUMENTS

Постановка проблеми. Економічна система 
України активно інтегрується у глобальне серед-
овище, поступово адаптуючи види економічної 
діяльності до реалій міжнародних ринків. Запро-
вадження інноваційних технологій транснаціо-
нальними корпораціями змушує компанії, у тому 
числі й вітчизняні, долучатися до використання 
передових підходів для забезпечення достатнього 
рівня конкурентоспроможності. Окреслені тенден-
ції набули розповсюдження й у сфері маркетингу, 
який є важливим напрямом розвитку компаній, 
оскільки дає змогу просувати на ринок товари та 
послуги, а також забезпечує комунікацію з цільо-
вою аудиторією на довгостроковій основі [1; 2]. 

У сучасних умовах компанії приділяють зна-
чну увагу використанню цифрового маркетингу, 
оскільки є можливість налагоджувати комунікацію з 
цільвою аудиторією зі значною чисельністю потен-
ційних клієнтів за допомогою інноваційних техно-
логій. Зазначені процеси є об’єктивними, оскільки 
значна чисельність населення використовує елек-
тронні пристрої (смартфони, планшети, ноутбуки 
та комп’ютери) у поєднанні з мережею Інтернет.

Глобальна мережа дає можливість компаніям 
за допомогою інноваціних маркетингових підходів 
виходити на ринки нових країн, залучати нових 
клієнтів. Важливо використовувати різноманітні 
інструменти цифрового маркетингу [3].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню цифрового маркетингу, у тому числі 
вивченню питань використання основних його 
інструментів, присвячено праці таких учених, як 
К. Бербері, І. Додсон, Ф. Елліс-Чедвік, Б. Кіган, 
Д. Раян, Дж. Ровлі, А. Шарлсворт та ін.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
комплексному дослідженні особливостей вико-
ристання інструментів цифрового маркетингу. 
У процесі дослідження важливо приділити увагу 
специфіці побудови комунікацій між компанією та 
цільовою аудиторією завдяки розміщенню певного 
контенту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний ринок цифрового маркетингу характери-
зується значною конкуренцією, яка посилюється 
завдяки запровадженню інноваційно-комуніка-
ційних технологій. Для отримання оптимального 
результату в конкретних просторово-часових 
умовах необхідно комплексно дослідити соці-
ально-демографічні, економічні та психологічні 
характеристики цільової аудиторії. На основі отри-
маних результатів можливо буде вибрати необ-
хідні напрями взаємодії з потенційними клієнтами 
та відповідний цільовий контент.

Цифровий маркетинг завдяки наявності зна-
чної кількості інструментів дає можливість реа-
лізовувати компаніям комплексні стратегії в 
онлайн- та офлайн-середовищі із залученням 
інноваційних технологій. Слід відмітити важливість 
мережі Інтернет як головного середовища для 
реалізації стратегій цифрового маркетингу, проте 
різноманітні електронні пристрої також застосову-
ються як ефективні засоби. На рисунку 1 наведено 
основні інструменти цифрового маркетингу.
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Рис. 1. Інструменти цифрового маркетингу [4]

Розглянемо більш детально особливості вико-
ристання копаніями інструментів цифрового мар-
кетингу в сучасних умовах:

1. Пошукова оптимізація (SEO – Search Engine 
Optimization) є ефективним засобом забезпе-

чення високих позицій веб-ресурсів компанії 
(Топ-5, Топ-10) у пошуковиках. Для досягнення 
оптимального результату необхідно сформувати 
семантичне ядро, яке міститиме ключові слова та 
словосполучення, що будуть характеризуватись 
високим рівнем релевантності. Важливо не лише 
ідентифікувати коректний список ключових слів 
та словосполучень, але й правильно їх розміс-
тити на веб-ресурсах компанії, вмонтувавши в код 
опису окремих елементів (відео- та графічні мате-
ріали), а також використовуючи з певною часто-
тою в текстовому контенті. Сучасні користувачі 
орієнтуються на цікаві відео та фотографії, поряд 
із цим можуть звертати свою на уваги на неве-
ликі за обсягом тематичні тексти, які дають змогу 
отримати корисну або пізнавальну інформацію. 
Відповідно, під час проведення SEO-оптимізації 
веб-ресурсів компанії необхідно намагатись роз-
міщувати більше візуалізованого контенту та 
надавати невеликі за обсягом текстові інформа-
ційні повідомлення, не забуваючи вносити відпо-
відний ключові слова в код сторінок. Для форму-
вання ключових слів та словосполучень можна 
скористатися послугами безкоштовних або плат-
них сервісів.

2. Контент-маркетинг (Content Marketing) віді-
грає важливу роль в Інтернеті, оскільки більшість 
користувачів шукає певну інформацію з розва-
жальних цілях, з метою знаходження оптималь-
ного товару або послуги, в процесі вирішення 
робочих питань, під час навчання тощо. Цільова 
аудиторія характеризується певними соціаль-
ними, економічними, демографічними та психо-
логічними особливостями, які необхідно врахову-
вати під час створення певного контенту та його 
розміщення у окресленому середовищі. Некорек-
тна ідентифікація потенційних користувачів може 
привести до розміщення неправильного контенту 
на хибних ресурсах в Інтернеті. Є велика кіль-
кість проблем щодо налагодження комунікацій 
між компанією та її цільовою аудиторією, оскільки 
будуть витрачені ресурси на залучення нецільо-
вих користувачів [5].

3. Email маркетинг (Email Marketing) дає змогу 
здійснювати комунікацію з потенційними клієнтами 
завдяки розсилці тематичних електронних листів. 
Необхідно використовувати спеціалізовані про-
грамні рішення, які дозволять формувати та пері-
одично актуалізувати список потенційних клієнтів, 
автоматично розсилати електронні листи певним 
групам користувачів, чітко дотримуючись графіку 
відправлення контенту. Електронне листування з 
цільовою аудиторією для досягнення максималь-
ного ефекту повинно відбуватися відповідно до 
таких правил:

– Відправка листів лише потенційним клієнтам, 
від яких певним чином було отримано електронні 
пошти. Наприклад, користувачі можуть залишити 
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власну контактну інформацію в обмін на тематич-
ний контент (рис. 2).

– Коротка назва листа, яка дає змогу корис-
тувачу одразу зрозуміти його сутність та є потен-
ційно цікавою.

– Персоналізовані звернення у супровідному 
тексті до листа, а також короткий текст, що пере-
дає сутність надісланого повідомлення.

– Оптимальна частота надсилання листів, яка 
дасть змогу не набридати потенційним клієнтам, 
але й підтримувати з ними комунікацію впродовж 
тривалого періоду часу.

Зазначених вимог необхідно дотримуватись, 
оскільки користувачі отримують велику кількість 
повідомлень на власні електронні пошти та часто 
розцінюють їх як спам. Тому компаніям необхідно 
розробляти ефективні маркетингові стратегії, які 
дозволять максимізувати ймовірність ознайом-
лення потенційних клієнтів зі змістом надісланих 
електронних листів і бажанням подальшого кон-
такту з компанією та її продукцією. У процесі вирі-
шення комплексу питань доцільно використову-
вати спеціалізовані сервіси розсилки (наприклад, 
MailChimp), які дають можливість здійснювати 
листування зі значною кількістю клієнтів. 

4. Маркетинг у соціальних мережах (SMM – 
Social Media Marketing) є дуже важливим у сучас-
них умовах, оскільки значна кількість користувачів 
використовує соціальні медіа. Соціальні мережі 
розподіляються згідно зі специфікою контенту, 
який в них розміщується, а також особливостями 
комунікацій між користувачами. Компанії вибира-
ють соціальні медіа, виходячи зі специфіки влас-
ної продукції та характеристик цільової аудито-
рії. На рисунку 3 наведено ландшафт соціальних 
медіа у 2018 р.

Серед соціальних медіа є лідери, які корис-
туються значною популярністю поміж користува-
чів. З огляду на специфіку кожної з мереж, було 

розроблено специфічні маркетингові стратегії 
для кожної з них. У результаті виникли такі види 
маркетингу:

– Facebook Marketing;
– Pinterest Marketing;
– Twitter Marketing;
– LinkedIn Marketing;
– YouTube Marketing та ін.
5. Онлайн-реклама (Online Advertising) є ефек-

тивним інструментом залучення цільової аудиторії 
завдяки використанню різних видів реклами (кон-
текстна, медійна, спам, текстова, тізерна реклама, 
цільова сторінка та ін.). Перевагою мережі Інтер-
нет є можливість розміщення реклами, викорис-
товуючи увесь екран або окремі частини веб-
ресурсу, який відвідав користувач. Різноманітні 
види реклами відрізняються ефективністю залу-
чення цільової аудиторії, проте за умови науково 
обгрунтованої стратегії дають змогу отримати еко-
номічно доцільний рівень конверсії.

6. Контекстна реклама являє собою окремий 
вид реклами, що пов’язано зі специфікою її доне-
сення до цільової аудиторії. Алгоритм передбачає 
розповсюдження рекламного контенту на основі 
інтересів відвідувачів. Тобто тематика демонстра-
ції рекламних повідомлень збігається з напря-
мами пошуку контенту конкретними користува-
чами. Ринок контекстної реклами в Інтернеті дуже 
великий, проте лідируючі позиції займає Google 
AdWords, послугами якого користується значна 
кількість компаній [8].

7. Веб-аналітика (Web Analytics) – це напрям 
збору та обробки інформації стосовно активності 
відвідувачів веб-ресурсів компанії. На окремому 
ресурсі встановлюється спеціалізоване про-
грамне забезпечення, налаштовується система 
показників, які повинні збиратися та формуватися 
у вигляді звітів із виведенням відповідних таблиць 
та графіків. Окреме місце в процесі дослідження 

Рис. 2. Форма реєстрації на вебінар  
«Технологія створення грошового особистого бренда» [6]
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займають теплові карти сайтів, які дають змогу 
визначити найбільш популярні та обділені увагою 
відвідувачів місця на конкретній сторінці. На основі 
отриманих результатів компанія має можливість 
реалізувати комлексні рішення стосовно оптиміза-
ції функціонування її веб-ресурсів, що дасть мож-
ливість посилити рівень лояльності цільової ади-
торії та сприятиме зростанню конверсії [9].

8. Мобільний маркетинг набув широкого розпо-
всюдження в сучасних умовах у зв’язку зі значним 
зростанням чисельності користувачів мобільних 
пристроїв, насамперед йдеться про смартфони, 
які використовуються упродовж дня як засіб кому-
нікацій (месенджери), для розважальних та робо-
чих цілей (різноманітні веб-ресурси та електронна 
пошта), як засіб здійснення платіжних операцій 
[10]. Наявність великої кількості тематичних додат-
ків значно розширила можливості електронних 
пристроїв та дала змогу компаніям використову-
вати мобільний маркетинг як потужний інструмент 
для залучення цільової аудиторії та просування 
відповідних товарів та послуг. Значна кількість 
компаній має не лише мобільні версії сайтів, але 
й власні чат-боти у месенджерах та спеціалізо-
вані додатки, які дають можливість отримати акту-

альну інформацію про наявні товари, знижки та 
акції тощо.

Висновки з проведеного дослідження. 
У сучасних умовах спостерігається активний роз-
виток ринку цифрового маркетингу завдяки запро-
вадженню великої кількості інновацій. Конкурентна 
боротьба вимагає від компанії залучення іннова-
ційних технологій у сфері маркетингу в офлайн- 
та онлайн-середовищі. Зростання популярності 
електронної комерції серед користувачів мережі 
Інтернет є об’єктивною реальністю, тому в май-
бутньому буде спостерігатисья збільшення попиту 
на послуги цифрових маркетингових агенств. 
В окреслених умовах є потреба у розробленні 
ефективних маркетингових стратегій, що врахо-
вують процеси діджиталізації та дадуть компаніям 
змогу підтримувати достатній рівень конкуренто-
спроможності у довгостроковій перспективі.
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Рис. 3. Ландшафт соціальних медіа у 2018 р. [7]
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FEATURES OF USING THE MAIN DIGITAL MARKETING INSTRUMENTS

The purpose of the article. In today's environment, companies are paying close attention to the use of dig-
ital marketing, as there is an opportunity to engage with a large audience of potential customers through inno-
vative technologies. These processes are objective because many people use electronic devices in conjunc-
tion with the Internet. The global network enables companies to reach new markets and attract new customers 
through innovative marketing approaches. In this case, it is important to use a variety of digital marketing tools.

Methodology. The research is based on a comprehensive analysis of the digital marketing ecosystem, 
identification of its main tools.

Results. The features of development of digital marketing in modern conditions are considered in the 
article. The influence of innovations on the digitization of marketing and development of appropriate tools in the 
virtual environment is determined. The main trends in consumer tastes regarding content are outlined, which 
necessitates the creation and placement of video and graphic material companies’ web resources, limiting 
textual information to a small amount. The basic digital marketing tools that act as effective tools for building 
communication between companies and their target audience are identified. The basic features and specifics 
of the use of each of the tools in the framework of the complex marketing strategy are revealed. Some software 
products that are used to enhance the effectiveness of digital marketing tools are presented.

Search engine optimization (SEO) is an effective means of securing high position of company web resources 
(Top 5, Top 10) in search engines. Content marketing plays an important role on the Internet, since the vast 
majority of users search for some entertainment for the purpose of finding the best product or service, in solv-
ing work issues, in learning, etc. Email Marketing lets company communicates with potential customers by 
sending them emails. Social media marketing (SMM) is very important in today’s context as a large number 
of users use social media. Online advertising acts as an effective tool for reaching company target audience 
through the use of various types of advertising (contextual, display, spam, text, teaser advertising, landing 
page, etc.). Contextual advertising is a separate type of advertising that is related to the specificity of its reach 
to the target audience. Web analytics is a way of collecting and processing information regarding the activity of 
visitors to a company’s web resources. Mobile marketing has become widespread in today’s environment due 
to the significant increase in the number of mobile users.

Practical implications. Competition requires the company to leverage innovative technology in offline 
and online marketing. The growing popularity of e-commerce among Internet users is an objective reality, so 
in the future, there will be an increasing demand for digital marketing agencies. In these circumstances, there 
is a need to develop effective marketing strategies that take into account the digitization processes and allow 
companies to maintain a sufficient level of competitiveness in the long run.

Value/originality. With the presence of a large number of tools, digital marketing enables companies to 
implement complex strategies online and offline with innovative technologies. The importance of the Internet 
as the main environment for implementing digital marketing strategies should be noted, but various electronic 
devices are also being used as effective tools.
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У статті досліджено сутність реінжинірингу 
бізнес-процесів у контексті сучасної концеп-
ції управління щодо підвищення рівня конку-
рентоспроможності продукції, зростання 
продуктивності праці, зниження витрат 
виробництва, поліпшення фінансово-еконо-
мічних результатів діяльності підприємства. 
Виявлено та проаналізовано відмінності між 
процедурами «реструктуризація», «реорга-
нізація» і «реінжиніринг». З’ясовано, що кон-
цепція управління розвитком підприємства 
на основі реінжинірингу бізнес-процесів інте-
грує в собі положення системного, синерге-
тичного, процесного і стратегічного підхо-
дів, які доповнюють один одного і формують 
нове розуміння про управління компаніями в 
довгостроковій перспективі. Запропоновано 
алгоритм проведення реінжинірингу осно-
вних бізнес-процесів, що дасть змогу підпри-
ємствам підвищити прозорість діяльності 
організації, закріпити зони відповідальності 
співробітників організації, поліпшити взаємо-
дію підрозділів. 
Ключові слова: процесне управління, бізнес-
процеси, реінжиніринг, алгоритм, процесний 
підхід, організаційний розвиток, оптимізація.

В статье исследована сущность реин-
жиниринга бизнес-процессов в контексте 

современной концепции управления каса-
тельно повышения уровня конкуренто-
способности продукции, роста произво-
дительности труда, снижения издержек 
производства, улучшения финансово-эконо-
мических результатов деятельности пред-
приятия. Выявлены и проанализированы 
различия между процедурами «реструкту-
ризация», «реорганизация» и «реинжини-
ринг». Выяснено, что концепция управления 
развитием предприятия на основе реинжи-
ниринга бизнес-процессов интегрирует в 
себе положения системного, синергети-
ческого, процессного и стратегического 
подходов, которые дополняют друг друга и 
формируют новое понимание об управлении 
компаниями в долгосрочной перспективе. 
Предложен алгоритм проведения реинжи-
ниринга основных бизнес-процессов, что 
позволит предприятиям повысить прозрач-
ность деятельности организации, закре-
пить зоны ответственности сотрудников 
организации, улучшить взаимодействие 
подразделений.
Ключевые слова: процессное управление, 
бизнес-процессы, реинжиниринг, алгоритм, 
процессный подход, организационное разви-
тие, оптимизация.

The article examines the essence of business process reengineering in the context of the modern management concept of increasing the level of prod-
uct competitiveness, increasing labor productivity, reducing production costs, improving the financial and economic performance of the enterprise. The 
practice of leading enterprises shows that business process reengineering is a means of solving the main problems – both internal and marketing, such 
as the exit from the crisis due to the loss of market position, the negative trend of organizational dynamics or profile market, a sharp increase in market-
ing potential under favorable market conditions, implementation of current local and system-wide management technologies. The differences between 
“restructuring”, “reorganization” and “reengineering” procedures are identified and analyzed. It is found that the concept of enterprise development man-
agement based on business process reengineering integrates systematic, synergistic, process and strategic approaches that complement each other and 
form a new understanding of company management in the long run. In general, the analysis of the essence of business process reengineering, developed 
in the theory and practice of modern management, allows to identify the main vectors of change that directly affect employees of organizations, namely: 
change the principle of organization of activity; distribution of responsibilities at all levels of management and implementation; growing interest in learning 
and development in the process; change in the principle of remuneration; increasing attention to the abilities and competencies of employees; shifting 
the focus of staff attention to customers; change of position of heads of units (from control to mentoring); reducing the number of hierarchical levels of 
organizational structure; development of leadership orientation of employees. The algorithm of carrying out reengineering of basic business processes is 
offered that will allow the enterprises to increase transparency of activity of the organization, to consolidate the areas of responsibility of employees of the 
organization, to improve the interaction of divisions.
Key words: process management, business processes, reengineering, algorithm, process approach, organizational development, optimization.

СУТНІСТЬ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
THE ESSENCE OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING  
OF ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Постановка проблеми. Сучасна теорія і прак-
тика управління підприємствами вимагає карди-
нальних змін, що зумовлено глобалізацією світової 
економіки, підвищенням динамічності ринкового 
середовища та посиленням конкуренції. Причини 
необхідності появи нових підходів до управління 
пов’язані зі змінами в самому бізнесі: усе більшого 
значення для ефективності діяльності підпри-
ємства набуває використання інновацій, знань, 
втілених в інтелектуальному продукті; жорсткість 
конкуренції приводить до активізації пошуку новіт-
ніх методів управління підприємствами [1]. 

Таким чином, глобалізація економіки та конку-
ренція на внутрішньому і світовому ринках приво-
дить до необхідності використання радикальних 

інструментів менеджменту, одним з яких є реін-
жиніринг бізнес-процесів, найбільш ефективний 
управлінський підхід радикального поліпшення 
якості роботи організації та підвищення ефек-
тивності її діяльності. Тому все більше власників 
і топ-менеджерів починають застосовувати реін-
жиніринг, тобто перехід від вузького поділу праці 
за операціями, функціями до виробничих процесів 
загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея 
уявлення про підприємство як про набір бізнес-
процесів, а управління його діяльністю – як управ-
ління бізнес-процесами почала формуватися 
наприкінці 80-х років ХХ століття. Кращі компанії 
світу почали вирішувати для себе ці завдання та 
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на практиці довели важливість, ефективність, еко-
номічність і прогресивність переходу на клієнто-
орієнтовану структуру управління виробництвом. 
Ця тенденція привела до включення управління 
процесами до критерію для одержання найпре-
стижніших нагород у сфері управління підприєм-
ствами [2‒3].

Фундаментальні основи теорії реінжинірингу 
були закладені роботами М. Хаммера, Дж. Чампі, 
Д. Росса, Т. Давенпорта, М. Робсона, Ф. Уллаха й 
А.В. Шера. Так, дослідженню проблематиці управ-
ління бізнес-процесами підприємств присвяченні 
праці М.Д. Аістової, С.В. Войтка, О.А. Гавриша, 
В.Г. Герасимчука, В.В. Дергачової, Л.Є. Довгань, 
О.О. Ільчука, І.М. Крейдич, А.В. Козаченко, 
П.В. Кутелєва, І.І. Мазура, В.М. Марченко, Г.Г. Саві-
ної, Д.М. Стеченка, В.Д. Шапіра. Проблемами реін-
жинірингу бізнес-процесів займалися вітчизняні та 
зарубіжні вчені Б. Андерсен, Д.О. Баюра, Дж. Брен-
дон, П.В. Брінь, О.В. Віноградова, Г. Джохансон, 
В.. Єлиферов, В.В. Івата, М. Клейн, Р. Манганелі, 
П. Морріс, Р. Патюрель, Л.М. Таранюк, Л.І. Феду-
лова, Д. Харрінгтон, М.Д. Шапот. При цьому сучас-
ний стан проблеми здійснення реінжинірингу біз-
нес-процесів вимагає більш детального вивчення 
цього питання, якісного аналізу численних методик 
реінжинірингу та вдосконалення наявних механіз-
мів у межах адаптації для подальшого застосу-
вання вітчизняними підприємствами.

Постановка завдання. Формулювання цілей 
статті полягає у дослідженні сутності реінжині-
рингу бізнес-процесів як сучасної концепції управ-
ління щодо підвищення конкурентоспроможності 
підприємства та визначення типових процедур 
реінжинірингу з урахуванням особливостей діяль-
ності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах господарювання швидкість і 
адекватність реакції всіх систем підприємства, 
ефективність операцій набувають особливої зна-
чущості, стають запорукою його виживання в умо-
вах гострої конкурентної боротьби. У цій ситуації 
реінжиніринг найбільш ефективний, оскільки дає 
змогу здійснити масштабні зміни, забезпечити 
які традиційні схеми менеджменту не можуть 
повною мірою. 

Практика передових підприємств показує, 
що реінжиніринг бізнес-процесів є засобом вирі-
шення основних проблем ‒ як внутрішньоорга-
нізаційних, так і маркетингових, таких як вихід із 
кризи у зв'язку з втратою позиції на ринку, нега-
тивний тренд організаційної динаміки або про-
фільного ринку, різке нарощування маркетинго-
вого потенціалу за сприятливих ринкових умов, 
впровадження актуальних локальних і загально-
системних управлінських технологій. 

Управління, що базується на виділенні й орга-
нізації діяльності на основі бізнес-процесів, має 

суттєві переваги в розрізі часу виконання опера-
цій і всього циклу проходження ресурсів від входу 
до виходу; дає змогу скоротити накладні витрати 
шляхом зменшення дублювання функцій, підви-
щення відповідальності й оперативного контр-
олю, зростання ролі й якості використання інфор-
маційних технологій. Проте щоб досягти істотного 
стрибка в ключових показниках результативності, 
необхідно радикально перебудовувати бізнес-
процеси підприємства. Це завдання можливо 
виконати лише із застосуванням реінжинірингу 
бізнес-процесів. 

Реінжиніринг відрізняється від інших видів 
реформування діяльності компанії ‒ реструктури-
зації та реорганізації. Так, під реструктуризацією 
розуміється сукупність заходів щодо комплексного 
приведення умов функціонування підприємства у 
відповідність до мінливих умов ринку і виробле-
ної стратегії розвитку: вдосконалення структури 
і функцій управління, подолання відставання в 
техніко-технологічних аспектах діяльності, вдо-
сконалення фінансово-економічної політики та 
на цій основі підвищення ефективності виробни-
цтва, конкурентоспроможності продукції та послуг, 
зростання продуктивності праці. Реструктуризація 
здійснюється на основі бізнес-плану або інвести-
ційного проекту [3‒5].

Реорганізацією називається процес зміни орга-
нізаційно-правової структури компанії у формі 
злиття, поділу, виділення і перетворення. Вона 
здійснюється виключно на основі рішення влас-
ників акціонерного товариства і змінює зовнішню 
структуру бізнесу.

На відміну від реорганізації, в основі реінжині-
рингу лежить необхідність революційних змін вну-
трішньої структури управління і подолання сис-
темних протиріч в організації праці. Таким чином, 
завдання реінжинірингу полягає не у формуванні 
моделі, що відповідає вимогам конкретного ринку, 
а у створенні архітектури бізнесу, здатного ефек-
тивно взаємодіяти з динамічно змінюваними влас-
тивостями ринку загалом. Завдання реструкту-
ризації виробництва полягає в узгодженні вимог 
ринку і структури бізнесу компанії. 

Під час реструктуризації та реінжинірингу від-
бувається заміна чинної структури бізнесу компа-
нії на нову, однак на підставі різних цілей, завдань 
і методів реалізації прийнятих рішень. Основною 
відмінністю реінжинірингу та реструктуризації 
є методи проведених перетворень. Зокрема, 
реструктуризація передбачає поетапну зміну 
організаційної структури компанії, засновану на 
модифікації і поліпшеннї діючих бізнес-процесів. 
Реінжиніринг ‒ це завжди зміни, внаслідок яких 
компанія набуває процесно-орієнтовану струк-
туру бізнесу. 

Аналіз сутності реінжинірингу бізнес-процесів, 
що склалися в теорії і практиці сучасного менедж-



169

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Таблиця 1 
Підходи вчених до трактування поняття «реінжиніринг бізнес-процесів»

Автор Визначення

Садловський Р.В. 
Складний комплекс заходів із моделювання бізнес-систем, головна мета якого – позбутися 
зайвих компетенцій і функцій, правильно розподілити повноваження і відповідальність 
між спеціалістами, які мають необхідні для створення вартості компетенції.

Ладонько Л.С., 
Солошин О.C.

Радикальна перебудова бізнес-процесів, які повинні задовольнити своїх клієнтів, 
що практично доводить до автоматизму відносини з постачальниками, клієнтами та 
іншими партнерами по бізнесу, приводячи до підвищення ефективності промислових 
підприємств, фінансових установ та організацій сфери послуг.

Таранюк Л.М., 
Запорожченко О.М. 

Сукупність бізнес-процесів, що спрямовані на підвищення ефективності компанії, що, 
своєю чергою, приведе до збільшення конкурентоспроможності на певному ринку.

Шараєва О.А.
Комплексна трансформація компанії (комплексне покращення бізнес-процесів), 
спрямована на створення і підтримку системи безупинних покращень результативності 
бізнесу.

Момот О.І. 
Сукупність методів і засобів, призначених для кардинального поліпшення основних 
показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу і перепроектування 
наявних бізнес-процесів

Гвоздь М.Я. Високоефективний метод менеджменту, котрий трансформує діяльність підприємства у 
сукупність окремих наскрізних бізнес-процесів.

Бабак О.А. Реконструювання або створення нових бізнес-процесів (кардинальна їх зміна, а не 
поступове поліпшення) з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Шейн Л.В. Реінжиніринг бізнес-процесів означає, по суті, рішучу, стрімку і глибоку «проривну» 
перебудову основ внутрішньофірмової організації та управління.

Виноградова О.В.
Реінжиніринг бізнес-процесів – це науково-практичний підхід до здійснення 
кардинальних змін бізнес-процесів підприємства з метою значного підвищення рівня 
його конкурентоспроможності.

Щегельська О.О.
Реінжиніринг бізнес-процесів – один із найскладніших етапів у підвищенні 
конкурентоспроможності компанії, доведенні її до рівня саморегульованої організації в 
умовах динамічного ринку

Яковенко С.І.
Реінжиніринг бізнес-процесів є інструментом, спеціально створеним для здійснення 
масштабних змін в управлінні процесами, які не можуть бути забезпечені відомими 
методами удосконалення.

Пуліна Т.В.

Реінжиніринг бізнес-процесів – це аналіз і корінне перепроектування наявних бізнес-
процесів з метою вдосконалення роботи організації загалом, впровадження найбільш 
прогресивних методик управління організацією, у результаті чого суттєво зростає 
ефективність її діяльності.

М. Хаммер, Дж. Чампі

Реінжиніринг бізнес-процесів – це фундаментальне переосмислення і радикальна 
перебудова чи зміна бізнес-процесів, у розрізі яких підприємство здійснює свою 
діяльність, щоб викликати значні критичні поліпшення показників продуктивності, таких 
як вартість, якість, сервіс і швидкість.

Т. Давенпорт, Дж. Шорт Реінжиніринг бізнес-процесів – це набір логічно взаємопов’язаних завдань та функцій 
для підвищення прибутковості підприємств.

Р. Патюрель
Реінжиніринг бізнес-процесів – це швидке та радикальне реконструювання стратегічних 
та виробничих процедур з метою оптимізації робочих потоків і підвищення їхньої 
продуктивності.

М. Робсон, Ф. Уллах Реінжиніринг бізнес-процесів – це створення досконало нових і більш ефективних бізнес-
процесів, не враховуючи того, що було раніше.

П. Морріс
Реінжиніринг бізнес-процесу є процесом, який визначає діяльність підприємства 
та підвищує її рівень ефективності шляхом виконання серії етапів для досягнення 
запланованих результатів.

менту, дає змогу виділити головні вектори змін, що 
безпосередньо торкаються співробітників орга-
нізацій, такі як: зміна принципу організації діяль-
ності (від фіксованих організаційних підрозділів 
до проектних команд і тимчасових робочих груп); 
розподіл відповідальності на всі рівні управління і 
виконання; зростання інтересу до навчання і роз-
витку в процесі діяльності; зміна принципу оплати 
праці (оплата за досягнення); зростання уваги до 
здібностей і компетенцій співробітників; зміщення 

фокусу уваги персоналу на клієнтів; зміна позиції 
керівників підрозділів (від контролю до наставни-
цтва); зниження числа ієрархічних рівнів органі-
заційної структури; розвиток лідерської орієнтації 
співробітників.

Узагальнюючи думки вітчизняних та зарубіжних 
авторів, можна дійти висновку про те, що реінжи-
ніринг – це процес радикальної перебудови біз-
нес-процесів підприємства з метою збільшення 
не тільки кількісних, а й якісних показників ефек-



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

170 Випуск 34. 2019

тивності діяльності підприємства, який виводить 
підприємство на нову траєкторію розвитку в дов-
гостроковій перспективі [5–10]. Особливість засто-
сування реінжинірингу бізнес-процесів полягає 
в тому, що він дає змогу вивільнити додаткові 
ресурси, інвестувавши їх в основне виробни-
цтво, підвищує узгодженість процедур, методів 
та інструментальної підтримки управління, його 
адаптації, мінімізуючи вартісні і тимчасові витрати 
підприємства (табл. 1). 

Таким чином, реінжиніринг бізнес-процесів – це 
складний, багатокомпонентний процес, який має 
своє специфічні відмінності залежно від сфери 
діяльності підприємства, предмета змін та голов-

ної мети його реалізації. Проведення ефективного 
реінжинірингу бізнес-процесів полягає у реаліза-
ції певних принципів: кілька робіт поєднуються в 
одну; роботи виконуються в природному порядку; 
виконавці самостійно приймають рішення; робота 
виконується там, де це доцільніше; необхідно 
зменшувати кількість входів у процеси; процеси 
мають різні варіанти виконання; зниження частки 
робіт із перевірки і контролю; оптимізація узго-
джувальних процесів; поєднання централізова-
них і децентралізованих операцій; використання 
загальної інформаційної мережі операційними 
менеджерами. Алгоритм проведення реінжині-
рингу бізнес-процесів зображено на рис. 1. 

Рис. 1. Алгоритм реінжинірингу основних бізнес-процесів
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Під час здійснення алгоритму реінжинірингу 
основних бізнес-процесів керівник повинен воло-
діти такими якостями, як:

– здатність під час кожного реінжинірингу біз-
нес-процесу до реалізації унікальних цілей, чітко 
поставлених і детально описаних;

– здатність керувати реінжинірингом певного 
бізнес-процесу, обмеженого в часі;

– уміння управляти тимчасовою командою, 
склад якої може змінюватися, а учасники мати 
подвійне підпорядкування: керівнику реінжині-
рингу і функціональному керівнику;

– уміння бачити реінжиніринг бізнес-процесів 
загалом, тому що, як правило, у підпорядкуванні є 
команда різнопрофільних фахівців;

– бути результатооріентованною особис-
тістю, оскільки основною оцінкою проведення 
реінжинірингу є ефективність, що складається з 
результату;

– здатність організовувати колектив на вико-
нання завдань, які потрібні для реінжинірингу;

– бачення перспективи;
– здатність представляти і відстоювати інтер-

еси колективу та інше.
Слід зазначити, що запропонований алгоритм 

реінжинірингу основного бізнес-процесу під час 
упровадженні інноваційної технології і подальшого 
його вдосконалення дасть підприємствам змогу:

1. Здійснити комплексну підготовку до реаліза-
ції бізнес-процесу розвиваючого, що сприяє його 
позитивної реалізації.

2. Оцінювати доцільність реінжинірингу основних 
бізнес-процесів до проведення найбільш витратних 
заходів (витрати на впровадження інновацій).

3. Аналізувати послідовність виконання під-
процесів в основному бізнес-процесі і на підставі 
цього розробляти заходи щодо скорочення часо-
вих витрат.

4. Оцінювати витрати основного бізнес-про-
цесу до і після його реінжинірингу, витрати самого 
реінжинірингу і зіставляти з економічним ефектом 
від проведених змін.

5. Виявляти дублюючі і недоцільні їхні функції в 
основному бізнес-процесі, що в кінцевому рахунку 
дасть змогу скоротити часові та фінансові витрати 
на його реалізацію.

6. Проводити вдосконалення основного біз-
нес-процесу після його реінжинірингу щодо поліп-
шення основних показників.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у сучасних умовах господарювання необ-
хідно активізувати перехід до системи управління 
нового типу, так званого розподіленого управління, 
в якій велике значення має довіра, взаємодія, 
добровільне прийняття відповідальності і взаємне 
навчання. Саме ідеологія розподіленого управ-
ління вносить до концепції реінжинірингу прин-
цип орієнтації на команду учасників планування 

і реалізації змін, що сама організується. Команда 
з реінжинірингу повинна забезпечити актуаліза-
цію управлінського бачення, рефлексію образу 
майбутньої організації, його вираження у вигляді 
метафор, моделей, текстів; моделювання архітек-
тури процесів, опис та аналіз альтернатив; опис 
життєвого циклу для кожного продукту організа-
ції; адаптацію обраного архітектурного рішення 
до наявної організаційної структури та структури 
бізнес-функцій; реалізацію кінцевого проекту з 
урахуванням як людських, так і технічних ресурсів; 
опис реформованої організації, що містить, крім 
загальних даних, основні завдання та способи їх 
виконання для кожного співробітника окремо.
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THE ESSENCE OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING  
OF ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Purpose of the article. Thus, the globalization of the economy and competition in the domestic and global 
markets leads to the need to use radical management tools, one of which is the reengineering of business 
processes, the most effective management approach to radically improve the quality of work of the organiza-
tion and increase its efficiency. Therefore, an increasing number of owners and top managers are beginning to 
apply reengineering, that is, the transition from a narrow division of labor by operations, functions to production 
processes as a whole.

Research Methodology. The main methodological method of research is the system-structural approach, 
which allows the most effective organization of the search for the solution of the tasks. Also, methods of com-
parative, functional analysis, classification are used. Theoretical and methodological basis of work were theo-
retical positions and scientific principles, developed by domestic and foreign specialists in the field of business 
process reengineering.

Results. Management based on the allocation and organization of activities based on business processes 
has significant advantages in terms of the time of operations and the entire cycle of resources from entry to 
exit; allows you to reduce overhead by reducing duplication of functions, increasing accountability and opera-
tional control, increasing the role and quality of information technology use. However, to achieve a significant 
leap in the key performance indicators, it is necessary to radically rebuild the business processes of the enter-
prise. This task can only be accomplished by applying business process reengineering. Reengineering is dif-
ferent from other types of company reforming ‒ restructuring and reorganization.

Novelty. Thus, business process reengineering is a complex, multi-component process that has specific 
differences depending on the scope of the enterprise, the subject of change and the main purpose of its imple-
mentation. Conducting effective business process reengineering is based on the implementation of certain 
principles: several works are combined into one; works are performed in the natural order; performers make 
their own decisions; work is performed where appropriate; it is necessary to reduce the number of process 
entries; processes have different execution options; reducing the proportion of inspection and control work; 
optimization of matching processes; combination of centralized and decentralized operations; use of a com-
mon information network by operating managers.

The practical significance. The reengineering team must ensure that the management vision is updated, 
that the image of the future organization is reflected, expressed in the form of metaphors, models, texts; 
modeling of process architecture, description and analysis of alternatives; description of the life cycle for each 
product of the organization; adaptation of the chosen architectural solution to the existing organizational struc-
ture and structure of business functions; realization of the final project taking into account both human and 
technical resources; description of the reformed organization, which contains, in addition to the general data, 
the main tasks and methods of their implementation for each employee separately.
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Стаття присвячена дослідженню бізнес-
планування як інструменту, що детермінує 
сучасний розвиток підприємництва в умо-
вах швидко мінливих потреб ринку та інших 
факторів зовнішнього середовища. Дове-
дено, що бізнес-планування є одним з най-
більш всеосяжних, важливих, ефективних 
інструментів реалізації функцій планування 
й управління. Представлено авторську вер-
сію сутнісної характеристики бізнес-плану 
та його класифікації, запропоновано низку 
практичних рекомендацій з розроблення біз-
нес-планів, складених на основі аналізу різних 
підходів, а також досвіду українських та зару-
біжних бізнес-практиків. Зроблено висновки 
про можливість використання бізнес-плану-
вання як інструмента для досягнення стра-
тегічних цілей підприємства, необхідність 
будь-якому підприємству здійснювати стра-
тегічне планування в кризових умовах та 
умовах підвищеної нестабільності зовніш-
нього середовища, оскільки воно є динаміч-
ним процесом, що дає змогу передбачити та 
врахувати зміни зовнішнього середовища.
Ключові слова: бізнес-план, цілі організації, 
стратегічне планування, інвестиції, іннова-
ції, венчурне фінансування, підприємництво, 
маркетинг.

Статья посвящена исследованию бизнес-
планирования как инструмента, который 

детерминирует современное развитие 
предпринимательства в условиях быстро 
меняющихся потребностей рынка и дру-
гих факторов внешней среды. Доказано, 
что бизнес-планирование представляется 
одним из наиболее всеобъемлющих, важ-
ных, эффективных инструментов реали-
зации функций планирования и управления. 
Представлена авторская версия сущност-
ной характеристики бизнес-плана и его 
классификации, предложен ряд практи-
ческих рекомендаций по разработке биз-
нес-планов, составленных на основе ана-
лиза различных подходов, а также опыта 
украинских и зарубежных бизнес-прак-
тиков. Сделаны выводы о возможности 
использования бизнес-планирования как 
инструмента для достижения стратеги-
ческих целей предприятия, необходимо-
сти любому предприятию осуществлять 
стратегическое планирование в кризисных 
условиях и условиях повышенной неста-
бильности внешней среды, поскольку оно 
является динамическим процессом, кото-
рый позволяет предусмотреть и учесть 
изменения внешней среды.
Ключевые слова: бизнес-план, цели органи-
зации, стратегическое планирование, инве-
стиции, инновации, венчурное финансирова-
ние, предпринимательство, маркетинг.

The article is devoted to the study of business planning as a tool that determines the modern development of entrepreneurship in the conditions of rapidly 
changing market needs and other environmental factors. It is proved that business planning is one of the most comprehensive, important, effective tools 
for implementing the planning and management functions. The author’s version of the essential characteristics of the business plan and its classification 
is presented, a number of practical recommendations on the development of business plans based on the analysis of various approaches, as well as the 
experience of Ukrainian and foreign business practitioners are proposed. Business planning seems to be one of the most comprehensive, significant, effec-
tive tools for implementing the planning and management functions of both a new and an existing enterprise. The subject of business planning, its essence 
and goals, structure and components, as well as the implementation methodology, is the subject of many works by scientists and practitioners. The number 
of such works has been growing rapidly in recent years due to the growing need of the population for independent business. Strategic planning is neces-
sary for the any enterprise in crisis conditions and conditions of increased instability of the external environment, since it is a dynamic process, it allows 
you to anticipate and take into account changes in the external environment. The business plan combines the main goals of the organization, the strategic 
aspects of its functioning, including the results of marketing research and marketing strategies, potential problems and risks that the organization may face 
in achieving its goals, options for minimizing them, the organizational structure of the company, and also the most important financial issues, including the 
volume of investments and the term for their return. The conclusions about the possibility of using business planning as a tool to achieve the strategic goals 
of the enterprise. The article identifies the problem, the task, analyzes the latest research and publications.
Key words: business plan, organization goals, strategic planning, investment, innovation, venture financing, entrepreneurship, marketing.

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
BUSINESS PLANNING IN THE MODERN ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT: 
THEORETICAL AND APPLIED ASPECT

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
розпочинати новий бізнес або вдосконалювати 
наявне підприємство можна лише після визна-
чення потреб ринку. Динаміку ринкових тенден-
цій необхідно враховувати під час розроблення 
нової продукції, розширення товарного асорти-
менту, організації та фінансуванні її виробництва, 
тобто перед початком кожного етапу вдоскона-
лення виробництва, розширення видів діяльності 
або оновлення асортименту необхідно вирішити 
питання про те, чи доцільно інвестувати кошти 
та витрачати зусилля на реалізацію конкретного 
стартапу (проекту). Інструментом вирішення цієї 
проблеми є бізнес-план, що дає змогу узгодити 
інноваційні можливості з потребами ринку, що 

постійно змінюється, на конкретно визначений 
період часу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичним та методологічним аспектам бізнес-пла-
нування діяльності підприємств присвячено низку 
наукових праць таких відомих вітчизняних та зару-
біжних вчених, як, зокрема, В. Алієв, В. Барінов, 
К. Барроу, А. Богомолов, Т. Броннікова, В. Буров, 
О. Волков, С. Головань, В. Горбунов, М. Мальська, 
С. Млодика, В. Морошкін, Є. Орлова, Г. Осовська, 
С. Пєтухова, С. Покропивний, В. Попов, М. Рома-
нова, С. Соболь.

Дослідження сутності бізнес-планування як 
інструмента досягнення стратегічних цілей під-
приємства показало, що досі в працях науковців 
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залишається недостатньо висвітленим та навіть 
суперечливим питання сутнісної характеристики 
бізнес-плану та його класифікації.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
дослідженні сутності бізнес-планування як інстру-
мента, що детермінує сучасний розвиток підпри-
ємництва в умовах швидко мінливих потреб ринку 
та інших факторів зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Бізнес-планування є одним з найбільш всеосяж-
них, значущих, ефективних інструментів реалі-
зації функцій планування й управління як нових, 
так і наявних підприємств. Тематиці бізнес-плану-
вання, його сутності та цілям, структурі та складо-
вим, а також методикам реалізації присвячено без-
ліч робіт вчених та практиків. Кількість таких робіт 
стрімко збільшується останніми роками у зв’язку зі 
зростаючою потребою населення до самостійного 
ведення бізнесу.

Як справедливо зазначають вчені [1], плану-
вання необхідно будь-якому підприємству, осо-
бливо в кризових умовах та умовах підвищеної 
нестабільності зовнішнього середовища, оскільки 
воно є динамічним процесом, дає змогу передба-
чити та врахувати зміни зовнішнього середовища, 
а також адаптувати внутрішні чинники виробни-
цтва до подальшого розвитку та зростання. Більш 
того, ринкова система господарювання орієнтує 
підприємство на планування як безперервний 
творчий процес в умовах невизначеності та непе-
редбачуваності.

Підкреслюючи важливість стратегічного пла-
нування, згадуємо про те, що йому притаманні 
ступінь невизначеності, тимчасова орієнтація 
процесу та певний горизонт планування. Ступінь 
невизначеності на українських підприємствах обу-

мовлена як ринковими умовами, так і справжнім 
моментом, для якого характерні нестабільність 
політики та економіки, недосконалість інфра-
структури ринку та законодавчих актів. Тимчасова 
орієнтація, особливо інтерактивного планування 
враховує, як відомо, ставлення до минулого, сьо-
годення та майбуття.

Процес стратегічного планування на підпри-
ємстві спрямований на визначення глобальної 
мети, вибір з відповідних стратегій, обґрунтова-
них методами та моделями стратегічного аналізу, 
формування синергічного бізнес-портфеля, його 
реалізацію із застосуванням техніко-економічного 
планування й бізнес-планування, а також визна-
чення основних показників стратегічного плану.

Таким чином, найважливішим інструментом 
реалізації стратегічного плану організації повинен 
бути бізнес-план.

Слід зазначити, що роль бізнес-плану полягає 
в тому, що він відображає повну картину майбут-
нього розвитку організації [2] та виконує безліч 
функцій. Як видно з рис. 1, бізнес-план є докумен-
том, який включає три найважливіших складові 
будь-якого бізнес-проекту, а саме концепцію біз-
несу, маркетинг та фінанси.

Бізнес-план об’єднує головні цілі організації, 
стратегічні аспекти її функціонування, включаючи 
результати маркетингових досліджень та марке-
тингові стратегії, потенційні проблеми та ризики, з 
якими може зіткнутися підприємство під час досяг-
нення поставлених цілей, варіанти їх мінімізації, 
організаційну структуру управління підприємства, 
а також найважливіші фінансові питання, зокрема 
обсяги інвестицій та термін їх повернення.

Слід зазначити, що наукова проблема реа-
лізованого авторами дослідження полягає в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЗНЕС-ПЛАН 

маркетингова складова: 
- опис споживача; 

- аналіз його поведінки; 
- аналіз конкурентної позиції; 

- маркетингова стратегія; 
- потенціальні проблеми і шляхи їх вирішення 

 

фінансова складова: 
- грошові потоки; 

- обсяг інвестицій та терміни їх повернення; 
- показники фінансової стійкості бізнесу; 

- оцінка ризиків 

концепція бізнесу: 
- вид бізнесу і продукту; 

- опис галузі промисловості; 
- структура бізнесу; 

- інноваційна спрямованість; 
- ключові фактори успіху 

Рис. 1. Основні складові бізнес-плану
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необхідності формування теоретико-практичних 
основ бізнес-планування, що дають змогу під-
приємцям та іншим особам досягати поставле-
них цілей. До теперішнього моменту проведено 
безліч досліджень, розроблено низку методик, 
у зв’язку з чим у статті зроблена спроба пред-
ставити авторський погляд на особливості сучас-
ного бізнес-планування на основі інтеграції та 
синтезування різних підходів задля ідентифікації 
найбільш застосовних та обґрунтованих спосо-
бів складання бізнес-плану.

Бізнес-плани розрізняються за цілями, наповне-
нням, структурою, обсягом та зовнішнім виглядом. 
В умовах сьогодення можна зробити висновок про 
те, що бізнес-план необхідний будь-якій особі, що 
займається підприємницькою діяльністю, оскільки 
має низку безумовних переваг, зокрема:

– дає змогу залучити інвестиції і/або фінансу-
вання ризикового (венчурного) проекту, стартапу, 
розширити наявний бізнес тощо;

– дає змогу визначити напрями подальшого 
розвитку підприємства;

– дає змогу залучити великих постачальників 
або інших потенційних партнерів до співпраці;

– дає змогу оновити стратегію та політику 
підприємства відповідно до змін кон’юнктури 
ринку, споживчої поведінки або дій конкурентних 
організацій;

– дає змогу отримати додаткове фінансу-
вання для реалізації різних проектів, забезпечує 
ефект реклами організації та пропонованої нею 
продукції, є одним з інструментів маркетингових 
комунікацій;

– дозволяє привернути увагу висококваліфі-
кованих фахівців;

– виконує функцію навчання та самонавчання 
щодо планування підприємницької діяльності, 
проведення досліджень ринку, розроблення мар-
кетингової стратегії тощо.

При цьому бізнес-план зазвичай складається з 
таких ключових компонентів:

1) резюме (швидкий, короткий огляд пропо-
нованого бізнесу, найважливіший розділ бізнес-
плану);

2) опис (характеристика) пропонованого біз-
несу (повна характеристика пропонованої продук-
ції, роботи, послуги, технічного рішення, компа-
нії, включаючи ключові особливості та економічні 
переваги);

3) дослідження й аналіз ринку (оцінювання 
внутрішнього та зовнішнього середовища, конку-
рентний аналіз, дослідження поведінки потенцій-
них споживачів, сегментація ринку, оцінювання 
ємності, розмірів та частки ринку, прогнозування 
обсягів реалізації);

4) виробничий план (оцінювання потреби в 
устаткуванні, обігових коштах, складання кальку-
ляції собівартості продукції, кошторису витрат на 

виробництво й реалізацію продукції, розрахунок 
обсягу інвестицій);

5) організаційний план (структура управління, 
план роботи з персоналом, план заробітної плати);

6) маркетингова стратегія (план маркетинго-
вих дій, включаючи стратегію розвитку компанії, 
товарну, цінову, збутову політику із застосуванням 
маркетинг-міксу 4Р, 7Р, 9Р, 11Р тощо залежно від 
специфіки пропонованого бізнесу);

7) стратегія мінімізації потенційних ризиків 
(ідентифікація ризиків пропонованого бізнесу, оці-
нювання ризиків та розроблення стратегії мініміза-
ції їх впливу);

8) фінансовий план (звіт про прибутки та 
збитки, баланс доходів та витрат, активів і паси-
вів, розрахунок податків, розрахунок можливості 
погашення інвестицій, строку окупності, беззбит-
ковості, фінансової стійкості бізнесу тощо).

Наведена структура може змінюватися 
залежно від цілей бізнес-планування. Необхідно 
також відзначити, що вчені виділяють різні види 
бізнес-планів, що класифікуються за низкою 
ознак. В цьому дослідженні зроблена спроба 
класифікації бізнес-планів за двома основними 
критеріями, а саме формою та змістом, як пока-
зано на рис. 2. За змістом виділяють бізнес-план 
нового, зокрема інноваційного, та наявного біз-
несу. При цьому в ринкових умовах за умов мін-
ливого зовнішнього та внутрішнього середовища 
організації потреба складання бізнес-плану може 
виникнути з різних причин, таких як реорганізація, 
реструктуризація бізнесу, прийняття рішення про 
розроблення інноваційного продукту, розширення 
асортиментної лінійки, початок нового фінансо-
вого періоду, зміна споживчої поведінки, спроба 
залучення додаткових інвестицій та висококвалі-
фікованого персоналу.

За формою можна виділити міні-план, який 
часто складається для внутрішнього користу-
вання в компанії, представляється потенційним 
постачальникам, партнерам. Міні-план включає 
не більше 10 сторінок і містить ключові тези щодо 
концепції бізнесу організації, маркетингового 
плану та фінансових аспектів (грошові потоки, 
баланс, прогнозування прибутку).

Під робочим або операційним бізнес-планом 
можна розуміти інструмент управління бізнесом 
компанії, призначений для внутрішнього вико-
ристання. При цьому робочий план, стилістично 
перетворений на презентабельний документ, 
називають презентаційним планом, що може бути 
представлений на розгляд кредиторів, інвесторів, 
постачальників та інших потенційних партнерів.

За інформаційним змістом робочий та презен-
таційний бізнес-плани можуть бути ідентичними, 
але за зовнішнім виглядом значно різняться. 
Крім того, в презентаційний план розробник може 
додати кілька елементів, що особливо цікавлять 
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зовнішніх контрагентів, наприклад більш деталь-
ний аналіз загроз та ризиків бізнесу. Бізнес-екс-
перти часто рекомендують друкувати презентацій-
ний бізнес-план в кольоровому варіанті і показати 
в ньому якомога більше демонстраційних ілю-
страцій, зокрема графіків, схем, діаграм, фотогра-
фій, таблиць. Можна погодитися з Т. Беррі, що є 
підприємцем та фахівцем з бізнес-планування, в 
тому, що простота, доступність та лаконічність є 
визначальними умовами успіху презентаційного 
бізнес-плану [3].

Останнім різновидом бізнес-планів за крите-
рієм форми є електронний план (e-plan), який 
нещодавно з’явився та надається стейкхолдерам, 
співробітникам і стороннім організаціям в електро-
нному вигляді із застосуванням планшетів. Такий 
варіант представлення плану вважається зручним 
для групових презентацій та може зберігатися у 
всіх зацікавлених осіб після обговорення бізнесу. 
Звісно, після вибору виду бізнес-плану для розро-
блення необхідно визначитися з цілями в страте-
гічному аспекті щодо успіху бізнесу, інвестування 
власних коштів, необхідного персоналу, очікува-
них доходів найближчими роками, географічного 
розташування бізнесу, можливості співпраці та 
партнерства тощо.

Особливу увагу слід приділити постановці 
фінансових та маркетингових цілей. Зокрема, 
необхідно враховувати питання збереження контр-
олю над бізнесом в разі партнерства, оскільки, 

наприклад, венчурні фонди зазвичай вимагають 
значної участі в прийнятті управлінських рішень, 
спрямовуючи свого представника в Раду дирек-
торів компанії-стартапу. Випуск цінних паперів та 
акцій для залучення інвестування здатний при-
вести до втрати контролю над бізнесом і вимагає 
постійної уваги. Неформальні інвестори залежно 
від специфічного стилю менеджменту можуть або 
брати активну участь у справах компанії, в яку 
вони інвестують, або перебувати в стороні від її 
діяльності. Банки, що надають кредити на розви-
ток бізнесу, як правило, не втручаються у справи 
фірми, якщо від останньої своєчасно надходять 
виплати кредиту без порушень умов договору. Під 
час підготовки бізнес-плану потрібно ретельно про-
думати необхідний для реалізації проекту обсяг 
інвестицій, а також прийнятний рівень витрат на 
їх використання (відсотків за користування грошо-
вими коштами інших організацій, часу). Крім того, 
особливої оцінки вимагає потенціал планованого 
бізнесу, зокрема інноваційний, фінансовий, потен-
ціал зростання.

На думку авторів, активне бізнес-планування 
дасть змогу значно підвищити виживання україн-
ських підприємств та активізувати їх економічне 
зростання. Важливо відзначити, що до помилок, 
які часто допускаються під час бізнес-планування, 
відносять малодостовірність та неповноту вхідної 
інформації, ігнорування необхідності підготовки 
аналізу ринку або використання під час його підго-

Рис. 2. Класифікація бізнес-планів
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товки малодостовірних джерел, помилки в прове-
дених розрахунках, текстовій частині бізнес-плану, 
недотримання логіки подачі матеріалу, відсутність 
аналізу ризиків тощо [4]. При цьому недостатнє 
опрацювання форсайт-проектів приводить до 
істотного економічного збитку господарюючих 
суб’єктів, насамперед філій вітчизняних і зарубіж-
них транс- та багатонаціональних корпорацій, що 
підвищує необхідність якісного та ретельного роз-
роблення бізнес-планів з урахуванням усіх факто-
рів впливу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, в умовах сьогодення бізнес-плану-
вання є одним з найбільш значущих, ефективних, 
всеосяжних інструментів реалізації функцій пла-
нування й управління як нових, так і діючих під-
приємств. Слід зауважити, що найважливішим 
інструментом реалізації стратегічного планування 
підприємства є бізнес-план. Слід зазначити, що 
роль бізнес-плану полягає в тому, що він відо-
бражає повну картину майбутнього розвитку орга-
нізації та виконує чимало функцій. Бізнес-план є 
документом, що включає три найважливіших скла-
дові будь-якого бізнес-проекту, а саме концепцію 
бізнесу, маркетинг та фінанси. Бізнес-план розріз-
няють за цілями, наповненням, структурою, обся-
гом та зовнішнім виглядом. Таким чином, бізнес-
план об’єднує головні цілі організації, стратегічні 
аспекти її функціонування, включаючи результати 
маркетингових досліджень та маркетингові стра-
тегії, потенційні проблеми й ризики, з якими може 
зіткнутися підприємство.
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BUSINESS PLANNING IN THE MODERN ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT:  
THEORETICAL AND APPLIED ASPECT

The purpose of the article. The purpose of the article is to study the essence of business planning as a 
tool that determines the modern development of entrepreneurship in the rapidly changing market needs and 
other environmental factors.

Methodology. The authors provided a study of business planning as a tool that determines the modern 
development of entrepreneurship in the rapidly changing market needs and other environmental factors. It is 
proved that business planning is one of the most comprehensive, important, effective tools for implementing 
the planning and management functions. The author’s version of the essential characteristics of the business 
plan and its classification is presented, a number of practical recommendations on the development of busi-
ness plans based on the analysis of various approaches, as well as the experience of Ukrainian and foreign 
business practitioners are proposed.

According to the authors, active business planning will significantly increase the survival of Ukrainian enter-
prises and enhance their economic growth. It is important to note that the mistakes that are often made during 
business planning include poorly refined and incomplete initial information, ignoring the need to prepare a 
market analysis or using unreliable sources in its preparation, errors in the calculations made in the text part of 
the business plan, and non-compliance with the presentation logic material, lack of risk analysis.

The conclusions made about the possibility of using business planning as a tool to achieve the strategic 
goals of the enterprise, about the need for any enterprise to have strategic planning in crisis conditions and in 
conditions of increased instability of the external environment, since it is a dynamic process.

Results. A business plan is an active working management tool, the starting point of all planned and execu-
tive activities of the enterprise. A business plan provides an opportunity to analyze, monitor and evaluate the 
success of activities in the process of implementing an entrepreneurial project, to identify deviations from the 
plan, and to adjust business development directions in time.

Practical implications. According to the authors, active business planning will significantly increase the 
survival of Ukrainian enterprises and accelerate their economic growth. It is important to note that mistakes 
that are often made in the course of business planning include unreliability and incompleteness of input infor-
mation, ignoring the need to prepare market analysis or use in its preparation of unreliable sources, errors in 
the calculations, in the text part of the business plan, failure to comply with the logic of submission material, 
lack of risk analysis.

Value/originality. In our work we have considered the essence of business planning as a tool that deter-
mines the modern development of entrepreneurship in the rapidly changing market needs. A business plan 
is a document that includes the three most important components of any business project: business concept, 
marketing and finance.
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У статті розглянуто поняття «торгова 
марка» та «бренд». Серед ключових інстру-
ментів забезпечення успішного розвитку 
компанії на ринку неабияку роль відіграють 
торгова марка та бренд, які є засобами 
створення конкурентної переваги. Сучасне 
тлумачення поняття «бренд» включає всі 
асоціації споживача, що виникають у зв’язку 
з товаром в результаті придбання влас-
ного досвіду, схвалення громадськості та 
оточуючих. Первинною є торгова марка, бо 
бренд може з’явитися лише за її наявності 
та впізнавання. Одним із сучасних та дієвих 
інструментів стратегічного маркетинго-
вого управління на етапі прийняття бренда 
споживачами є використання компаніями 
ВАМ-моделі. Бренд створюється в резуль-
таті спільних зусиль виробників, тобто 
власників бренду, їх партнерів та споживачів. 
При цьому кожен з них по-різному залучений 
до цього процесу. Бренд як нематеріальний 
ресурс суттєво впливає на цінність компанії, 
опосередковано виконуючи функцію генеру-
вання грошових потоків.
Ключові слова: бренд, торгова марка, брен-
динг, упаковка, символ, репутація, образ.

В статье рассмотрены понятия «торговая 
марка» и «бренд». Среди ключевых инстру-

ментов обеспечения успешного развития 
компании на рынке большую роль играют 
торговая марка и бренд, которые явля-
ются средствами создания конкурентного 
преимущества. Современное толкование 
понятия «бренд» включает все ассоциа-
ции потребителя, возникающие в связи с 
товаром в результате приобретения соб-
ственного опыта, одобрения обществен-
ности и окружающих. Первичной является 
торговая марка, потому что бренд может 
появиться только при ее наличии и узнава-
емости. Одним из современных и действен-
ных инструментов стратегического мар-
кетингового управления на этапе принятия 
бренда потребителями является использо-
вание компаниями ВАМ-модели. Бренд созда-
ется в результате совместных усилий про-
изводителей, то есть владельцев бренда, 
их партнеров и потребителей. При этом 
каждый из них по-разному вовлечен в этот 
процесс. Бренд как нематериальный ресурс 
существенно влияет на ценность компа-
нии, косвенно выполняя функцию генериро-
вания денежных потоков.
Ключевые слова: бренд, торговая марка, 
брендинг, упаковка, символ, репутация, 
образ.

The article deals with the concepts of “brand” and “trademark”. One of the key tools for ensuring the successful development of a company in the market 
is played by brand and brand, which serve as a means of creating competitive advantage. The modern interpretation of the term “brand” includes all con-
sumer associations that arise in connection with the product as a result of the acquisition of their own experience, the approval of the public and others. 
The primary is the trademark, because the brand can only appear if it is present and recognizable. One of the most modern and effective tools of strategic 
marketing management at the stage of brand adoption by consumers is the use of companies by YOU. The brand is created as a result of the joint efforts 
of manufacturers – brand owners, their partners and consumers. However, each of them is differently involved in this process. A brand, as an intangible 
resource, has a significant effect on the value of the company, thereby indirectly performing the function of generating cash flows. Thanks to the well-known 
brand, the consumer value of the goods that enter the market under its «cover» increases. And in the case of oversaturation of markets with goods and 
services, this is an important competitive advantage that allows you to retain the loyalty (loyalty) of consumers and thereby increase the sales volume of 
the company’s products. That is why so much attention of modern scientists is given to technologies and methods of brand creation, because it serves as 
a business card of the company and the product it produces. Strategic brand management aims to increase the total brand equity of the firm as a result of 
optimizing the structure of the brand portfolio by determining the number and degree of differentiation of brands. In general, there are five types of brand 
management strategies that have proven themselves successful in marketing: a product line expansion strategy where an entity releases additional product 
units in the same product category under the same brand with new characteristics; a brand extension strategy is to use successful brand names to launch 
new or modified products in a new category; multi-brand strategy – means creating additional brands in the same product category; corporate brand strat-
egy – promotion of all its products in the market under a single brand; new brand strategy – used when producing a new product category.
Key words: brand, trademark, branding, packaging, symbol, reputation, image.

БРЕНДИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
BRANDING AS A MEANS OF ENHANCING ENTERPRISES COMPETITIVENESS

Постановка проблеми. Серед ключових 
інструментів забезпечення успішного розвитку 
компанії на ринку неабияку роль відіграють тор-
гова марка та бренд, які є засобами створення 
конкурентної переваги. Брендинг як потужна мар-
кетингова технологія здатний забезпечити ефек-
тивне просування товарів (робіт чи послуг) на 
ринку. Виступаючи відображенням позитивного 
іміджу, унікальних властивостей та характеристик 
товару (фірми), бренди міцно укорінилися в нашій 
свідомості (наприклад, усім добре відомі сьогодні 
“Adidas”, “Apple”, “Nike”, “Volkswagen”, ‘Nestle”). 
Саме завдяки брендам компанії можуть вільно 
почуватись на ринку, а споживачі легко ідентифі-
кують товари.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження місця бренду та брендингу в системі 
маркетингу є предметом вивчення багатьох зару-
біжних науковців, зокрема Д. Аакера, С. Анхолта, 
Г. Даулінга, Ф. Котлера.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення ролі та місця брендингу в підвищенні кон-
курентоспроможності діяльності підприємства на 
основі аналізу співвідношення понять «торгова 
марка» та «бренд».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час аналізування праць вітчизняних сучасників 
та науковців у пошуковій мережі “Google Scholar” з 
1990 року по листопад 2017 року А.В. Головащенко 
встановив, що перші десять років досліджуваного 
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Таблиця 1
Трактування понять «торгова марка» та «бренд»

Визначення поняття «торгова марка» Визначення поняття «бренд»
Ознака, за якою споживач визначить продукт (товар 
або послугу) одного продавця та відрізнить цей продукт 
від продукту конкурентів. Такою ознакою може бути 
ім’я або назва товару, малюнок, логотип, якийсь знак 
або символ [1].

Образ, який складається в голові споживача. Цей 
образ складається з усього, що знайоме споживачу та 
пов’язане з продуктом, що має для нього значення [1].

Торговельна марка є основою бренду, її функціональне 
призначення полягає в тому, що торговельна марка 
передусім вирізняє певний товар, виділяє його з маси 
однорідних, є засобом ідентифікації товару, тобто 
відрізняє товар одного виробника від товару іншого 
виробника [2].

Є різновидом торговельної марки з усталеною впродовж 
тривалого часу репутацією, що має для споживачів 
відповідного товару (послуги) високу асоціативну та 
ідентифікаційну здатність, а також якісні відмінності 
від конкурентів, передає споживачам комплекс 
функціональних, емоційних та символічних цінностей, 
що втілюються в товарі (послузі) або його виробнику, 
обумовлюють сталий вибір споживачем цього товару 
(послуги) серед конкурентних аналогів [2].

Зареєстрована назва товару, групи товарів, послуг 
тощо, які присутні на ринку, тобто є скоріше юридичним 
поняттям, ніж маркетинговим [7].

Асоціації, образ товару, що існує у споживача; якісна 
торгова марка, що має репутацію у покупців і добре 
продається протягом тривалого часу, тобто є скоріше 
маркетинговим поняттям, ніж юридичним [7].

Позначення, які здатні відокремлювати товари та послуги 
одних юридичних та фізичних осіб від однорідних 
товарів та послуг інших юридичних та фізичних осіб [10].

Образ, який існує у свідомості споживачів як реакція 
на товарний знак. Це, зрештою, обіцянка виробника 
за допомогою товару постійно надавати споживачу 
специфічний набір якостей, цінностей та послуг. Бренд – 
це сутність, що постійно розвивається у часі від марки як 
концепції, що складається з відомих елементів (фірмової 
назви, фірмового знаку, слогану), до чітко прийнятної 
споживачами сукупності функціональних та емоційних 
елементів, що єдині із самим товаром та засобом його 
представлення [10].

періоду кількість праць по запиту «бренд» була 
незначною, склавши на кінець 1999 року 24 публі-
кації, а з кінця 2016 року інтерес до теми різко 
збільшився, про що, зокрема, свідчить зростання 
кількості публікацій. Їх число на кінець 2016 року 
склала 7 550 праць [4].

Трактування понять «торгова марка» та 
«бренд» наведено в табл. 1. Зокрема, вивченню 
співвідношення понять «бренд» і «торговельна 
марка» присвячене дослідження В.Ю. Ярмака 
[2]; науково-методичні підходи до визначення 
особливостей планування бренд-стратегії під-
приємства висвітлює у своїй роботі Р.В. Зборов-
ський [3]; специфіку брендингу як управлінської 
технології щодо здатності впливати на зростання 
ресурсних та ринкових можливостей підприємств 
малого та середнього бізнесу і забезпечувати їх 
сталий розвиток розглядають В. Мукомела-Миха-
нець та Г. Соколюк [5]; становленню та розвитку 
успішних світових брендів у розрізі стратегіч-
ного маркетингового управління, а також осо-
бливостям застосування інструментів брендингу 
присвячено науковий доробок М.В. Муллер та 
М.О. Муллера [6].

Проведений аналіз підтверджує думка цілої 
низки вчених про те, що поняття «торгова марка» 
й «бренд» мають різне смислове навантаження. 
До того ж первинною є торгова марка, бо бренд 
може з’явитися лише за її наявності та впізна-

вання. Для узагальнення спільних та відмінних 
рис досліджуваних понять нами була побудо-
вана табл. 2.

Отже, ми можемо констатувати, що торгова 
марка перетворюється на бренд, коли у спожи-
вача з’являються реальні яскраво виражені емо-
ції та відчуття від її вигляду, тому будь-який бренд 
має свою торгову марку, але не кожна торгова 
марка є брендом.

Отже, основними ознаками бренду є:
– зареєстрований товарний знак;
– добре відома на певному ринку товарна марка;
– пов’язані з торговою маркою відчуття спо-

живачів.
Сучасне тлумачення поняття «бренд» включає 

всі асоціації споживача, що виникають у зв’язку з 
товаром в результаті придбання власного досвіду, 
схвалення громадськості та оточуючих. Свідо-
мість споживача формує образ, який об’єднує 
різні характеристики бренду, пов’язані з його 
назвою, символом (логотип “Nike”), упаковкою 
(форма пляшки “Coca-Cola”), рекламним персо-
нажем (кролик Квікі у “Nesquik”), мелодією (“Intel”, 
«Європа+»), організацією комунікацій в місці про-
дажу, досвідом попередніх покупок і ступенем 
задоволення якістю товару, а також почуттями та 
емоціями, викликаними рекламними слоганами 
(наприклад, «Адже ти цього варта» від “L’Oreal”; 
“Innovation & You” («Інновації і ви»), що є новим 
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слоганом “Philips”, зробивши інновації частиною 
ДНК бренду, що дуже яскраво відображає нове 
позиціонування бренду та відповідає місії “Philips”, 
яка полягає в покращенні житті людей [9].

Одним із сучасних та дієвих інструментів стра-
тегічного маркетингового управління на етапі 
прийняття бренду споживачами є використання 
компаніями ВАМ-моделі (“brand adoption model”), 
тобто моделі прийняття бренду. Правильна ВАМ-
модель базується на трьох послідовних етапах, 
таких як “Awareness” (обізнаність), “Trial” (проба), 
“Adoption” (прийняття бренду). На першому етапі 
слід сформувати обізнаність. Споживачі не купу-
ють товар, про який не знають чи знають мало. 
Для створення обізнаності найкраще підходять 
реклама по телебаченню, брендування, ство-
рення візуальної реклами, веб-банери, роздат-
кова реклама в руки тощо. Відомо, що після пере-
гляду реклами тричі вона запам’ятовується. На 
цьому етапі залучається якомога більша кількість 
потенційних покупців, а у споживача формується 
інтерес до бренду. На наступному етапі слід дати 
спробувати споживачу товар, в чому допоможуть 
пробні зразки, дегустації, демпінг ціни. Виробник 
повинен мати чітке усвідомлення того, хто є потен-
ційним споживачем цього товару, та орієнтуватись 
на нього. Коли у потенційного споживача сформо-
вана обізнаність та він спробував товар, настає 
етап сприйняття бренду (“Adoption”), під час якого 
товар отримує широкомасштабне використання. 
Споживачі, які отримали товар, сподіваються 
отримати вигоду, вдоволення від споживання та 
повторити покупку. На цьому етапі маркетологи 
працюють у режимі one-to-one-комунікацій (роз-

силка SMS тощо), орієнтуючись на вузьке коло 
споживачів.

Такі кроки (від обізнаності до сприйняття) можуть 
бути швидкими або повільними. Проте у тих спо-
живачів, котрі дізналися про продукт, зацікавилися, 
спробували, сприйняли бренд та одержали задово-
лення від покупки, формується емоційний зв’язок 
із брендом, який стає причиною, з якої споживач 
наступного разу повторить покупку [6].

Варто зауважити, що бренд створюється в 
результаті спільних зусиль виробників, тобто 
власників бренду, їх партнерів та споживачів. При 
цьому кожен з них по-різному залучений до цього 
процесу. Виробник та його партнери, наприклад, 
зосереджуються на дослідженні ринкового попиту, 
специфічних потреб та запитів споживачів, осно-
вних тенденцій, що складаються на цьому сег-
менті ринку, а споживачі вже завершують процес 
формування іміджу.

Бренд як нематеріальний ресурс суттєво 
впливає на цінність компанії, опосередковано 
виконуючи функцію генерування грошових пото-
ків. Завдяки відомому бренду зростає споживча 
цінність товарів, які виходять на ринок під його 
«прикриттям». За перенасиченості ринків това-
рами та послугами це є важливою конкурент-
ною перевагою, яка дає змогу утримувати при-
хильність (лояльність) споживачів, завдяки чому 
можна збільшувати обсяги продажу товарів ком-
панії, тому така значна увага сучасних науковців 
приділяється технологіям та методам створення 
бренду, адже він є візитівкою фірми й товару, 
який вона випускає. Йому або довіряють, або 
ні. Він приваблює потенційних споживачів або 

Таблиця 2
Співвідношення торгової марки та бренду

Параметри Торгова марка Бренд

Відмінні риси

Емоції
Позбавлена емоцій ідентифікація товару Яскраво виражена емоційна асоціація

Наявність ідеї
Ідея є вторинною Ідея є первинною

Відчуття
Віртуальні Реальні

Тривалість життя
Протягом терміну реєстрації Вічно

Грошовий потік
Дає змогу монополізувати грошовий потік 
бренду, але за умови додаткових вкладень

Створює додатковий грошовий потік без 
вкладень

Спільні риси

Нематеріальний зміст (не мають матеріальної форми, але здатні створювати додаткову 
цінність під час виробництва матеріальних продуктів)
Комерційна цінність (створюють споживчий попит та підтримують його за рахунок 
лояльності до повторних покупок)
Інформаційний зміст (надають споживачу уособлену інформацію щодо характеру товару)
Ідентифікаційна здатність (полегшує споживачу процес прийняття рішення про купівлі, бо 
базується на попередньому досвіді та впевненості у відповідності товару уявленням щодо 
його якості та корисності)
Територіальний характер (базуються на асоціації з фірмою, країною-виробником)
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партнерів (якщо цього потребує складний техно-
логічний ланцюжок виготовлення продукції для 
кінцевого споживача), тому бренд має бути проа-
налізований та оцінений як певна нематеріальна 
сутність, адже саме такий аналіз даватиме змогу 
визначити те, як саме слід підтримувати пози-
тивний образ підприємства (власника бренду), а 
також в яких напрямах доцільно використовувати 
ефективніші інструменти роботи споживачами чи 
партнерами [5].

Стратегічне управління брендами спрямоване 
на збільшення сукупного брендового капіталу 
фірми в результаті оптимізації структури брендо-
вого портфеля шляхом визначення кількості та 
ступеня диференціації брендів. В рамках страте-
гічного управління реалізуються дві головних цілі:

– задоволення потреб цільових сегментів спо-
живчого ринку краще, ніж конкуренти;

– уникнення внутрішньої конкуренції брендів 
без допускання перетину позицій окремих брендів 
в портфелі [9].

Загалом виділяють п’ять типів стратегій управ-
ління брендами, які успішно зарекомендували 
себе в практиці маркетингу:

– стратегія розширення товарної лінії, коли 
підприємство випускає додаткові товарні одиниці 
в тій же категорії товарів під тим же брендом із 
новими характеристиками;

– стратегія розширення меж використання 
бренду, що передбачає використання успішних 
марочних назв для випуску нових або модифіко-
ваних товарів у новій категорії;

– стратегія мультимарок, що передбачає ство-
рення додаткових брендів в одній і тій же категорії 
товарів;

– стратегія корпоративних брендів, тобто про-
сування всіх своїх товарів на ринок під єдиним 
брендом;

– стратегія нових брендів, яка використовується 
під час виробництва нової категорії товарів [8].

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження дає змогу зробити такі висновки.

У співвідношенні понять «торгова марка» 
та «бренд» спільними є нематеріальний зміст, 
комерційна цінність, інформаційний зміст, іденти-
фікаційна здатність, територіальний характер. До 
відмінностей варто віднести емоції, ідею, відчуття, 
тривалість життя, грошовий потік.

Торгова марка перетворюється на бренд, коли 
у споживача з’являються реальні яскраво вира-
жені емоції та відчуття від її вигляду, тому будь-
який бренд має свою торгову марку, але не кожна 
торгова марка є брендом.

Будучи джерелом конкурентної переваги, 
бренд дає змогу компаніям:

– досягати планових показників продажу про-
дукції та закріплювати свої позиції на конкретному 
ринку;

– створювати та зберігати у свідомості спожи-
вачів певну асоціацію, образ товару чи послуги;

– розширювати ринки збути за рахунок вра-
хування в рекламних кампаніях територіальних, 
культурних та національних особливостей спо-
живачів;

– збільшувати прибутки.
Серед перспектив подальших досліджень, на 

наш погляд, варто виділити дослідження інтеграції 
зарубіжних підходів бренд-менеджменту у вітчиз-
няну практику.
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BRANDING AS A MEANS OF INCREASING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

The purpose of the article. One of the key tools for ensuring the successful development of a company in 
the market is played by brand and brand, which serve as a means of creating competitive advantage. Brand-
ing, as a powerful marketing technology, is capable of effectively promoting goods (works or services) in the 
market. Reflecting a positive image, unique properties and characteristics of a product (brand), brands are 
firmly entrenched in our minds. For example, everyone is well known today for Adidas, Apple, Nike, Volkswa-
gen, and Nestle. Thanks to brands, companies can feel free in the market and consumers can easily identify 
products.

The article deals with the concepts of “brand” and “trademark”. One of the key tools for ensuring the suc-
cessful development of a company in the market is played by brand and brand, which serve as a means of 
creating competitive advantage. The modern interpretation of the term «brand» includes all consumer asso-
ciations that arise in connection with the product as a result of the acquisition of their own experience, the 
approval of the public and others. The primary is the trademark, because the brand can only appear if it is 
present and recognizable. One of the most modern and effective tools of strategic marketing management at 
the stage of brand adoption by consumers is the use of companies by you. The brand is created as a result of 
the joint efforts of manufacturers – brand owners, their partners and consumers.

Methodology. One of the most modern and effective tools of strategic marketing management at the stage 
of brand adoption by consumers is the use of companies by your brand adoption model.

Results. During the research it was established: in relation to the concepts of “trademark” and “brand” com-
mon are: intangible content, commercial value, information content, identification capacity, territorial character. 
Differences include: emotions, ideas, feelings, life expectancy, and cash flow. A brand is transformed into a 
brand when the consumer has real vivid emotions and feelings about their appearance. Therefore, every brand 
has its own brand, but not every brand is a brand. Being a source of competitive advantage, the brand enables 
companies to: reach the targets of sales of products and to consolidate their positions in a specific market; 
create and store in the minds of consumers a certain association, image of a product or service; expand the 
market by taking into account the territorial, cultural and national characteristics of consumers in advertising 
campaigns; increase profits.

Practical implications. Strategic brand management aims to increase the total brand equity of the firm as 
a result of optimizing the structure of the brand portfolio by determining the number and degree of differentia-
tion of brands.

Value/originality. In our work, we have investigated that a brand is transformed into a brand when the 
consumer has real vivid emotions and feelings of its appearance. Therefore, every brand has its own brand, 
but not every brand is a brand.
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У статті виокремлено, проаналізовано інди-
катори ефективності соціального інстру-
ментарію управління персоналом в Україні. 
Показано, що впровадження соціальних 
інновацій, розвиток інноваційних соціально-
психологічних методів менеджменту, функ-
ціонування корпоративних університетів, 
співпраця підприємств з вищими навчальними 
закладами та позитивна динаміка базових 
макроекономічних показників соціально-тру-
дової активності свідчать про ефектив-
ність формування соціального інструмента-
рію управління персоналом. Встановлено, що 
сучасні інноваційні компанії зацікавлені у ста-
лому та довгостроковому співробітництві 
з університетами. Задля підвищення сту-
пеня соціалізації доцільно інтенсифікувати 
участь активної молоді у спеціалізованих 
освітніх та професійних форумах. Спосте-
рігається тенденція до певного зростання 
середньомісячної заробітної плати одного 
працівника в Україні, яка збільшилася в номі-
нальному вимірі з 9 223 грн. у січні 2019 р. до 
10 027 грн. у червні 2019 р. Комплекс вияв-
лених індикаторів свідчить про позитивну 
тенденцію щодо запровадження соціального 
інструментарію управління персоналом на 
підприємствах України.
Ключові слова: індикатори, ефективність, 
соціальний інструментарій управління пер-
соналом, управління людськими ресурсами, 
психологічний клімат, соціальні інновації.

В статьи выделены, проанализированы 
индикаторы эффективности социального 

инструментария управления персоналом в 
Украине. Показано, что внедрение социаль-
ных инноваций, развитие инновационных 
социально-психологических методов менед-
жмента, функционирование корпоративных 
университетов, сотрудничество предпри-
ятий с высшими учебными заведениями и 
положительная динамика базовых макро-
экономических показателей социально-
трудовой активности свидетельствуют 
об эффективности формирования соци-
ального инструментария управления пер-
соналом. Установлено, что современные 
инновационные компании заинтересованы 
в устойчивом и долгосрочном сотрудниче-
стве с университетами. С целью повыше-
ния степени социализации целесообразно 
интенсифицировать участие активной 
молодежи в специализированных образо-
вательных и профессиональных форумах. 
Наблюдается тенденция к определенному 
росту среднемесячной заработной платы 
одного работника в Украине, которая увели-
чилась в номинальном измерении с 9 223 грн. 
в январе 2019 г. до 10 027 грн. в июне 2019 г. 
Комплекс выявленных индикаторов свиде-
тельствует о положительной тенденции 
по внедрению социального инструментария 
управления персоналом на предприятиях 
Украины.
Ключевые слова: индикаторы, эффектив-
ность, социальный инструментарий управ-
ления персоналом, управление человече-
скими ресурсами, психологический климат, 
социальные инновации.

The indicators of the efficiency of human resource management social instruments in Ukraine are identified and analyzed in the article. It is shown that 
introduction of social innovations, development of innovative social and psychological methods of management, functioning of corporate universities, coop-
eration between enterprises and higher educational organizations, and positive dynamics of basic macroeconomic indicators of social and labor activity 
testify to the efficiency of human resource management social instruments formation. It is emphasized that social innovations contribute to solving many 
social problems and disputes by establishing a higher social level of interaction between social institutions and resources. Attention on the importance of 
creative human activity development, the desire for productive work for the benefit of the workforce, purposeful behavior of employees for the base of avail-
able knowledge updating in achieving economic and social growth is focused. Social and psychological management methods include conflict minimization, 
management of each employee’s career formation, ensuring a healthy climate in the team and favorable conditions for work, introducing innovative forms of 
staff training and development, establishing effective social partnership. It is proved that the use of democratic and liberal management style promotes the 
introduction of various forms of employee participation in the management of the organization, which is an important human resource management social 
instrument of the organization. It is established that modern innovative companies are interested in sustainable and long-term cooperation with universi-
ties. In order to increase the degree of socialization, it is advisable to intensify the participation of active youth in specialized educational and professional 
forums. There is a tendency for a certain increase in the average monthly wage of one worker in Ukraine, which increased in nominal terms from UAH 9 223 
in January 2019 to 10 027 UAH in June 2019. The complex of identified indicators indicates a positive tendency of human resource management social 
instruments introduction in the enterprises of Ukraine.
Key words: indicators, efficiency, human resource management social instruments, HR management, psychological climate, social innovation.

ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УКРАЇНІ
INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
SOCIAL INSTRUMENTS IN UKRAINE

Постановка проблеми. Сучасні особливості 
економічного розвитку та соціального забезпе-
чення привертають увагу дослідників та фахів-
ців-практиків до соціальних інструментів роботи 
з персоналом на підприємствах. З одного боку, 
це пояснюється зростанням ефективності засто-
сування нематеріальних засобів мотивування 
працівників в умовах мобільності персоналу та 
високої конкуренції на ринку праці. З іншого боку, 
глобальна економія всіх видів ресурсів, насампе-
ред фінансових, спонукає підприємства й органі-

зації до пошуку нових шляхів підвищення управ-
лінської результативності.

Допомогти працівникам стати ефективні-
шими в їх діяльності є одним з фундаментально 
важливих завдань управління персоналом, яке 
повинна вирішити будь-яка організація. Робо-
тодавці залежать від якості роботи своїх спів-
робітників у процесі досягнення організаційних 
цілей та завдань, а співробітники мають моти-
ваційні потреби розвитку, визнання, статусу та 
досягнень, які можуть і повинні бути реалізовані 
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за рахунок задоволеності працею та трудових 
успіхів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Складний комплекс науково-практичних питань 
координування та мотивування трудових ресур-
сів, інноваційні методи й технології менеджменту 
персоналу досліджували такі вітчизняні та зару-
біжні науковці, як О. Грішнова, Р. Дзюба, С. Касян, 
В. Клименко, Г. Міщук, О. Орлов, В. Харламовата, 
А. Церковна. Незважаючи на наявні ґрунтовні роз-
робки, подальшого вивчення потребують науково-
методичні аспекти оцінювання ефективності соці-
ального інструментарію управління персоналом в 
умовах сучасних економічних і ринкових викликів, 
які стоять перед Україною.

Постановка завдання. Метою статті є вио-
кремлення й аналіз індикаторів ефективності соці-
ального інструментарію управління персоналом в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під соціальним інструментарієм управління пер-
соналом розуміємо систему людиноцентричних 
заходів та рішень, спрямованих на максимальне 
використання людського потенціалу, його постій-
ний розвиток і капіталізацію знань, умінь та навичок 
працівників. В його основі лежать базові загально-
людські цінності, такі як повага до демократич-
них принципів, прав людини та основоположних 
свобод, верховенство права, добре врядування. 
Соціальний інструментарій управління персона-
лом спрямований на забезпечення співробітникам 
умов для поліпшення їх працездатності і, як наслі-
док, підвищення успішності компанії. Незважаючи 
на те, що в соціальному інструментарії управління 
персоналом відсутні методи матеріального заохо-
чення, у працівників з’являються інші механізми 
трудової мотивації, а саме сприятливий морально-
психологічний клімат у колективі, можливість 
участі в управлінні організацією, постійний соці-
альний розвиток персоналу на основі зростання 
соціальних нормативів, підтримка ініціативності та 
творчого ставлення до виконання службових і гро-
мадських обов’язків.

Ефективність соціального інструментарію 
управління персоналом доцільно визначати за 
кількома індикаторами, такими як впровадження 
соціальних інновацій, розвиток інноваційних 
соціально-психологічних методів менеджменту, 
функціонування корпоративних університетів, 
налагоджена співпраця підприємств із вищими 
навчальними закладами та позитивною дина-
мікою базових макроекономічних показників 
соціально-трудової активності. У сукупності 
вони формують таку систему управління люд-
ськими ресурсами, що задовольняє як внутріш-
ньо організаційні кадрові потреби, так і необ-
хідність розвитку людського капіталу на рівні 
суспільства.

Розглянемо кожен індикатор ефективності 
соціального інструментарію управління персона-
лом підприємства.

Багато науковців приділяють велику увагу 
дослідженню поширення соціальних інновацій. 
Так, О. Грішнова та Г. Міщук висвітлюють сутність 
та зміст соціальних інновацій під час розв’язання 
поточних проблем і вирішення значущих завдань 
у сфері трудових взаємовідносин. Вони слушно 
розуміють економічний зміст соціальних інновацій 
як набір певних новітніх стратегій, концепцій, ідей, 
організацій, що спрямовані на повне задоволення 
різноманітних соціальних потреб. Це сприяє пев-
ному розв’язанню багатьох соціальних проблем 
і суперечок на основі встановлення вищого сус-
пільного рівня взаємодії соціальних інститутів та 
ресурсів. Науковці наголошують на прив’язці соці-
альних інновацій до передових суспільно-освітніх 
процесів, таких як дистанційне навчання, особливі 
способи накопичення людського капіталу, інтерак-
тивні технології та способи забезпечення доступу 
користувачів до інноваційних джерел знань 
[1, с. 167–168]. Дослідники розробляють систему 
соціальних інновацій у трудовій сфері, що базу-
ється на комплексній взаємодії видів соціальних 
інновацій за формою прояву та фінансового, орга-
нізаційного, інформаційного забезпечення. Висвіт-
люються напрями реалізації концепції соціального 
підприємництва в системі соціальних інновацій, а 
саме економічне зростання, розширення робочих 
місць, забезпечення міцного здоров’я та добробуту, 
зростання рівня освіченості, зменшення ступеня 
соціальної ізоляції, екологічна безпека, підтримка 
родин і молоді, житлове забезпечення [1, с. 169].

О. Орлов та В. Клименко досліджують наро-
щування конкурентних переваг суб’єктів господа-
рювання під впливом інтенсифікації інноваційної 
активності їх співробітників з урахуванням прогре-
сивних способів удосконалення процесу стимулю-
вання праці. Справедливо піднімається нагаль-
ність питань активізації творчої праці, спонукання 
трудових ресурсів до підвищення їх інноваційної 
віддачі. Вони акцентують увагу на вагомості роз-
витку креативної діяльності людини, наявності 
бажання до продуктивної праці на користь трудо-
вого колективу, цілеспрямованій поведінці спів-
робітників для оновлення бази наявних знань у 
досягненні економічного та суспільного зростання 
[2, с. 197–199]. Науковці наголошують на досяг-
ненні значної активізації творчої праці передусім 
завдяки формуванню сприятливої морально-
психологічної атмосфери в трудовому колективі, 
що спонукатиме до творчості. У запропонованій 
О. Орловим та В. Клименком схемі оптималь-
ного процесу активізації творчої праці на підпри-
ємствах легкої промисловості доречно містяться 
такі блоки, як досягнення доброї реакції на впро-
вадження творчих ідей, формування індивідуаль-



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

188 Випуск 34. 2019

ного та колективного творчого потенціалів, забез-
печення значного престижу й іміджу підприємства, 
що системно впроваджує інновації в управлінні 
персоналом [2, с. 199–200]. Ми вважаємо, що 
допомогти керівникам та менеджерам у цьому 
контексті можуть комплексне запровадження соці-
ального інструментарію управління персоналом, 
розроблення інноваційного механізму його фор-
мування та розвитку в сучасних реаліях України.

А. Церковна та В. Харламова комплексно ана-
лізують змістовні аспекти застосування інновацій-
них соціально-психологічних методів управління 
персоналом, говорячи про експериментальне 
засвідчення доцільності врахування соціальних 
взаємовідносин між співробітниками сучасних 
підприємств [3, c. 223]. Виокремлюються чотири 
етапи, що створюють послідовність для ефек-
тивного менеджменту персоналу, а саме досяг-
нення психологічної сумісності працюючих у рам-
ках структурних підрозділів, дотримання доброго 
психологічного клімату в трудовому колективі, 
недопущення виникнення трудових конфліктів, 
розвиток інтелектуальних здібностей, знань та 
кваліфікації персоналу. При цьому під соціально-
психологічними методами розуміють набір певних 
управлінських впливів на трудові ресурси (групу 
співпрацівників чи конкретну особистість з її круго-
зором та світоглядом), пов’язаних із соціологічним 
поєднанням соціологічних та психологічних при-
йомів [3, c. 224–225]. До основних методів можна 
віднести мінімізацію конфліктів, управління фор-
муванням кар’єри кожного працівника, забезпе-
чення здорового клімату в колективі та сприятли-
вих умов для роботи, впровадження інноваційних 
форм навчання та розвитку персоналу, налаго-
дження ефективного соціального партнерства.

На підставі аналізу особливостей управління 
персоналом української виробничо-торгівельної 
компанії ПП «КОРСАР ПІВДЕНЬ СЕРВІС» опи-
сано процес проходження еволюційних стадій від 
«червоної» до «зеленої» моделі з високим рівнем 
корпоративної культури, турботою про довкілля, 
участю в різних проектах, інноваційним стилем 
мислення топ-менеджменту [3, c. 224–225]. Серед 
характерних ознак стиля управління компанії 
фахівці виокремлюють DDD (data driven decisions), 
що полягає в ухваленні рішень на підставі вимір-
них показників, цифрових даних, прозорого деле-
гування значної відповідальності, зваженому лібе-
ральному підході до ухвалення рішень та розвитку 
ініціатив, інформаційно-професійній взаємодії 
щодо регіональних віртуальних команд, інтенсив-
ній соціальній активності [3, c. 226–227]. Вико-
ристання демократичного та ліберального стиля 
менеджменту сприяє запровадженню різних форм 
участі працівників в управління організацією, що 
є важливим соціальним інструментом управління 
персоналом організації.

Варто віддати належне функціонуванню корпо-
ративних університетів, які забезпечують підпри-
ємство кваліфікованими кадрами в довгостроко-
вій перспективі, а також є засобом формування й 
реалізації кадрової стратегії організації. Загалом 
корпоративний університет є системою навчання 
персоналу, об’єднаною єдиною концепцією та 
розробленою для всіх рівнів керівників і фахівців. 
Необхідність створення корпоративного універ-
ситету в компаніях обумовлена різними причи-
нами, а залежно від цих причин та цілей вибира-
ють принципи його функціонування. Наприклад, у 
процесі розвитку великої холдингової компанії під 
час набору персоналу із зовнішнього ринку праці 
виникає необхідність залучення новачків до кор-
поративної культури, надання їм певних профе-
сійних та психологічних знань і навичок, які харак-
терні саме для цього підприємства й відповідають 
його інтересам [4, с. 99–103].

Задля підвищення ступеня соціалізації підпри-
ємствам доцільно також інтенсифікувати участь 
активних студентів вищих навчальних закладів у 
спеціалізованих освітніх та професійних форумах. 
При цьому перевага має віддаватися молодим 
людям зі знанням англійської мови. Участь у таких 
форумах дає можливість студентам отримати 
реальний досвід за фахом менеджменту, еконо-
міки чи маркетингу.

В умовах боротьби за перспективного праців-
ника сучасні компанії зацікавлені у співпраці з уні-
верситетами та їх випускниками. Вони готові навіть 
розглядати випускників без досвіду роботи на від-
криті вакансії компанії. Застосовуючи інструменти 
соціалізації персоналу, підприємства можуть здій-
снювати ефективне управління людськими ресур-
сами для задоволення поточних та стратегічних 
потреб у персоналі.

Досить корисним для організацій є проведення 
зустрічей з випускниками факультетів економіч-
ного спрямування, на яких відбуваються презента-
ції компаній та пропонованих вакансій. Зацікавлені 
студенти можуть заповнити анкети для подаль-
шого співробітництва та працевлаштування й без-
посередньо поспілкуватися з менеджерами, які 
займаються рекрутингом персоналу. Отже, сучасні 
інноваційні компанії зацікавлені у сталому та дов-
гостроковому співробітництві з вищими навчаль-
ними закладами України [5, c. 9–15]. Діапазон цієї 
співпраці може починатися з освітніх та кар’єрних 
форумів, виставок і ярмарок та завершуватися 
створенням власного корпоративного універси-
тету, що скорочує до мінімуму розрив між наукою 
та практичною діяльністю.

Заслуговують на увагу успішні приклади вико-
ристання соціальних інструментів управління пер-
соналом в економічній діяльності ТОВ «Агротек» 
(м. Дніпро). Так, компанія приділяє значну увагу 
дотриманню принципів соціальної відповідальності 
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в процесі менеджменту персоналу, підтримуючи 
низку громадських організацій та соціальних ініціа-
тив, дбаючи про досягнення значного професійного 
рівня працівників аграрного сектору. Відзначимо 
успішну та сталу співпрацю компанії з вищими 
навчальними закладами. Зокрема, у 2011 р. на 
базі підприємства започатковано філію кафедри 
експлуатації машинно-транспортного парку Дні-
пропетровського державного аграрного універси-
тету. Доброю практикою ТОВ «Агротек» також є 
передача програмного забезпечення “John Deere 
Office” на кафедру точного землеробства зазначе-
ного ВНЗ [6]. Підприємство є активним учасником 
ярмарків вакансій, кар’єрних форумів “Profit Day”, 
національного заходу «Місто професій»; поширює 
сучасні інноваційні знання у сфері сільського госпо-
дарства та забезпечує систему ухвалення обґрун-
тованих рішень в аграрному напрямі.

Одним з індикаторів ефективності соціального 
інструментарію управління персоналом є пози-

тивна динаміка базових макроекономічних показ-
ників соціально-трудової активності. Нами проана-
лізовано ключові соціально-економічні показники 
ефективності управління трудовими ресурсами в 
Україні (табл. 1, рис. 1).

Як засвідчують дані табл. 1 та рис. 1, спосте-
рігається тенденція до певного зростання серед-
ньомісячної заробітної плата одного працівника 
в Україні, яка збільшилася в номінальному 
вимірі з 9 223 грн. у січні 2019 р. до 10 027 грн. 
у червні 2019 р. При цьому рівень безробіття 
населення віком 15–70 років у лютому 2019 р. 
склав 8,8%, а у травні 2019 р. дещо збільшився, 
склавши 9,2% [7]. Це зайвий раз підтверджує 
тезу, що матеріальні, зокрема фінансові, інстру-
менти управління персоналом не впливають на 
позитивну динаміку розвитку людських ресур-
сів, тому підприємства мають активніше запро-
ваджувати соціальний інструментарій менедж-
менту персоналу.

Рис. 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати та заборгованості  
з виплати заробітної плати в Україні протягом січня-червня 2019 р.

Джерело: побудовано автором на основі джерела [7]

Таблиця 1
Соціально-економічні показники, що відображають ефективність управління  

людськими ресурсами в Україні протягом січня-червня 2019 р.

№ Показник Січень 
2019 р.

Лютий 
2019 р.

Березень 
2019 р.

Квітень 
2019 р.

Травень 
2019 р.

Червень 
2019 р.

1 Середньомісячна заробітна 
плата одного працівника, грн. 9 223 9 326 9 629 9 788 9 878 10 027

2 Заборгованість із виплати 
заробітної плати, млн. грн. 2 614,3 2 446,8 2 463,3 2 615,4 2 718,3 2 857,8

3 Рівень безробіття населення 
віком 15–70 років (за 
методологією МОП), у 
середньому за період, % до 
економічно активного населення

– 8,8 – – 9,2 –

Джерело: сформовано автором на основі джерела [7]
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Проаналізувавши вартісну складову ефектив-
ності управління трудовими ресурсами, вважаємо 
доцільним дослідити рівень та структуру зайня-
тості населення за віковими групами (табл. 2).

Графічно рівень такої зайнятості проілюстро-
вано на рис. 2.

Як видно з рис. 2, у зайнятості населення Укра-
їни найбільш чисельними є вікові групи 40–49 років 
(4 200,0 тис. осіб) і 50–59 років (3 483,0 тис. осіб). 
Вплив на ці категорії соціальних інструментів 
управління персоналом в Україні нині є не надто 
ефективним. Проте позитивним трендом є досить 
велика кількість осіб у категорії від 30 до 39 років, 
для яких нематеріальна складова управління 
людськими ресурсами відіграє головну мотиву-
ючу роль. Вона доповнює, а в сучасних реаліях 
України навіть виконує функцію держави щодо 

соціально-економічної політики, але в масштабах 
окремо взятої організації та щодо окремих індиві-
дуумів. У середньостроковій перспективі це поси-
лить позитивні тенденції розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності бізнесу та соціаль-
ного підприємництва.

Висновки з проведеного дослідження. 
Впровадження соціальних інновацій, розвиток 
інноваційних соціально-психологічних методів 
менеджменту, функціонування корпоративних 
університетів, співпраця підприємств з вищими 
навчальними закладами та позитивна динаміка 
базових макроекономічних показників соціально-
трудової активності свідчать про ефективність 
формування соціального інструментарію управ-
ління персоналом. У статті поглиблено розуміння 
індикаторів ефективності соціального інструмен-

Таблиця 2
Рівень та структура зайнятості населення в Україні за віковими групами за І квартал 2019 р.

№ Показники чисельності населення за 
віковими групами

Одиниця виміру, 
тис. осіб

Відсоток до всього 
населення відповідного віку

1 Усе населення віком від 15 років 16 355,5 50,7
2 Населення віком 15–70 років 16 261,8 57,1
3 Населення віком 15–24 років 1 143,2 30,3
4 Населення віком 25–29 років 1 899,1 71,9
5 Населення віком 30–34 років 2 435,6 75,0
6 Населення віком 35–39 років 2 410,0 79,0
7 Населення віком 40–49 років 4 200,0 76,9
8 Населення віком 50–59 років 3 483,0 65,5
9 Населення віком 60–70 років 690,9 13,8
10 Населення віком від 71 року 93,7 2,5
11 Населення працездатного віку 15 570,9 66,3

Джерело: сформовано автором на основі джерела [8]
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Джерело: сформовано автором на основі джерела [8]
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тарію управління персоналом, показано позитивну 
динаміку щодо формування та розвитку соціаль-
них інструментів управління людськими ресур-
сами у сучасних комерційних організаціях України.

Перспективами подальших розвідок у цьому 
напрямі варто вважати розширення інструмен-
тального наповнення оцінювання ефективності 
соціального інноваційного аспекту менеджменту 
персоналу.
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INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  
SOCIAL INSTRUMENTS IN UKRAINE

The purpose of the article is identification and analysis of indicators of human resource management 
social instruments efficiency in Ukraine. The human resource management social instruments are aimed at 
providing employees with the conditions to improve their performance and, as a consequence, to increase 
the success of the company. Despite the lack of material incentives in human resource management social 
instruments, workers have other mechanisms of work motivation, such as a favorable moral and psychological 
climate in the team, the opportunity to participate in the management of the organization, continuous social 
development of staff based on the growth of social regulations, support of initiative and creative attitude to 
performance of official and public duties.

Methodology. The theoretical and methodological basis of the research is fundamental principles of mod-
ern economic theory and theory of management, the scientific work of scientists. During the research, the 
following methods were used: analytical and structural (for identification and analyzing the indicators of the effi-
ciency of human resource management social instruments in Ukraine), systemic (for researching the dynamics 
of human resource management social instruments tools of human resources management in modern com-
mercial organizations of Ukraine).

Results. The indicators of the efficiency of human resource management social instruments in Ukraine are 
identified and analyzed in the article. It is shown that introduction of social innovations, development of inno-
vative social and psychological methods of management, functioning of corporate universities, cooperation 
between enterprises and higher educational organizations, and positive dynamics of basic macroeconomic 
indicators of social and labor activity testify to the efficiency of human resource management social instru-
ments formation.

Practical implications. It is proved that the use of democratic and liberal management style promotes the 
introduction of various forms of employee participation in the management of the organization, which is an 
important human resource management social instrument of the organization. It is established that modern 
innovative companies are interested in sustainable and long-term cooperation with universities. In order to 
increase the degree of socialization, it is advisable to intensify the participation of active youth in specialized 
educational and professional forums. There is a tendency for a certain increase in the average monthly wage 
of one worker in Ukraine, which increased in nominal terms from UAH 9 223 in January 2019 to 10 027 UAH in 
June 2019. The complex of identified indicators indicates a positive tendency of human resource management 
social instruments introduction in the enterprises of Ukraine.

Value/originality. It is emphasized that social innovations contribute to solving many social problems and 
disputes by establishing a higher social level of interaction between social institutions and resources. Attention 
on the importance of creative human activity development, the desire for productive work for the benefit of the 
workforce, purposeful behavior of employees for the base of available knowledge updating in achieving eco-
nomic and social growth is focused. Social and psychological management methods include conflict minimiza-
tion, management of each employee’s career formation, ensuring a healthy climate in the team and favorable 
conditions for work, introducing innovative forms of staff training and development, establishing effective social 
partnership.
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У статті розглянуто проблему впрова-
дження систем екологічного менеджменту 
на промислових підприємствах. Проведено 
аналіз етапів впровадження систем еколо-
гічного менеджменту. Визначено основні 
шляхи залучення коштів, які дадуть змогу 
реалізувати проекти, спрямовані на усу-
нення перешкод на шляху впровадження 
таких систем. Запропоновано майбутній 
прогноз можливих фінансових результа-
тів. Під час дослідження використано такі 
методи дослідження, як загальнонауко-
вий (синтез, аналіз та порівняння наукової 
літератури для теоретичного підґрунтя 
дослідження), статистичний (для харак-
теристики певних статистичних даних 
дослідження), графічний (для побудови 
графіків в роботі), табличний (для ство-
рення таблиць в роботі). Впровадження 
системи екологічного менеджменту змен-
шить витрати на ліквідацію шкоди навко-
лишньому середовищу, забезпечити три-
вале виживання підприємства внаслідок 
формування «зеленого» іміджу, що загалом 
виправдовує витрати, які підприємства 
можуть понести у зв’язку зі впровадженням 
таких систем.
Ключові слова: екологічний менеджмент, 
система, фінансування, ефективність, сер-
тифікація.

В статье рассмотрена проблема внедре-
ния систем экологического менеджмента 
на промышленных предприятиях. Проведен 
анализ этапов внедрения систем экологиче-
ского менеджмента. Определены основные 
пути привлечения средств, которые позво-
лят реализовать проекты, направленные 
на устранение препятствий на пути вне-
дрения таких систем. Предложен будущий 
прогноз возможных финансовых результа-
тов. При исследовании использованы такие 
методы исследования, как общенаучный 
(синтез, анализ и сравнение научной лите-
ратуры для теоретического основания 
исследования), статистический (для харак-
теристики определенных статистических 
данных исследования), графический (для 
построения графиков в работе), табличный 
(для создания таблиц в работе). Внедрение 
системы экологического менеджмента 
уменьшит затраты на ликвидацию вреда 
окружающей среде, обеспечит длительное 
выживание предприятия вследствие фор-
мирования «зеленого» имиджа, что в целом 
оправдывает расходы, которые предпри-
ятия могут понести в связи с внедрением 
таких систем.
Ключевые слова: экологический менед-
жмент, система, финансирование, эффек-
тивность, сертификация.

The article examines the problem of introducing environmental management systems in the industry. The purpose of this article is to scientifically substanti-
ate the need to introduce an environmental management system at industrial enterprises and to analyze the stages of implementation of such systems, 
as well as to develop measures to improve the state of the environmental management systems of the enterprise. The main ways of raising funds are 
determined, which will allow implementation of projects aimed at eliminating obstacles to the introduction of such systems. Future forecast of possible 
financial results is proposed. In the course of the study, the following research methods were used: general science (synthesis, analysis and comparison 
of scientific literature for the theoretical basis of the research), statistical (for the characterization of certain statistical data of the study), graphical (for draw-
ing graphs in work), tabular (for creating tables in work. This problem is important because the implementation of the environmental management system 
will enable enterprises to reduce the costs of eliminating environmental damage, ensure long-term survival of the company because of the formation of a 
«green» image and other, which in general justifies the costs that enterprises may incur due to the introduction of such systems. The significant relevance 
of this topic, both for individual countries and for society as a whole, provides significant potential for further research on the possible ways of introducing 
environmental management systems at industrial enterprises, taking into account the instability of the economic situation in Ukraine. Effective systems 
of environmental management at domestic enterprises will save raw materials and energy resources significantly, reduce environmental payments and 
penalties. Implementation of the environmental management system will also allow the company to gain significant competitive advantages in the market 
by improving its image, improving cost management, expanding access to foreign markets, and more. This approach will improve the quality of the environ-
ment in our country and ensure the competitiveness of products in foreign markets.
Key words: ecological management, system, financing, efficiency, certification.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ  
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
ORGANIZING THE INTRODUCTION OF ENVIRONMENTAL PROJECTS  
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Постановка проблеми. Моделі організації при-
родокористуванням та управління ним, які діють 
сьогодні в Україні, не забезпечують узгодженості 
економічних та природоохоронних цілей, через що 
виникає необхідність застосування нових підходів 
до вирішення екологічних проблем. У зв’язку з цим 
виникла необхідність впровадження ефективних 
систем екологічного менеджменту як більш про-
гресивної моделі організації управління природо-
користуванням у ринкових умовах [1, c. 47].

Аналіз останніх наукових досліджень і публі-
кацій. Проблема співіснування економіки та еколо-
гії довгий час не була актуальною. Вчені зіткнулися 
з необхідністю вирішення цього питання лише у 
зв’язку зі значним погіршенням стану навколиш-

нього середовища в усьому світі. На підставі цього 
присутній очевидний дефіцит наукових досліджень 
з цього питання як в прикладному, теоретичному 
аспекті так і в методологічному аспекті. Вагомий 
внесок у дослідження теоретичних та практич-
них аспектів екологічного менеджменту зробили 
О. Балацький [2, c. 138], Є. Борщук, Г. Білявський, 
Л. Бобровський, В. Бурлаков [3], В. Кожушко, 
В. Лук’янихін, О. Маслюковська [4], О. Михайлюк, 
В. Семенов, Л. Федулова та інші вчені. Екологіч-
ним основам економіки, управлінню нею та ефек-
тивному функціонуванню присвячені дослідження 
провідних вітчизняних учених, таких як Є. Борщук, 
В. Загорський. Як стверджує Є. Борщук, сьогодні 
системи стимулів, які мотивують упровадження 
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Таблиця 1
Екологічний SWOT-аналіз підприємства

Сильні сторони Слабкі сторони
1) Екологічно прийнятні процеси та продукція;
2) готовність персоналу до дотримання регламентів та 
обов’язкових вимог;
3) сучасне обладнання;
4) наявність екосвідомості, орієнтація організації на 
«екологічно дружнє» виробництво;
5) розуміння проблеми, наявність необхідних 
документів, планів, проектів для її вирішення;
6) значний потенціал науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт для «зелених» продуктів та 
технологій.

1) Велика кількість відходів за відсутності задовільних 
очисних споруд;
2) нестача коштів на реалізацію проекту;
3) несприятливий фінансовий стан організації;
4) великі штрафні санкції.

Можливості Загрози
1) Розроблення та впровадження екологічно 
безпечного виробництва;
2) забезпечення тривалого виживання компанії 
внаслідок формування «зеленого» іміджу;
3) проходження сертифікації як отримання своєрідного 
підтвердження відповідності підприємства вимогам 
європейського ринку;
4) вихід на нові ринки збуту.

1) Необхідність у додаткових інвестиціях внаслідок 
суворіших екологічних стандартів;
2) можливість отримання негативного іміджу 
«забруднювача» у зв’язку з великими викидами;
3) загроза виживанню компанії у середньостроковій 
перспективі;
4) захват конкурентами ринкових секторів «зеленої» 
продукції.

екоменеджменту в Україні та за кордоном, дещо 
різняться. «Для Заходу – це усвідомлене бажання 
поліпшити свій імідж та увійти до числа лідерів на 
ринку; для України – прагнення підприємства отри-
мати в законодавчому порядку систему пільг (в опо-
даткуванні, кредитуванні, соціальних програмах)» 
[5, c. 138]. Це свідчить про низький рівень екосві-
домості товаровиробників, що знижує їх імідж та 
конкурентоспроможність на світовому ринку.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
науково-теоретичному обґрунтуванні організації 
впровадження екологічних проектів в рамках сис-
теми екологічного менеджменту на промислових 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система екологічного менеджменту є тим резуль-
тативним та ефективним інструментом, який дає 
змогу підприємствам, що її впровадили, досягти 
високого ступеня довіри та стійкої прихильності 
споживачів і партнерів з бізнесу [6, с. 212]. Еколо-
гічне вдосконалення є конкурентною перевагою, 
якої можна легко досягти шляхом створення на 
підприємстві дієвої системи екологічного менедж-
менту, проведення екологічного аудиту або 
отримання сертифікату ISO 14000 з подальшим 
дотриманням екологічних вимог у своїй вироб-
ничо-господарській діяльності [7, с. 440].

ПрАТ «Дубномолоко» – це сучасне підпри-
ємство, яке займається переробкою молока та 
виробництвом сиру. Воно входить в українську 
фінансово-промислову групу «Континіум». Нині 
підприємство «Дубномолоко» випускає тверді й 
плавлені сири під торговою маркою «Комо. Також 
підприємство реалізує сироватку та інші види про-
дукції, що виникають під час промислового обро-
блення молока та інших молочних продуктів. Ана-

ліз екологічної ситуації у ПрАТ «Дубномолоко» 
проводили з використанням методу екологічного 
SWOT-аналізу (табл. 1).

До сильних сторін ПрАТ «Дубномолоко» можна 
віднести те, що підприємство виробляє харчову 
продукцію екологічно прийнятними методами, 
використовуючи сучасне обладнання та нові тех-
нології вироблення молоковмісної продукції. На 
користь підприємства свідчать також наявність у 
вищого керівництва екосвідомості, організація орі-
єнтується на «екологічно дружнє» виробництво. 
Також треба зазначити, що підприємство виріз-
няється не просто розумінням наявної проблеми, 
але й наявністю необхідних документів, планів 
та проектів для її вирішення. З огляду на те, що 
загалом працівниками підприємства «Дубномо-
локо» є місцеві мешканці м. Дубно, можна гово-
рити про готовність персоналу до дотримання й 
виконання регламентів та обов’язкових вимог, бо 
екологічна ситуація в місті безпосередньо стосу-
ється їх також. Слабкими сторонами підприємства 
є відсутність задовільних очисних споруд за вели-
кої кількості відходів та недостатньо стабільний 
фінансовий стан підприємства, що не дає можли-
вості вирішити цю проблему власними зусиллями 
До можливостей можна віднести розроблення та 
впровадження екологічно безпечної продукції, що 
може дати змогу підприємству навіть вийти на нові 
ринки. Також можна стверджувати, що завдяки 
свідомому підходу до наявних проблем підприєм-
ство формує «зелений» імідж, а це означає забез-
печення тривалого виживання компанії. Щодо 
зовнішнього ринку, то сертифікат по ISO 14001 змі-
нює позиції підприємства. Очевидно, що споживачі 
виберуть продукцію та послуги, що мають підтвер-
джені та надійні природоохоронні показники про-
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Таблиця 2
Результати оцінювання етапів системи екологічного менеджменту

Етап Заходи Середня оцінка 
експертів

1 Виявлення екологічних аспектів діяльності підприємства та визначення законодавчих 
природоохоронних вимог, що застосовуються до конкретного підприємства. 15

2

Розроблення задекларованих принципів та зобов’язань щодо екоаспектів діяльності 
підприємства, а саме екологічної політики, яка забезпечить основу для встановлення 
екологічних цілей та завдань. Введення структури адміністративного екологічного 
управління, а саме створення екологічної служби підприємства.

25

3

Розроблення системи конкретних заходів та дій, сукупний опис яких є Програмою 
екологічного менеджменту з документування СЕМ; розроблення (доопрацювання) 
планів реагування на аварійні ситуації; аналізу ефективності СЕМ; встановлення 
адміністративних, фінансових та інформаційних комунікацій; встановлення принципів 
зворотного зв’язку й моніторингу СЕМ підприємства.

20

4
Організація внутрішнього екологічного аудиту СЕМ підприємства та участь у його 
проведенні, планування перевірок і координація їх проведення. Розроблення та 
впровадження заходів, запланованих за результатами аналізу.

10

5

Проведення передсертифікаційного аудиту системи екологічного менеджменту. 
Оформлення результатів та подання керівництву підприємства. Розроблення плану 
заходів за результатами передсертифікаційного аудиту. Вибір органу із сертифікації, 
подання замовлення на сертифікацію й підготовка підрозділів підприємства до 
взаємодії із зовнішніми аудиторами. Впровадження та методологічна підтримка 
системи екологічного менеджменту під час сертифікації.

5

тягом усього життєвого циклу. Привабливість ком-
панії залежить також від її іміджу у сфері охорони 
навколишнього середовища, потенціалу в галузі 
систем екологічного менеджменту. Банки та інвес-
тори почали віддавати належне підприємствам, 
що мають високі показники природоохоронної 
діяльності. Усі великі транснаціональні компанії на 
міжнародних фондових біржах уже сьогодні підда-
ються перевіркам, метою яких є вивчення приро-
доохоронних показників їх діяльності. Незабаром 
такі перевірки стануть реальністю як для дрібних, 
так і для середніх компаній в Україні, тому впрова-
дження систем екологічного менеджменту є інвес-
тицією в довгострокову життєздатність організації. 
Загрозами є необхідність у додаткових інвестиціях 
унаслідок суворіших екологічних стандартів.

Підприємство не може самостійно забезпечити 
себе потрібним обладнанням для утилізації сто-
ків, а це означає, що воно постійно ліквідує шкоду, 
яку наносить навколишньому середовищу. Сума 
зобов’язань зростає, і у якийсь момент підприєм-
ство не зможе функціонувати під таким тиском. Крім 
того, існує досить велика можливість найближчим 
часом отримати негативний імідж «забруднювача», 
що може привести до зменшення обсягів реалі-
зації продукції, погіршення мотивації працівників, 
появи негативної реклами тощо. У нашому випадку 
екологічний SWOT-аналіз виділяє головну слабку 
сторону підприємства, а саме серйозну проблему 
невідповідності очисних споруд наявним обсягам 
промислових викидів, що не дає змогу в повному 
обсязі завершити все етапи впровадження системи 
екологічного менеджменту на підприємстві.

До основних етапів впровадження системи 
екологічного менеджменту належать діагностика 

й дослідження; підготовка та організація; розро-
блення та впровадження; проведення перевірок 
та коригувальних дій; підготовка та сертифікація. 
В роботі проведено аналіз етапів впровадження 
системи екологічного менеджменту на підпри-
ємстві методом експертних оцінок (шкала оцінки 
від 0 до 100, де 0 – погано, а 100 – дуже добре) 
(табл. 2). Експертами виступали три представники 
національного органу стандартизації (Державне 
підприємство «Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем стандартизації, серти-
фікації та якості»), головний інженер та заступник 
з фінансових питань ПрАТ «Дубномолоко».

За результатами експертного оцінювання вияв-
лено, що найнижчу оцінку одержала група функ-
цій «Підготовка і сертифікація», а саме оцінку 5. 
Отже, за підсумками експертного оцінювання під-
приємство не зможе пройти зовнішній передсер-
тифікаційний аудит системи екологічного менедж-
менту та подати заявку на отримання сертифікату, 
бо екологічна ситуація на підприємстві не відпо-
відає екологічним нормам.

Це означає, що необхідно провести реконструк-
цію очисних споруд міста Дубно, внаслідок чого 
підприємство вирішить свою проблему очистки 
виробничих стоків та вирветься з кола постійних 
штрафів щодо завдання шкоди довкіллю.

У світовій практиці є декілька джерел фінансу-
вання «зелених» проектів, а саме кошти міжнарод-
них організацій, загальнодержавні програми, міс-
цеві програми, спеціалізовані інвестиційні фонди, 
приватні інвестори, банківська система. В рамках 
програми ООН, присвяченій охороні навколиш-
нього середовища, існує Глобальний екологічний 
фонд, який надає гранти на екологічні програми. 
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Таблиця 3
Порівняльна характеристика основних джерел фінансування природоохоронних заходів

Джерело Переваги Недоліки
Бюджетні кошти Цільове інвестування природоохоронної 

діяльності. Може надаватися на 
безоплатній та безповоротній основі. 
Кошти бюджетів є тим необхідним 
мінімумом, який гарантований 
екологічній сфері і не може бути 
використаний на інші потреби.

Недостатній обсяг фінансування та 
слабкий контроль за використанням 
коштів. Неефективний розподіл та 
недостатня обґрунтованість використання 
фінансових коштів. Відсутність критеріїв 
відбору проектів для фінансування 
екологічних програм.

Власні кошти підприємств 
природокористувачів

Вважається найбільш надійним 
джерелом (фактор стабільності 
фінансування). Підприємство володіє 
свободою маневру фінансовими 
ресурсами свого екологічного фонду.

Частина коштів може бути використана 
на потреби, прямо не пов’язані 
з природоохоронною діяльністю 
підприємства.

Кредитні ресурси Докладне опрацювання інвестиційного 
проекту за вимогами банку. Контроль за 
проведенням природоохоронних робіт.

Високі процентні ставки по кредитах. 
Складність та тривалість процедури 
кредитування. Кредити видаються в 
незначних розмірах і тільки на проекти, які 
швидко окупаються, тому довгострокові 
інвестиційні програми практично 
неможливі.

Кошти міжнародних 
фінансових фондів та 
програм

Можливість отримання грошових коштів 
на пільгових умовах (більш тривалий 
період, низькі процентні ставки). 
Міжнародні організації мають доступ до 
більш великих сум капіталу. Цільовий 
характер фінансування. Суворий 
контроль за використанням коштів. Всі 
позики надаються на некомерційних 
умовах.

Складність отримання коштів, оскільки 
надання фінансування пов’язане з 
обов’язковим виконанням певних 
умов, а саме зазначенням сфери 
природоохоронної діяльності, обмеженням 
вибору технології, здійсненням певних 
правил закупівель обладнання в рамках 
проектів. Реальне отримання грошових 
коштів найчастіше має примарні 
перспективи та не визначене в часі.

Порівняльна характеристика основних джерел 
фінансування природоохоронних заходів наве-
дена в табл. 3.

Для того щоби визначити, який шлях залучення 
коштів є найбільш оптимальним для ПрАТ «Дуб-

номолоко», доцільно скористатися методом побу-
дови дерева рішень.

З рис. 1 видно, що найоптимальнішим варіан-
том отримання фінансування, крім звернення до 
міського бюджету та залучення коштів підпри-

 
Рис. 1. Аналіз можливих джерел фінансування проекту
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Таблиця 4
Аналіз можливих результатів щодо стейкхолдерів

Стейкхолдер Результат Індикатор Можливий фінансовий ефект
«Дубномолоко» Покращення 

фінансового стану 
підприємства.

– Зменшення обсягу 
понаднормово забруднених 
скидів;
– підвищення довіри 
до підприємства, поява 
«зеленого» іміджу.

– Зменшення витрат на екологічні 
санкції;
– збільшення обсягу продажів, 
покращення конкурентоспроможності, 
можливість виходу на нові ринки збуту.

Місцеве 
самоврядування

Збільшення 
задоволення людей 
місцем проживання

Задоволення умовами 
проживання місцевих 
жителів, відзначення 
позитивних змін.

– Зміна цін на нерухомість та оренду;
– зменшення витрат на стабілізацію 
екологічної ситуації.

Населення Поліпшення 
здоров’я, 
покращення умов 
місця проживання.

– Зменшення кількості 
хворих та візитів до лікаря;
– зменшення зусиль 
на пошук місця для 
комфортної роботи та 
відпочинку за межами 
регіону.

– Вартість візиту до лікаря;
– зниження витрат, пов’язаних з 
пошуком комфортного та екологічно 
прийнятного місця проживання, роботи 
та відпочинку.

Навколишнє 
середовище

Зниження кількості 
шкідливих відходів, 
зменшення 
забруднень 
водойм.

– Кількість та якість 
очищення відходів 
очисними спорудами;
– підвищення екологічних 
показників регіону.

– Підвищення інвестиційної 
привабливості регіону;
– покращення екологічної ситуації 
водойм, що веде до відновлення 
та збільшення кількості корисних 
природних ресурсів.

ємства, є звернення до міжнародних організацій, 
які спеціалізуються на важливих для суспільства 
екологічних та соціальних проектах. Грошове оці-
нювання ефекту запровадження екологічних про-
ектів – це найбільш слабке й проблемне місце в 
методиці.

Оскільки здебільшого виміряти сумарний 
ефект у грошовій формі неможливо, кожен дослід-
ник придумує власні способи його формалізації. 
При цьому нерідко як спосіб оцінювання, так і її 
грошовий вимір можна оскаржити. Під час здій-
снення прогнозних розрахунків необхідні інфор-
мація та впевненість для відповіді на питання про 
те, які витрати має понести підприємство в май-
бутньому, якщо воно не здійснить інвестиції зараз. 
Одразу можна зазначити, що фінансові витрати та 
обсяги забруднення ПрАТ «Дубномолоко» будуть 
тільки збільшуватися з часом, що в майбутньому 
приведе до втрати позитивного іміджу компанії 
та погіршення загальної конкурентоспроможності 
через зменшення довіри споживачів. На цьому 
етапі ми можемо тільки спрогнозувати можливий 
майбутній ефект запровадження проекту за допо-
могою аналізу можливих результатів для стейк-
холдерів (табл. 4).

Незважаючи на те, що на цьому етапі немож-
ливо здійснити вираз у кількісному чи грошовому 
вимірі, табл. 3 показує майбутній ефект щодо всіх 
зацікавлених сторін, задоволення яких є однією з 
цілей впровадження проекту. Зменшення витрат 
через понаднормово забруднені скиди, підви-
щення довіри працівників та споживачів до під-
приємства та розроблення й запровадження еко-

логічно безпечного виробництва сприятимуть 
покращенню фінансового стану ПрАТ «Дубно-
молоко» в довгостроковій перспективі навіть з 
огляду на значні витрати підприємства для реалі-
зації цього проекту сьогодні.

Також впровадження цього проекту забез-
печить тривале виживання компанії внаслідок 
формування «зеленого» іміджу. У такому разі 
проходження сертифікації тільки підтвердить від-
повідність підприємства вимогам європейського 
ринку, дасть конкурентних переваг щодо виходу на 
нові ринки збуту. Для місцевого самоврядування 
результатом можна назвати збільшення задо-
волення людей місцем проживання. Наслідками 
можуть бути позитивна зміна цін на нерухомість та 
оренду, зменшення витрат на покращення еколо-
гічної ситуації, підвищення привабливості регіону 
для інвесторів. Щодо навколишнього середовища 
можна назвати такі наслідки, як підвищення інвес-
тиційної привабливості регіону, можливий приплив 
капіталу, покращення екологічної ситуації водойм, 
що веде до відновлення та збільшення кількості 
корисних природних ресурсів. Для населення 
результатом можна вважати поліпшення загаль-
ного стану здоров’я, зменшення хворіб, пов’язаних 
із забрудненням водного середовища та неякісною 
очисткою стічних вод, отже, зменшення витрат на 
лікування. Також поліпшення екологічної ситуації 
сприяє зниженню витрат, пов’язаних з пошуком 
комфортного та екологічно прийнятного місця про-
живання, роботи та відпочинку.

Висновки з проведеного дослідження. У статті 
проаналізовано етапи впровадження систем еко-
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логічного менеджменту, визначено основні шляхи 
залучення коштів для екологічних проектів та май-
бутні фінансові результати. Впровадження системи 
екологічного менеджменту дасть підприємствам 
можливість зменшити витрати на ліквідацію шкоди 
навколишньому середовищу, забезпечити тривале 
виживання компанії внаслідок формування «зеле-
ного» іміджу, що загалом виправдовує витрати, які 
підприємства можуть понести у зв’язку зі впрова-
дженням таких систем. Значна актуальність цієї 
теми як для окремих країн, так і для суспільства 
загалом зумовлює значний потенціал для подаль-
ших досліджень щодо можливих шляхів впрова-
дження систем екологічного менеджменту на про-
мислових підприємствах з огляду на нестабільність 
економічної ситуації в Україні.
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ORGANIZING THE INTRODUCTION OF ENVIRONMENTAL PROJECTS  
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

The purpose of this article is to scientifically substantiate the need to introduce an environmental manage-
ment system at industrial enterprises and to analyze the stages of implementation of such systems, as well as 
to develop measures to improve the state of the environmental management systems of the enterprise.

Methodology. In the course of the research, the following research methods were used: general science 
(synthesis, analysis and comparison of scientific literature for the theoretical basis of the research), statistical 
(for the characterization of certain statistical data of the study), graphical (for drawing graphs in work), tabular 
(for creating tables in the work).

Results. The article outlines the general advantages and disadvantages of introducing ecological manage-
ment systems at enterprises, analyzes the stages of implementation of ecological management systems, and 
identifies the main ways of raising funds for environmental projects and future financial results.

Comparative characteristic of the main sources of financing of environmental measures showed that there 
are several sources of financing for “green” projects: funds of international organizations, national programs, 
local programs, specialized investment funds, private investors, banking system.

The possible financial results from the project implementation were also identifying. It shows that the imple-
mentation of the environmental management system gives non-obvious but significant results both for the 
individual enterprise-user and for society as a whole.

Practical implications. Implementation of the environmental management system will enable enterprises 
to reduce the costs of eliminating environmental damage, ensure long-term survival of the company because 
of the formation of a “green” image and other, which in general justifies the costs that enterprises may incur 
due to the introduction of such systems. The significant relevance of this topic, both for individual countries 
and for society as a whole, provides significant potential for further research on the possible ways of intro-
ducing environmental management systems at industrial enterprises, taking into account the instability of the 
economic situation in Ukraine.

Value/originality. Effective systems of environmental management at domestic enterprises will save raw 
materials and energy resources significantly, reduce environmental payments and penalties. Implementa-
tion of the environmental management system is an investment in the long-term viability of the organization. 
The terrible state of ecology is one of the most important problems all over the world, and nowadays people 
are beginning to understand that Earth is our common place to live. So it is not surprising that consumers will 
choose products and services that have proven and reliable environmental indicators throughout their entire 
life cycle. Also it will allow the company to gain significant competitive advantages in the market by improv-
ing its image, improving cost management, expanding access to foreign markets, and more. This approach 
will improve the quality of the environment in our country and ensure the competitiveness of products in 
foreign markets.
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У статті досліджено державні підприєм-
ства України та зміни, що відбулися з часів 
незалежності, виявлено проблеми, які пере-
шкоджають позитивним результатам їх 
функціонування та розвитку. Розглянуто 
стан державних підприємств України на 
прикладі Львівського казенного експери-
ментального підприємства засобів пересу-
вання і протезування. Проаналізовано склад, 
структуру та ефективність використання 
ресурсів, витрати, фінансові результати 
та показники рентабельності діяльності 
підприємства. Наголошено на важливості 
та необхідності розвитку й функціонування 
державних підприємств України в сучас-
них економічних умовах та вдосконалення 
законодавства про державні підприємства. 
Запропоновано шляхи вирішення проблем 
функціонування державних підприємств в 
економіці України, що можуть бути врахо-
вані в концепції реформування державного 
сектору національної економіки. Обґрунто-
вано перспективи розвитку державних під-
приємств України з урахуванням різних фак-
торів впливу на їх стан.
Ключові слова: держава, державне підпри-
ємство, рентабельність, фінансові резуль-
тати, функціонування підприємства.

В статье исследованы государственные 
предприятия Украины и изменения, про-

изошедшие со времен независимости, выяв-
лены проблемы, которые препятствуют 
положительным результатам их функ-
ционирования и развития. Рассмотрено 
состояние государственных предприятий 
Украины на примере Львовского казенного 
экспериментального предприятия средств 
передвижения и протезирования. Проанали-
зированы состав, структура и эффектив-
ность использования ресурсов, расходы, 
финансовые результаты и показатели 
рентабельности деятельности предпри-
ятия. Сделан акцент на важности и необ-
ходимости развития и функционирования 
государственных предприятий Украины 
в современных экономических условиях и 
совершенствования законодательства о 
государственных предприятиях. Предло-
жены пути решения проблем функциони-
рования государственных предприятий в 
экономике Украины, которые могут быть 
учтены в концепции реформирования госу-
дарственного сектора национальной эконо-
мики. Обоснованы перспективы развития 
государственных предприятий Украины с 
учетом различных факторов влияния на их 
состояние.
Ключевые слова: государство, государ-
ственное предприятие, рентабельность, 
финансовые результаты, функционирова-
ние предприятия.

In the article, the state enterprises of Ukraine and the changes that have taken place since independence have been investigated, and problems have been 
identified that impede the positive results of their functioning and development. The state of state enterprises of Ukraine is considered, on the example of the 
L’viv state-owned experimental enterprise of means of transport and prosthetics. The structure, structure and efficiency of the use of resources, expenses, 
financial results and indicators of profitability of activity of the enterprise are analyzed. The importance and necessity of development and functioning of state 
enterprises of Ukraine in the modern economic conditions and improvement of the legislation on state enterprises are emphasized. Since Ukraine’s transition 
to a market economy that is accompanied by deregulation and privatization, interest in the functioning of public enterprises in the new economic environment 
weakened. The fact that the efficiency of these companies has been reduced significantly has been neglected. Practice shows that in terms of management 
organization, they are significantly inferior to the entities of alternative forms of ownership. At the same time, overseas experience shows that in a developed 
market economy, state-owned enterprises play a significant role in social development, and in terms of returns, they do not lag behind the bulk of corporations 
and firms of other forms of ownership. The ways of solving the problems of functioning of state enterprises in the Ukrainian economy that can be taken into 
account in the concept of reforming the state sector of the national economy are proposed. The prospects of development of state enterprises of Ukraine, 
having regard to various factors of influence on their condition, are grounded. Today, the public sector is an important element of a market economy and 
a condition for successful development of modern society. In combination with other means, state-owned enterprises are used as a tool for regulating the 
economy, because using state public enterprises solve many economic and social problems associated with addressing key national issues.
Key words: state, state enterprise, profitability, financial results, functioning of the enterprise.

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE ENTERPRISES OF UKRAINE 
IN THE MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Постановка проблеми. Одним із найважливі-
ших завдань на сучасному етапі реформування 
національної економіки України є визначення 
сучасного стану та перспектив розвитку дер-
жавних підприємств. Істотні зміни, що відбулися 
останніми роками у світовій економіці у зв’язку з 
інтернаціоналізацією ринків та посиленням про-
цесів глобалізації, з одного боку, та несприят-
лива макроекономічна ситуація на тлі політичної 
нестабільності, з іншого боку, висувають перед 
національною економікою питання підвищення її 
конкурентоспроможності та забезпечення високих 
темпів економічного зростання.

Водночас дослідження перспектив розвитку 
державних підприємств говорить про наявність 

низки головних ризиків для їх стабільності та ста-
лого розвитку, серед яких слід відзначити струк-
турні диспропорції, недосконалу конкурентну 
політику, недостатнє бюджетне забезпечення, які 
стримують розвиток підприємств та загалом зву-
жують можливості для стимулювання економіки 
України.

Отже, виділена проблема дослідження сучас-
ного стану та перспектив розвитку державних 
підприємств має досить важливе практичне й 
теоретичне значення, є актуальною на сучасному 
етапі розвитку в Україні, адже ефективне функці-
онування підприємств державного сектору еконо-
міки забезпечує повноцінне виконання державою 
своїх функцій, що мають загальнонаціональне 
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та стратегічне значення для економіки й безпеки 
держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню стану державних підприємств при-
свячено чимало наукових праць, багато аспектів 
цієї теми вивчено науковцями. Проте саме про-
блеми функціонування є недостатньо дослідже-
ними сьогодні. Серед науковців цій проблематиці 
приділяли увагу Н.В. Петришина, Г.Я. Аніловська, 
В.І. Щербина, С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження розвитку та функціонування державних 
підприємств України, обґрунтування шляхів вирі-
шення проблем удосконалення державних під-
приємств в економіці України та перспектив їх 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Господарського кодексу України 
державними підприємствами є підприємства, що 
діють на основі державної власності. Визначення 
«державне» вказує на те, що це підприємство 
має особливості правового становища порівняно 
з недержавними підприємствами. Ці особливості 
обумовлені способом відмежування функцій влас-
ника від функцій управління майном в держав-
ному підприємстві [1].

Державні підприємства – це підприємства, 
фірми, компанії, які перебувають у державній 
власності, а їх соціально-економічна природа 
визначається наявним типом економічної сис-
теми (передусім, відносинами власності на засоби 
виробництва) і характером політичної влади, соці-
альних, правових, ідеологічних відносин. У політе-
кономічному контексті вони виражають відносини 
економічної власності між державою (представле-
ною менеджерами цих підприємств), найманими 
працівниками та іншими суб’єктами щодо при-
власнення необхідного й додаткового продуктів у 
всіх сферах суспільного відтворення [2].

Держава, як визначено у Цивільному кодексі 
України, діє у цивільних відносинах на рівних 
правах з іншими учасниками цих відносин, може 
створювати юридичні особи публічного права 
(державні підприємства, навчальні заклади тощо) 
у випадках та в порядку, встановлених Конститу-
цією України та законом [3].

З прийняттям Господарського кодексу Закон 
України «Про підприємства в Україні», який регу-
лював правові основи діяльності державних під-
приємств, втратив чинність [4].

Нині деякі питання статусу та діяльності 
державних підприємств регулюються Цивіль-
ним кодексом України, Господарським кодексом 
України, статтею 4 Закону України «Про підпри-
ємництво», Законом України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Законом 
України «Про управління об’єктами державної 
власності» тощо [4].

Однак сьогодні законодавство схематично 
окреслює коло повноважень органу управління 
державного унітарного підприємства (керівника), 
при цьому ці норми не зосереджені в одному 
системному акті, а розпорошені у великій кіль-
кості правових актах. Недостатньо врегульовано 
діяльність державних комерційних та казенних 
підприємств, відсутній чіткий порядок створення 
державних комерційних та казенних підприємств, 
управління ними [4].

Така розпорошеність норм законодавства, які 
регулюють діяльність державних підприємств, 
ускладнює діяльність цих підприємств, що може 
приводити до певних зловживань під час управ-
ління підприємством та його майном [4].

Станом на 2019 рік в Україні налічуються 
3 789 державних підприємств у різних галузях еко-
номіки, з яких 1 829 діючих державних підприємств 
(55%) та 1 511 не працюючих (45%). Держава є 
найбільшим роботодавцем в Україні оскільки має 
0,9 млн. працевлаштованих громадян. Їх сукупні 
активи становлять 985,37 млрд. грн., проте за 
результатами 2018 року їх сукупний чистий збиток 
становив 130,91 млрд. грн. (рентабельність акти-
вів складає 13,3%) [5].

Прозорість є одним із головних принципів кор-
поративного управління державних підприємств у 
світі. Україна, підписавши Угоду про Асоціацію з 
ЄС, зобов’язалась підвищити прозорість та конку-
рентоспроможність у галузі державних закупівель 
(забезпечити проведення закупівель на конкурсній 
основі та гарантувати доступ до інформації щодо 
державних закупівель, зокрема, для державних 
підприємств), підвищити рівень боротьби з коруп-
цією, впроваджувати політику зміцнення корпора-
тивного управління [6].

В цьому контексті Індекс прозорості держав-
них компаній стає своєрідним інструментом не 
тільки виміру прозорості державних компаній, але 
й формування корпоративної політики прозорості. 
Задля забезпечення більшої прозорості державних 
підприємств Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України рекомендує державним компаніям 
(відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
забезпечення прозорості та діяльності суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки, 
затверджених Наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 11 лютого 2015 року 
№ 116), оприлюднювати таку інформацію, як цілі та 
завдання компанії; результати фінансово-господар-
ської діяльності (ліквідність, прибутковість, ефек-
тивність використання майна та їх зміни протягом 
трьох років; нарахування та перерахування диві-
дендів, чистого прибутку до бюджету відповідно до 
законодавства); результати діяльності; інформація 
стосовно закупівель та інвестицій; середньомісячна 
заробітна плата працівників, зокрема керівництва, 
заборгованість по заробітній платі [6].
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Львівське казенне експериментальне підпри-
ємство засобів пересування і протезування засно-
ване на державній формі власності та належить 
до сфери управління Міністерства соціальної 
політики України [7].

Свою діяльність підприємство здійснює на 
основі статуту, відповідно до якого воно створене 
задля задоволення потреб населення у необхід-
них засобах реабілітації [7].

Вузькою спеціалізацією підприємства є виго-
товлення крісел колісних (колясок) для осіб з інва-
лідністю, які користуються попитом у користувачів, 
окремі з яких визнані одними з кращих за техніч-
ними характеристиками [7].

Підприємство спеціалізується на виготовленні 
протезно-ортопедичних виробів (протези верх-
ніх та нижніх кінцівок, апарати, тутори, корсети, 
дрібні протезні вироби), ортопедичного взуття й 
крісел колісних (колясок) для осіб з інвалідністю. 
Протезно-ортопедичними виробами та ортопе-
дичним взуттям підприємство забезпечує осіб 
з інвалідністю п’яти областей західного регіону 
України (Львівської, Закарпатської, Волинської, 
Рівненської, Івано-Франківської), а кріслами 
колісними (колясками) – осіб з інвалідністю всієї 
України [7].

Під фінансовим станом підприємства розумі-
ють ступінь забезпеченості підприємства необ-
хідними фінансовими ресурсами для здійснення 
ефективної господарської діяльності, а також 
своєчасного проведення грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями. У ньому знаходять відо-
браження у вартісній формі загальні результати 
роботи підприємства з управління фінансовими 
ресурсами. Велике значення для стійкого фінан-
сового забезпечення підприємства має власний 
капітал. Чим більше частка власного капіталу й 
менше частка позикового, тим менше фінансовий 
ризик, який має підприємство. Однак, як показує 
практика, ефективність використання позикового 
капіталу вище, ніж ефективність використання 
власного [8].

Це пояснюється низкою причин. Позикові кошти 
беруться з визначеною метою, а сам факт отри-
мання позикових коштів стимулює позичальника 
до досягнення своєї мети й повернення боргу; 
позикові кошти беруться під певний відсоток, що 
ще більше підвищує відповідальність перед кре-
дитором за повернення боргу; юридичне оформ-
лення документів про строковість надання пози-
чених коштів означає юридичну та матеріальну 
відповідальність за їх повернення [8].

Середньооблікова чисельність штатних пра-
цівників на підприємстві за 2018 рік становить 
190 осіб, стаціонару – 16 осіб. Разом маємо 
206 осіб.

Дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) у 
2018 році склав 57 333 тис. грн., зокрема:

– дохід від реалізації ПОВ, ортопедичного 
взуття склав 43 568 тис. грн.;

– дохід від реалізації інвалідних колясок склав 
13 765 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 року дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи та 
послуги становить 2 176,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість станом 
на 31 грудня 2018 року становить 27 666,0 тис. грн., 
що включає заборгованість перед постачальни-
ками за товари, послуги, матеріали, сировину; 
поточну заборгованість по розрахунках з бюдже-
том та з оплати праці.

Фонд оплати праці по підприємству за 2018 рік 
склав 21 100 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата за 2018 рік 
становила 6 617 грн.

Аналізуючи фінансовий стан ЛКЕПЗПіП, 
можемо зробити такі висновки:

– основні засоби є сильно зношеними, а онов-
лення фондів практично не відбувається;

– фінансовий стан та фінансова стійкість 
підприємства є незадовільними та відповідають 
передкризовому стану;

– показники ліквідності підприємства свідчать 
про неліквідний баланс підприємства; показники 
ділової активності свідчать про неефективність 
використання активів на досліджуваному підпри-
ємстві;

– збільшення кредиторської заборгованості 
вказує на незадовільне та часткове фінансування 
підприємства.

Отже, основними заходами щодо покращення 
фінансового стану підприємства є:

– своєчасне фінансування та надходження 
коштів на протезно-ортопедичні вироби, ортопе-
дичне взуття та крісла колісні;

– збільшення обсягів виробництва, що при-
веде до зменшення собівартості продукції, збіль-
шення обігових коштів та зменшення кредитор-
ської заборгованості;

– збільшення асортименту комплектуючих 
для власного виробництва та реалізації іншим під-
приємствам, впровадження нових видів продукції, 
яка не фінансується з бюджету;

– покращення моніторингу щодо закупівлі 
матеріалів та комплектуючих на основні види 
продукції.

Сучасна держава ставить перед державними 
підприємствами, крім комерційних, соціально-еко-
номічні цілі, використовуючи їх для регулювання 
та підвищення конкурентоздатності економіки, 
подолання господарських диспропорцій та під-
тримки зайнятості. Ці завдання взаємопов’язані. 
Виконання комерційних завдань забезпечує вико-
нання завдань загальнонаціональних, оскільки 
для їх здійснення потрібні як фінансові, так і мате-
ріальні ресурси. Отже, лише збалансованість цих 
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завдань може сприяти підвищенню ефективного 
функціонування державних підприємств в умовах 
ринкової економіки [9].

Чинна система управління державними під-
приємствами в Україні довела свою недієздат-
ність. Останніми роками в Україні визнається той 
факт, що саме держава здатна приймати довго-
строкові, стратегічні рішення в умовах економіч-
ної нестабільності. Практика також показує, що 
ефективна реалізація функцій, покладених на 
державу, є можливою лише за наявності адекват-
ної системи державного регулювання та управ-
ління державними підприємствами. Конкретне 
вжиття заходів державного регулювання визна-
чається завданнями розвитку економіки країни у 
відповідний період і тривалістю здійснення еко-
номічних перетворень [10].

Результати діяльності державних підприємств 
обумовили низку таких проблем:

– реалізація схем тіньової приватизації дер-
жавного майна під прикриттям державних (націо-
нальних) акціонерних та холдингових компаній;

– передача державних пакетів акцій частини 
підприємств, включених до переліку об’єктів права 
державної власності, які не підлягають приватиза-
ції, до складу державних акціонерних та холдинго-
вих компаній;

– відсутність кваліфікованості членів прав-
ління державними підприємствами, які є держав-
ними службовцями;

– слабкий внутрішній контроль на підприєм-
ствах;

– відсутність типової корпоративної структури 
та цілей діяльності;

– громіздка бюрократична процедура затвер-
дження фінансових планів державних підпри-
ємств;

– штучне зменшення частки держави в пере-
даних керівництвом низки акціонерних та холдин-
гових компаній в управління державних пакетів 
акцій;

– порушення фінансової та податкової дисци-
пліни;

– обмежена інформація про діяльність дер-
жавних підприємств як для суспільства, так і для 
акціонерів;

– відсутність перевірки державних підпри-
ємств зовнішніми аудиторами;

– не налагоджена належним чином позовна 
робота підприємств щодо стягнення дебіторської 
заборгованості тощо [2].

Результати діяльності державних підпри-
ємств та наявність вищезазначених проблем 
обумовили необхідність проведення реформ 
державних підприємств, які передбачають вста-
новлення чітких бізнес-цілей, підвищення якості 
управління, забезпечення прозорості державних 
підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. Шля-
хами вирішення вищезазначених проблем функ-
ціонування вітчизняних державних підприємств 
мають стати:

– визначення конкретної частки державного 
майна та посилення контролю за її використанням;

– вирішення питання доцільності функці-
онування непрацюючих підприємств шляхом 
проведення аналізу результатів роботи збит-
кових державних підприємств та акціонерних 
товариств, у статутних фондах яких державна 
частка перевищує 50%, а також встановлення 
причин їх збитковості; розроблення та при-
йняття Державної програми приватизації, яка 
би містила прозорі та ефективні способи про-
дажу об’єктів різних груп;

– введення системи мотивації менеджменту 
державних підприємств за результати роботи;

– проведення на державних підприємствах 
перевірок кваліфікованими та неупередженими 
аудиторами;

– здійснення інвентаризації майна, що пере-
буває у державних компаніях, та оцінювання його 
ринкової вартості;

– визначення чітких та обґрунтованих крите-
ріїв віднесення підприємств до таких, що не під-
лягають приватизації;

– вжиття заходів щодо подолання дебітор-
ської заборгованості компаній та відшкодування 
збитків державі за неповерненими кредитами;

– розроблення та законодавче закріплення 
показників ефективності державних підприємств, 
що працюють у ринкових умовах, до яких, крім 
суто фінансових показників, мають входити показ-
ники, що дають змогу оцінити ступінь досягнення 
поставлених суспільних цілей;

– розроблення державними підприємствами 
власних сайтів, де має міститися інформація щодо 
бізнес-цілей, стратегії розвитку та звіти стосовно 
результатів їх досягнення (зокрема, нефінан-
сові звіти); викладатись інформація, яку вимагає 
законодавство (фінансові звіти, антикорупційна 
політика тощо), та інформація щодо основних 
нефінансових показників, зокрема прав людини, 
трудових відносин, середнього розміру заробітної 
плати, заборгованості з виплати заробітної плати, 
відносин з громадою;

– впровадження на державних підприємствах 
стратегічного планування;

– розроблення заходів з охорони довкілля та 
проведення ефективної екологічної політики під-
приємства, оскільки більшість державних підпри-
ємств належить до галузей електроенергетики, 
транспорту, хімічної промисловості, машинобуду-
вання тощо.

На сучасному етапі розвитку нашої країни 
державне регулювання діяльності підприємств 
доцільно здійснювати за допомогою бюджетної 
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політики. В Україні підтримка підприємств за раху-
нок бюджетних асигнувань може здійснюватися 
через бюджет розвитку. Для ефективної держав-
ної підтримки підприємств засобами бюджетної 
політики доцільно використовувати такі механізми, 
як бюджетні дотації, бюджетне кредитування, дер-
жавне замовлення, урядові гарантії, пільгове опо-
даткування. Сьогодні найбільш ефективною фор-
мою державної підтримки підприємств є бюджетне 
кредитування. До його основних переваг можна 
віднести практику їх надання на умовах платності 
та обов’язкового повернення, що стимулює підпри-
ємства до ефективного використання запозичених 
коштів. Водночас наведені переваги реалізуються 
лише за певних умов, таких як забезпечення 
реальної відповідальності підприємств-позичаль-
ників; контроль уповноважених органів державної 
влади за цільовим використанням коштів кредиту; 
наявність ефективної системи повернення креди-
тів, тобто забезпечення принципу платності.

В процесі регулювання та підтримки діяльності 
державних підприємств потрібно широко викорис-
товувати механізм державних замовлень. Дер-
жавні замовлення доцільно використовувати за 
умов високого рівня конкуренції між потенційними 
постачальниками (підрядниками) та адекватного 
відображення інтересів споживачів у контрактах.

Головними засадами формування системи 
державної підтримки підприємств повинні стати:

– забезпечення захисту діяльності підпри-
ємств шляхом створення сприятливих соціально-
політичних, економічних, правових передумов 
реалізації інтересів підприємств;

– розширення інфраструктури підтримки під-
приємств шляхом створення бізнес-інкубаторів, 
інформаційних центрів, центрів перепідготовки;

– подальша диференціація систем оподатку-
вання підприємств з урахуванням галузевих осо-
бливостей ведення бізнесу.

Доцільно було би також розробити та запро-
вадити окрему фінансову звітність для держав-
них підприємств, що забезпечують задоволення 
соціальних потреб, яка зробить прозорим цільове 
використання державних коштів та охарактеризує 
корисність їхньої роботи для громади. Оприлюд-
нення такої звітності засвідчить чесність та поряд-
ність дій держави, покладе край або принаймні 
ускладнить корупцію та зловживання з боку чинов-
ників. Інакше кажучи, управління державним май-
ном має здійснюватися публічно із застосуванням 
прозорих процедур. Витрати на контроль з боку 
органів влади за державними підприємствами не 
повинні перевищувати фінансовий ефект їхньої 
діяльності. Тільки в такому разі можна буде гово-
рити про високоякісну організацію управління дер-
жавними підприємствами.

Отже, сьогодні державним підприємствам роз-
раховувати на підтримку не доводиться. Замість 

виваженої політики ефективного управління 
посилюється податковий тиск на них, що може 
стати гальмом в їхньому розвитку. Утворюється 
зачароване коло: щоби держава надала допо-
могу своїм підприємствам, вони повинні сплатити 
їй певні кошти, які до того ж йдуть не на розвиток, 
а на споживання. Варто зазначити, що із засто-
суванням зарубіжного досвіду треба враховувати 
специфіку нинішньої економічної ситуації в Укра-
їні, інакше механічне копіювання чужої практики 
може тільки зашкодити. Звичайно, необхідно роз-
робити такі механізми, які змусять усіх суб’єктів 
господарювання додержуватися вимог чинних 
нормативно-правових актів, піднесуть рівень 
виконавчої дисципліни.
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DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE ENTERPRISES OF UKRAINE  
IN THE MODERN ECONOMIC CONDITIONS

The purpose of the article. One of the most important tasks at the present stage of reforming the national 
economy in Ukraine is to determine the current state and prospects of development of state-owned enter-
prises. The significant changes that have taken place in recent years in the world economy in connection with 
the internationalization of markets and the strengthening of globalization processes, on the one hand, and the 
unfavorable macroeconomic situation against the backdrop of political instability – on the other, make the issue 
of enhancing its competitiveness and securing high competitiveness economic growth.

The selected problem of research of the current state and prospects of development of state-owned enter-
prises is of considerable practical and theoretical importance, it is relevant at the current stage of development 
in Ukraine, since the effective functioning of enterprises of the public sector of the economy ensures the full ful-
fillment of the state functions that are of national and strategic importance for the economy and state security.

Methodology. As a state-owned enterprise is one of the important elements of a market economy and a 
condition for successful development of modern society, this issue is studied in the writings of various scholars. 
In Ukraine, with the worsening economic and political situation, problems of improving the functioning of state-
owned enterprises are becoming especially relevant. Effective solution of such problems contributes to further 
economic development and increase the level of well-being of the population.

Results. In addition to commercial, state-owned enterprises also set socio-economic goals for state-owned 
enterprises, using them to regulate and improve the competitiveness of the economy, to overcome economic 
disparities and to support employment. These tasks are interrelated. The execution of commercial tasks 
ensures the fulfillment of national tasks, because their implementation requires both financial and material 
resources. Therefore, only the balance of these tasks can contribute to improving the efficient functioning of 
state-owned enterprises in a market economy.

The current system of managing state-owned enterprises in Ukraine has proved incapable. In recent years, 
Ukraine has recognized the fact that it is the state that is capable of making long-term, strategic decisions in 
times of economic instability. Practice also shows that the effective implementation of the functions entrusted 
to the state is possible only if there is an adequate system of state regulation and management of state-owned 
enterprises, including. 

Practical implications. Today, the most effective form of state support for enterprises is budgetary lending. 
Its main advantages include the practice of providing them on terms of payment and compulsory repayment, 
which encourages businesses to effectively use borrowed funds.

In order to regulate and support the activities of state-owned enterprises, the mechanism of state procure-
ment should be widely used. Public procurement should be used in the context of high levels of competition 
between potential suppliers (contractors) and adequate representation of consumer interests in contracts.

It would also be advisable to develop and implement separate financial statements for state-owned enter-
prises that meet social needs, which will make the targeted use of public funds transparent and characterize 
the usefulness of their work to the community.

Value/originality. In our work we have considered the issues of functioning of state-owned enterprises. 
Analyzing the directions of improving the state of the state-owned enterprises, we face some difficulties, both 
on the part of the legislation and the economic and political situation in Ukraine. Challenges and problematic 
issues outline the prospects for further development research on the functioning of these enterprises. In par-
ticular, the possibility of using different principles of forming a system of state support for enterprises.
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У статті проаналізовано середньорічну 
вартість та динаміку введення в дію нових 
основних засобів підприємств аграрного сек-
тору економіки. Досліджено вартість обо-
ротних засобів підприємств. Встановлено 
значимість аналізу фінансово-економічного 
стану підприємств аграрного сектору за 
критеріями стійкості, платоспроможності 
та ділової активності, які розглядаються 
через призму показників структури капі-
талу, ліквідності та оборотності, що дає 
можливість кількісно оцінити вплив якості 
управління фінансовими ресурсами на рівень 
рентабельності та динаміку розвитку під-
приємств. За результатами аналізу діяль-
ності підприємств області встановлено їх 
незадовільний фінансово-економічний стан. 
Запропоновано зміцнити матеріально-тех-
нічну базу підприємств, впровадити матері-
ало-, енерго- та трудозберігаючі технології; 
розробити та впровадити в аграрне вироб-
ництво прогресивні методи ведення госпо-
дарства.
Ключові слова: аграрний сектор, підпри-
ємство, фінансові ресурси, показники ефек-
тивності, основні засоби, оборотні засоби, 
виробнича діяльність, розвиток.

В статье проанализированы среднего-
довая стоимость и динамика ввода в 

действие новых основных средств пред-
приятий аграрного сектора экономики. 
Исследована стоимость оборотных 
средств предприятий. Установлена зна-
чимость анализа финансово-экономиче-
ского состояния предприятий аграрного 
сектора по критериям устойчивости, пла-
тежеспособности и деловой активности, 
которые рассматриваются через призму 
показателей структуры капитала, лик-
видности и оборотности, что позволяет 
количественно оценить влияние качества 
управления финансовыми ресурсами на 
уровень рентабельности и динамику раз-
вития предприятий. По результатам ана-
лиза деятельности предприятий области 
установлено их неудовлетворительное 
финансово-экономическое состояние. 
Предложено укрепить материально-тех-
ническую базу предприятий, внедрить 
материало-, энерго- и трудосеберегаю-
щие технологии; разработать и внедрить 
в аграрное производство прогрессивные 
методы ведения хозяйства.
Ключевые слова: аграрный сектор, пред-
приятие, финансовые ресурсы, показатели 
эффективности, основные средства, обо-
ротные средства, производственная дея-
тельность, развитие.

The article analyzes the average annual cost and dynamics of the introduction of new fixed assets of enterprises of the agricultural sector of economy. It is 
emphasized that in spite of positive changes in the dynamics of the new fixed assets introduction, the problem of fixed assets updating at the agricultural 
enterprises in the region remains unresolved. The tendency of operating assets value increase at the enterprises of the agricultural sector in the region 
is established. The significance of the analysis of the financial and economic state of agricultural enterprises according to the criteria of stability, solvency 
and business activity are considered through the prism of indices of capital structure, liquidity and turnover, which makes it possible to quantify the impact 
of quality management of financial resources on the level of profitability and dynamics of enterprise development. According to the results of the analysis 
unsatisfactory financial and economic status was established. In this regard, it is proposed to strengthen the material and technical base of enterprises, 
to introduce material, energy and labor-saving technologies; develop and implement in agrarian production progressive methods of economy. For the 
development of the economy of Cherkasy region, it is important to create conditions for a rational, competitive and multidisciplinary agricultural sector 
and to create a quality environment for living and doing business in rural areas. Among the goals of regional policy of Cherkasy region up to 2020, in the 
context of food security, the following are highlighted: – stable provision of population with sound, safe and affordable food; – creation of conditions for 
the effective agricultural sector development in the strategic priority directions, which envisage the unity of economic, social and environmental interests 
of the region; – food security, stability of the domestic market of agricultural sector products and food; – high competitiveness of products, increase of 
agricultural sector productivity; – steady growth of the production volumes of agricultural products and products of their processing in the domestic market 
in accordance with food security requirements, etc.
Key words: agrarian sector, enterprise, financial resources, indicators of efficiency, fixed assets, circulating assets, production activity, development.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
INDICATORS OF THE EFFICIENCY USE FINANCIAL RESOURCES  
OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Постановка проблеми. Інтеграція України до 
міжнародних спільнот, поглиблення економічних 
зв’язків, зростання конкуренції, необхідність модер-
нізації виробництва та постійного запровадження 
інновацій зумовлюють використання вдоскона-
лених методів формування ринкових відносин в 
аграрному секторі. Формування ефективних, адап-
тованих до сучасних умов аграрних відносин та 
механізму управління ними неможливе без дослі-
дження тенденцій та умов функціонування аграр-
ного сектору, який виконує стратегічні завдання у 
національній економіці, такі як гарантування про-
довольчої безпеки та формування конкурентних 
переваг країни в міжнародному економічному 

просторі. Саме тому оцінювання та аналізування 
показників ефективності використання фінансових 
ресурсів підприємств аграрного сектору економіки 
є актуальними аспектами дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Економічний зміст, особливості, проблеми аграр-
ного сектору економіки посідають провідне місце 
в працях вітчизняних учених-економістів аграр-
ного спрямування. Значний внесок у висвітлення 
питань формування та функціонування аграр-
ного сектору економіки здійснили такі вітчизняні 
вчені, як В. Андрійчук, О. Боднар, П. Гайдуцький, 
Б. Губський, М. Дем’яненко, Т. Дудар, С. Кваша, 
М. Малік, П. Саблук, О. Шпичак.
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Таблиця 1
Середньорічна вартість основних засобів підприємств аграрного сектору  

економіки Черкаської області, млн. грн.
Показник 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Середньорічна вартість 
основних засобів 4 032 3 431 3 360 3 297 4 321 4 968

Введення в дію нових 
основних засобів 193 331 229 498 389 412

Джерело: [1; 2; 3]

Питання сталого розвитку аграрної галузі в 
контексті реформування аграрного сектору еко-
номіки завжди є актуальним, вагомим щодо роз-
витку економіки країни. Саме проблеми розвитку 
аграрного сектору відображені в працях В. Бойка, 
В. Галушки, В. Горкавого, А. Даниленка, В. Зінов-
чука, В. Криворучка, М. Лобаса, Ю. Лупенка, 
В. Нелепа, О. Олійника, Л. Романової, П. Руснака, 
В. Савченка, М. Садикова, І. Сіваченка, В. Трегоб-
чука, А. Третяка та інших науковців.

Багато спірних питань проблематики функці-
онування аграрного сектору висвітлені в працях 
зарубіжних учених, а саме в роботах Р. Нельсона, 
С. Уінтера, Д. Медоуза, Д. Медоуз, Й. Рандер-
сона, Ґ. Дейлі, Л. Брауна, Г. Гарднера, Н. Картера, 
Ш. Лиле.

Незважаючи на висвітлення вибраної теми 
досліджень, існує необхідність постійного моні-
торингу стану та оцінювання тенденцій розвитку 
задля виявлення та вирішення проблем підпри-
ємств аграрного сектору економіки.

Постановка завдання. Аналіз та оцінювання 
фінансово-економічного стану підприємств аграр-
ного сектору є основою стратегічно-гармонійного 
розвитку аграрного сектору економіки загалом, 
тому метою статті є аналіз фінансово-економіч-
ного стану підприємств аграрного сектору еко-
номіки Черкаської області, а також розроблення 
рекомендацій ефективного використання їх фінан-
сових ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування ефективних, адаптованих до сучас-
них умов аграрних відносин та механізму управ-
ління ними неможливе без дослідження тенденцій 
та умов функціонування підприємств аграрного 
сектору, який виконує стратегічні завдання в наці-
ональній економіці.

Для оцінювання діяльності аграрних підпри-
ємств (на прикладі Черкаської області) розгля-
нуто їх виробничо-ресурсний потенціал, проана-
лізовано показники ефективності використання 
фінансових ресурсів. Рівень розвитку виробничо-
ресурсного потенціалу підприємств аграрного сек-
тору визначається перш за все ступенем наси-
чення основними виробничими засобами (табл. 1).

Згідно з даними табл. 1 до 2015 р. відбува-
лися зменшення наявності основних засобів під-

приємств аграрного сектору області та зниження 
їх вартості. У 2015 р. вартість основних засо-
бів підприємств аграрного сектору знизилась на 
735 млн. грн. порівняно з 2010 р. Таке зменшення 
вартості основних засобів підприємств зазвичай є 
наслідком зменшення показника введення нових 
основних засобів або збільшення показника зно-
шуваності основних засобів підприємств. З 2016 р. 
спостерігається тенденція до збільшення вартості 
основних засобів підприємств аграрного сектору, 
що привело до збільшення темпів зростання 
виробництва аграрної продукції та рівня рента-
бельності.

Вагоме значення для підтримання та зміц-
нення економічного потенціалу аграрних підпри-
ємств має розвиток їх матеріально-технічної бази 
шляхом введення в дію нових основних засобів та 
оновлення машинно-тракторного парку. Стабіль-
ної динаміки введення нових основних засобів у 
2010–2017 рр. у підприємствах аграрного сектору 
Черкаської області немає, що означає недостатнє 
зміцнення економічного потенціалу підприємств. 
Незважаючи на позитивні зрушення в динаміці, 
проблема оновлення основних засобів залиша-
ється невирішеною. Рівень фізичного зносу та 
морального старіння основних засобів підпри-
ємств аграрного сектору економіки Черкаської 
області високий, адже складає 41%.

Виробнича діяльність підприємств аграрного 
сектору економіки має спиратись на детальну 
оцінку наявності у підприємствах аграрного сек-
тору оборотних засобів, оскільки саме вони як 
засоби виробництва складають його основу [4]. 
До складу оборотних засобів належать вироб-
ничі запаси (насіння й садовий матеріал, фураж 
та підстилка, паливо, а саме мастильні матеріали, 
запасні частини, мінеральні добрива), незавер-
шене виробництво (витрати на роботи, виконані 
під урожай майбутнього року), молодняк тварин і 
тварини на відгодівлі [5].

Протягом 2010–2017 рр. відбулося збільшення 
оборотних засобів у їх вартісному вираженні у 
підприємствах аграрного сектору області. Так, у 
2017 р. їх вартість склала 15 239 874 млн. грн., 
що на 11 268 031,8 тис. грн. більше порівняно з 
2010 р. За останні 5 років вартість оборотних 
засобів збільшилась на 3 514 795,7 тис. грн., що 
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Таблиця 2
Показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємств  

аграрного сектору Черкаської області

Показник Нормативне 
значення 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 

2013 р., (+, -)
Показники рентабельності та динаміки розвитку

Рентабельність 
(збитковість) власного 
капіталу, %

>0, збільшення 10,06 13,40 18,09 25,71 37,30 +27,24

Рентабельність 
(збитковість) всього 
капіталу, %

>0, збільшення 5,05 5,40 14,50 15,30 16,00 +10,95

Рентабельність 
(збитковість) діяльності 
підприємств, %

>0, збільшення 10,19 12,00 12,41 25,10 41,00 +30,81

Індекс ділової активності >1, збільшення 1,15 1,22 1,35 1,75 1,72 +0,57
Темпи зростання чистого 
доходу збільшення 1,01 1,33 2,12 2,18 3,01 +2

Показники ліквідності та ділової активності
Коефіцієнт покриття >1 1,90 1,80 1,70 1,62 1,59 -0,31
Коефіцієнт оборотності 
активів >0,5 0,43 0,55 0,59 0,66 0,69 +0,26

Коефіцієнт оборотності 
необоротних активів <1, зменшення 1,20 1,21 1,01 1,75 2,70 +1,50

Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів <0,1, зменшення 0,71 0,69 0,80 0,88 0,90 +0,19

Показники фінансової активності
Коефіцієнт фінансової 
автономії 0,4–0,6 0,54 0,50 0,49 0,42 0,48 -0,06

Коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу збільшення 0,45 0,47 0,50 0,59 0,62 +0,17

Коефіцієнт співвідношення 
власного й позикового 
капіталу

>0,5 1,23 0,94 0,72 0,62 0,69 -0,54

Джерело: [4; 5]

пов’язується зі збільшенням цін у кормовиробни-
цтві. Дослідження діяльності підприємств аграр-
ного сектору області показує, що нестача споруд 
для зберігання, переробних підприємств, тран-
спортних засобів приводить до псування та втрат 
значної частини аграрної продукції, а диспропор-
ції між робочими та силовими машинами не дають 
змогу ефективно використовувати всю аграрну 
техніку. Найбільш раціональною є структура осно-
вних виробничих засобів у високоспеціалізованих 
підприємствах, де в одному технологічному про-
цесі поєднані виробництво, зберігання й пере-
робка аграрної продукції.

Особливе значення для оцінювання та подаль-
шого планування виробничої діяльності підпри-
ємств аграрного сектору має аналіз їх фінансово-
економічного стану [6] за критеріями стійкості, 
платоспроможності та ділової активності, які роз-
глядаються через призму показників структури 
капіталу, ліквідності та оборотності, що дає мож-
ливість кількісно оцінити вплив якості управління 
фінансовими ресурсами на рівень рентабельності 
та динаміку розвитку підприємств (табл. 2).

За результатами аналізу показників, наведе-
них у табл. 2, економічний ефект використання 
наявних ресурсів, виражений через систему еко-
номічних показників та коефіцієнтів, підтверджує 
взаємозалежність обсягу використаних ресурсів, 
дохідності та ефективності використання активів.

Так, за досліджуваний період тенденцію до 
зменшення мав коефіцієнт покриття (на 0,31). 
Нормативне значення цього коефіцієнта пере-
буває в рамках 1–3, однак більш бажаним є зна-
чення 2–3.

Розрахований нами показник на основі фінан-
сових даних підприємств аграрного сектору Чер-
каської області перебуває в межах норми, але 
його зменшення говорить про проблемний стан 
платоспроможності, адже оборотних активів недо-
статньо для того, щоби відповісти за поточними 
зобов’язаннями.

Розраховане значення коефіцієнта фінансо-
вої автономії перебуває в межах норми, а його 
зменшення за досліджуваний період говорить про 
високий рівень фінансових ризиків в діяльності 
підприємств аграрного сектору.
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Розрахований коефіцієнт співвідношення влас-
ного та позикового капіталу перебуває в межах 
норми, а зменшення його значення означає непо-
вне використання фінансового та виробничого 
потенціалу підприємств [7].

Таким чином, проведений аналіз ефективності 
використання фінансових ресурсів аграрних під-
приємств Черкаської області свідчить про нестачу 
фінансових ресурсів, що негативно впливає на 
виробничо-господарську діяльність, спричиняє 
виникнення та зростання заборгованостей перед 
суб’єктами господарювання щодо оплати праці, 
сплати податків. При цьому зменшуються можли-
вості фінансування їх подальшого розвитку, скоро-
чуються надходження до бюджету.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, вітчизняний аграрний сектор має зна-
чний земельний та трудовий потенціал, але його 
подальший гармонійний розвиток потребує зміц-
нення матеріально-технічної бази, заміни діючих 
ресурсо- та трудомістких технологій на матері-
ало-, енерго- та трудозберігаючі; розроблення та 
впровадження в аграрне виробництво прогресив-
них методів ведення господарства, в основі яких 
лежать методи ефективного виробництва продук-
ції; використання нової кадрової політики; розви-
тку напряму екологізації та органіки.

Саме аналізування та оцінювання фінансово-
економічного стану підприємств аграрного сектору 
є основою для подальшого стратегічно-гармоній-
ного розвитку аграрного сектору економіки загалом.
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INDICATORS OF THE EFFICIENCY USE FINANCIAL RESOURCES OF THE AGRICULTURAL SECTOR

The purpose of the article. Formation of effective agrarian relations, adapted to the modern conditions, 
and the mechanism of their management is impossible without studying the trends and conditions of function-
ing of enterprises in the agricultural sector, which performs strategic tasks in the national economy.

Methodology. The theoretical and methodological basis of the research is the work of domestic and foreign 
economists who deal with the functioning of the agrarian sector of the economy and the search for ways to 
increase its efficiency. In the article uses the generally accepted statistical methods to evaluate the theoretical 
and methodological principles of functioning and development of the agrarian sector of the economy,

Results. The article analyzes the average annual cost and dynamics of the introduction of new fixed assets 
of enterprises of the agricultural sector of economy. It is established that starting from 2016 there is a tendency 
to increase the value of fixed assets of enterprises of agricultural sector, which led to an increase in the growth 
rate of production of agrarian products and profitability. It is emphasized that in spite of positive changes in 
the dynamics of the new fixed assets introduction, the problem of fixed assets updating at the agricultural 
enterprises in the region remains unresolved. The research of the agricultural enterprise activity in Cherkassy 
region shows that the lack of facilities for storage, processing, vehicles leads to damage and losses of a large 
part of agricultural products, and the imbalance between the workers and power machines does not allow to 
effectively using all the agrarian equipment.

The value of company operating assets is investigated. The operating assets include production reserves 
(seeds and garden material, fodder and litter, fuel, namely lubricants, spare parts, mineral fertilizers), incom-
plete production (expenses for work performed for the harvest of the next year), young animals and fattening 
animals.

Practical implications. The tendency of operating assets value increase at the enterprises of the agricul-
tural sector in the region is established. The significance of the analysis of the financial and economic state 
of agricultural enterprises according to the criteria of stability, solvency and business activity are considered 
through the prism of indices of capital structure, liquidity and turnover, which makes it possible to quantify the 
impact of quality management of financial resources on the level of profitability and dynamics of enterprise 
development.

For the development of the economy of Cherkassy region, it is important to create conditions for a rational, 
competitive and multidisciplinary agricultural sector and to create a quality environment for living and doing 
business in rural areas.

Value/originality. It was found out that innovation activity is the most important means of ensuring eco-
nomic growth, competitiveness and financial stability of any enterprise. The company can achieve high results 
only through the systematic analysis of changes in the market environment and the purposeful implementation 
of innovation activities, in order to realize new opportunities.

Modern conditions of economic development require enterprises not only to intensify innovation but also to 
improve the methods of its organization, the right choice of strategy and priorities of innovation development, in 
particular, through the identification and use of resources aimed at increasing the efficiency of its implementa-
tion. This can be done through the economic analysis of innovation, which will enable managers to identify both 
the strengths and weaknesses of this activity, will allow taking rational management decisions and effectively 
managing not only innovation activity but the enterprise as a whole.

According to the results of the analysis of the enterprises of the agricultural sector of the region, the finan-
cial indices stability, which characterizes the efficiency of their resource potential, is established. The economic 
effect obtained from the use of available resources, expressed through a system of economic indices and coef-
ficients, confirms the interdependence of the used resources volume, as well as the profitability and efficiency 
of the assets use.
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У статті визначено основні підходи до фор-
мування маркетингової стратегії підпри-
ємства ЗЕД. Відзначено, що формування 
міжнародної маркетингової стратегії під-
приємства є певним процесом, сутність 
якого полягає в плануванні міжнародної мар-
кетингової діяльності й передбачає наяв-
ність певної логіки та відповідних етапів у 
вжитті маркетингових заходів. Звернена 
увага на систему підпорядкованих інстру-
ментів планового забезпечення основних 
функцій управління міжнародним бізнесом 
підприємства. Крім того, наголошується 
на тому, що дослідження маркетингового 
середовища є базовим і визначальним ета-
пом здійснення інших завдань міжнародного 
маркетингу залежно від інтенсивності між-
народної взаємодії, а якість дослідження рин-
кового середовища визначає успішність біз-
нес-поведінки підприємств в міжнародному 
економічному просторі. Від того, наскільки 
глибоко та всебічно проведено аналіз, зале-
жить адекватність стратегічних та опе-
ративно-тактичних рішень щодо вибору 
ринку, форми виходу, особливостей бізнес-
поведінки, позиціонування товару тощо.
Ключові слова: маркетингова стратегія, 
міжнародний бізнес, етапи маркетингової 
стратегії, кон’юнктура зарубіжних ринків, 
бізнес-портфель підприємства.

В статье определены основные подходы к 
формированию маркетинговой стратегии 

предприятия ВЭД. Отмечено, что форми-
рование международной маркетинговой 
стратегии предприятия является опре-
деленным процессом, сущность которого 
заключается в планировании международ-
ной маркетинговой деятельности и пред-
полагает наличие определенной логики 
и соответствующих этапов в принятии 
маркетинговых мер. Обращено внимание 
систему инструментов планового обеспе-
чения основных функций управления между-
народным бизнесом предприятия. Кроме 
того, делается акцент на том, что иссле-
дование маркетинговой среды является 
базовым и определяющим этапом осущест-
вления других заданий международного 
маркетинга в зависимости от интенсив-
ности международного взаимодействия, 
а качество исследования рыночной среды 
определяет удачность бизнес-поведения 
предприятий в международном экономиче-
ском пространстве. От того, насколько 
глубоко и всесторонне проведен анализ, 
зависит адекватность стратегических 
и оперативно-тактических решений по 
выбору рынка, форме выхода, особенно-
стям бизнес-поведения, позиционированию 
товара и т. д.
Ключевые слова: маркетинговая стра-
тегия, международный бизнес, этапы 
маркетинговой стратегии, конъюнктура 
зарубежных рынков, бизнес-портфель пред-
приятия.

The article defines the basic approaches to forming the marketing strategy of the FEA enterprise. It is noted that the formation of the international marketing 
strategy of the enterprise is a certain process, the essence of which is the planning of international marketing activities and implies the presence of certain 
logic and appropriate steps in the implementation of marketing activities. Attention is drawn to the system of subordinated instruments of the planned provi-
sion of the basic functions of managing the international business of the enterprise. It is emphasized that the focus of the strategic marketing program of FEA 
enterprises is on the expediency and methods of entering foreign markets, optimization of the market and forms of presence in certain territorial markets and 
in global segments, specifics of business behavior, intensity of marketing efforts, provision of resources and more. In fact, such an international marketing 
strategy highlights the market interests and corporate capabilities of the enterprise to a greater extent. Developing an international marketing strategy will 
enable the company to ensure the effective development of competitive business in the tense marketing environment of the world market by streamlining 
and systematizing the processes of internationalized management, harmonizing in time and space the components of international marketing programs. In 
addition, it is emphasized that the study of the marketing environment is the basic and decisive stage for the implementation of other tasks of international 
marketing, depending on the intensity of international interaction, and the quality of the study of the market environment determines the success of business 
behavior of enterprises in the international economic space. The depth and comprehensiveness of the analysis depends on the adequacy of strategic and 
operationally tactical decisions regarding the choice of the market, the form of exit, features of business behavior, positioning of the goods and so on. It is 
important enough to carry out a formalized analysis of factors of the market environment of international business, which involves not only adherence to a 
certain logic and sequence of analytical measures, but also the development of special methods of formalization of qualitative indicators, which provides for 
the universalization of units of measurement and justification of the system of estimation of step changes of parameters.
Key words: marketing strategy, international business, stages of marketing strategy, conjuncture of foreign markets, business portfolio of the enterprise.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА ЗЕД
MAIN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE FEA ENTERPRISE 
MARKETING STRATEGY

Постановка проблеми. Сучасна світова еко-
номіка зазнає глибоких змін на основі глобалі-
зації, інформатизації та регіоналізації світового 
господарства. Особливого значення набувають 
питання, пов’язані з пошуком нових підходів до 
формування маркетингової стратегії на підпри-
ємствах, які здійснюють міжнародну підприєм-
ницьку діяльність. Це зумовлене тим, що активна 
інтеграція України у світовий економічний простір 
в умовах глобалізації вимагає постійного набуття 
широкого спектру знань та навичок з організа-

ції міжнародної економічної діяльності. Зростає 
також усвідомлення того, що у високо динамічних 
конкурентних середовищах традиційний підхід 
до розроблення стратегії часто не дає бажаних 
результатів, а підприємства повинні орієнтува-
тись на більш динамічні концепції, оскільки осно-
вні умови змінюються раніше, ніж сформульовані 
стратегії досягають цілковитого втілення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні й практичні аспекти стратегічного 
маркетингу та процесу формування міжнарод-
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них маркетингових стратегій досить широко 
висвітлені в працях відомих зарубіжних авто-
рів, таких як І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, 
а також вітчизняних вчених, таких як Л.В. Бала-
банова, Л.Є. Довгань, Н.В. Куденко, О.Л. Кані-
щенко, О.В. Маркова. Проте за всієї значимості 
проведених наукових досліджень окремі аспекти 
формування маркетингової стратегії підприєм-
ства, зокрема підприємства ЗЕД, вивчені недо-
статньо.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних підходів до формування мар-
кетингової стратегії підприємства, яке займа-
ється міжнародною діяльністю. Постановка цілі 
та завдань наукового дослідження обумовлене 
також тим, що обґрунтування маркетингової 
стратегії підприємства ЗЕД передбачає вивчення 
середовища міжнародного бізнесу, що становить 
не просто виявлення та оцінювання численних 
національних чинників реалізації міжнародної 
підприємницької діяльності, а здійснення порів-
няльного аналізу основних параметрів економіч-
них систем, які формують специфіку та потенціал 
міжнародної взаємодії економічних суб’єктів. 
Дослідження світового досвіду у сфері вивчення 
факторів міжнародного маркетингового серед-
овища свідчить про дещо однобічний, переважно 
описовий та констатуючий підхід до оцінювання 
та класифікації різноманітних багаторівневих 
умов міжнародного бізнесу. Також недостатня 
увага приділена можливостям застосування фор-
малізованих методів аналізу та інтенсивних спо-
собів використання результатів, відкоригованих 
на потребу розвитку окремого виду бізнесу або 
міжнародного співробітництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Успішний розвиток міжнародного підприємни-
цтва суб’єктами господарювання неможливий без 
застосування сучасних управлінських технологій. 
Це зумовлене тим, що глобалізація посилює акту-
альність планового обґрунтування економічних 
процесів і застосування прогресивних технологій 
для формування ефективних методів управління 
міжнародним бізнесом, які сприяють створенню 
організаційного базису взаємовигідного співробіт-
ництва економічних суб’єктів в умовах інтернаціо-
налізації ринку.

Основною проблемою формування ефективної 
міжнародної маркетингової стратегії є недосконале 
розуміння сутності та завдань планування управ-
лінських процесів, а причиною цього є насамперед 
використання вітчизняними суб’єктами підпри-
ємництва переважно непрямих форм експортної 
діяльності, коли більшість маркетингових функ-
цій перекладається на посередників. Це пояснює 
недостатній досвід використання планових інстру-
ментів маркетингу у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності.

Опрацювання джерел [1–10] дало змогу вия-
вити таке. Розроблення стратегії міжнародної 
маркетингової діяльності дасть змогу підприєм-
ству забезпечити ефективний розвиток конку-
рентоспроможного бізнесу в напруженому мар-
кетинговому середовищі світового ринку шляхом 
упорядкування та систематизації процесів інтер-
націоналізованого управління, узгодження в часі 
та просторі складових міжнародних маркетинго-
вих програм.

Для досягнення високого рівня застосування 
новітніх технологій під час формування міжнарод-
ної маркетингової стратегії підприємства необ-
хідно здійснити такі етапи роботи:

1) інтенсифікувати форми присутності підпри-
ємства на ринку;

2) створити та використовувати інтегровану 
систему інформаційно-аналітичної та методичної 
підтримки під час планування, контролювання, 
аналізування та прийняття управлінських рішень в 
усіх функціональних сферах міжнародного марке-
тингу підприємства;

3) формувати потенціал власного креативного 
розвитку, який сприяє створенню оригінальних та 
конкурентоспроможних технологій.

Проведені дослідження показали, що для сис-
темного застосування переваг новітніх технологій 
під час розроблення міжнародної маркетингової 
діяльності українських суб’єктів підприємництва 
необхідно розширювати досвід використання 
інтенсивних форм міжнародної діяльності. Це 
уможливить апробацію прогресивних, визнаних у 
світі маркетингових технологій [1–3].

Виникає необхідність удосконалення управ-
лінських засад міжнародної маркетингової діяль-
ності, під чим розуміють складний процес, що 
містить елементи ризику та невизначеності. Як 
зазначено в роботі [1], головна проблема полягає 
в правильному виборі основних та альтернатив-
них інструментів, розумінні та врахуванні найваж-
ливіших факторів та умов, що впливають на цей 
вибір. Відомий фахівець у галузі стратегічного 
управління С. Бедбері вважає, що «результатів не 
досягти без змін у людях, що створюють корпора-
тивну культуру, в якій інновації – це не виняток із 
правил, а постійний процес». На думку О.Л. Кані-
щенко, планові засади міжнародного маркетингу 
включають різні аспекти завдань управлінського 
процесу, що містять [1, с. 174]:

1) планові форми, що об’єднують стратегічні 
(довгострокові) та оперативні (короткострокові) 
маркетингові програми, які є органічною складо-
вою корпоративного бізнес-плану;

2) планові методи, які включають різнома-
нітні формалізовані заходи (здебільшого матричні 
методи та математичні розрахунки) щодо аналі-
зування та оцінювання маркетингової інформації 
для прийняття відповідних управлінських рішень;
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3) планування, тобто процес узгодження мар-
кетингових рішень щодо вибору ринків, координа-
ції повноважень, визначення рівня стандартизації 
бізнес-поведінки в інтернаціоналізованому ринко-
вому середовищі;

4) регулювання планово-організаційних захо-
дів, забезпечення оперативного коригування 
та зворотного зв’язку від вжиття маркетингових 
заходів;

5) контроль результатів маркетингової діяль-
ності, який передбачає розроблення та викорис-
тання певних стандартів і правил щодо фінан-
сових (контроль ефективності) та нефінансових 
(контроль поведінки) одиниць виміру й оцінювання 
характеристик ринку та параметрів внутрішньо 
корпоративного розвитку.

На основі вищевикладеного хочемо сформу-
лювати думку про те, що розвиток планових основ 
міжнародного маркетингу підприємств повинен 
проводитися на всіх етапах: від формування мар-
кетингових програм та визначення стратегічних й 
оперативно-тактичних пріоритетів економічного 
розвитку до застосування інструментів плано-
вого регулювання й контролінгу результативності 
вжиття окремих заходів міжнародної маркетинго-
вої діяльності.

Одним із базових питань процесу формування 
міжнародної маркетингової стратегії сучасного 
підприємства є розроблення алгоритму планового 
забезпечення маркетингових заходів, які охоплю-
ють та забезпечують послідовність виконання 
таких управлінських функцій:

1) субординація завдань, пов’язаних з реаліза-
цією місії, цілей та прагнень підприємства;

2) формування бізнес-портфеля підприєм-
ства, зокрема розроблення концепції продукту, 
продуктової стратегії, поліпшення якості та адап-
тації виготовлюваної підприємством продукції до 
умов вибраного зарубіжного ринку;

3) вивчення ринків, зокрема неконтрольова-
них та контрольованих факторів маркетингового 
середовища, їх перспектив та динаміки, дослі-
дження особливостей споживчих мотивацій та 
переваг;

4) вибір найбільш привабливих ринків (сфери 
діяльності підприємства) та їх сегментів;

5) формування попиту та стимулювання збуту 
виготовлюваної продукції, зокрема проведення 
рекламних кампаній та пропаганди.

Сьогодні більшість підприємств ЗЕД прагне 
до поширення своєї міжнародної діяльності, тому 
можуть стикнутися з необхідністю вирішення 
низки типових проблем організації бізнесу, серед 
яких головними є узгодження маркетингових 
завдань з пріоритетами загальної стратегії свого 
розвитку, практичне застосування планово-регу-
люючих механізмів та контролюючих інструментів 
для посилення економічної результативності між-

народного підприємництва на цьому підприєм-
стві. З огляду на це на рис. 1 розглянемо процес 
формування міжнародної маркетингової страте-
гії, який має бути узгоджений із загальною стра-
тегією (корпоративним бізнес-планом) підприєм-
ства. Процес планування міжнародної діяльності 
підприємства має розпочинатися з розроблення 
корпоративного бізнес-плану (загальної страте-
гії розвитку) та визначення пріоритетів розвитку 
виробничо-комерційної діяльності підприємства з 
подальшим узгодженням цілей інтернаціоналізації 
з його можливостями та прагненнями.

Проведення зазначеної вище роботи передба-
чає визначення довгострокової перспективи роз-
витку підприємства та сутності внутрішньо кор-
поративного аналізу, який включає оцінювання 
фінансових ресурсів, кадрової структури, продук-
тової політики та впливів факторів середовища 
(оцінювання факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища функціонування підприємства).

Після оцінювання можливостей та ринкових 
потреб підприємства визначаються цілі міжнарод-
ної діяльності та маркетингової підтримки міжна-
родного продажу, витрат і ціноутворення, протидії 
ризикам. Це, зокрема, передбачає деталізоване 
дослідження умов та поточної кон’юнктури зару-
біжних ринків сфери діяльності підприємства ЗЕД, 
зокрема:

– факторів макро- та мікросередовища й осо-
бливостей мотивацій споживачів;

– умов реалізації міжнародної маркетинго-
вої діяльності шляхом дослідження природи кон-
куренції, доступності та вартості інформаційної 
бази, методів дистрибуції та специфіки держав-
ного регулювання й обмежень;

– дослідження інших обставин, що характери-
зують ставлення до зарубіжного підприємництва.

Логічним продовженням планового процесу 
після отримання інформації та осмислення рин-
кової ситуації й маркетингового потенціалу під-
приємства є альтернативний вибір оперативних 
рішень щодо розміщення виробництва та органі-
зації зарубіжних представництв, продуктово-рин-
кової стратегії та системи просування.

У загальному вигляді міжнародну маркетин-
гову стратегію можна визначити як схему май-
бутньої діяльності підприємства для досягнення 
певної комерційної мети за певних можливостей 
в означений термін часу. Слід взяти до уваги, що 
планування міжнародного маркетингу склада-
ється з довго- та короткострокового планування, 
а також полягає в цілеспрямованій спробі здій-
снювати вплив, управляти масштабом, швидкістю 
та наслідками змін у зовнішньому середовищі та 
самому підприємстві.

Ґрунтуючись на сучасних теоретичних основах 
стратегічного маркетингу та враховуючи основні 
тенденції розвитку сучасних підприємств, здій-
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снимо обґрунтування алгоритму формування мар-
кетингової стратегії та схематичне його подання у 
вигляді сукупності послідовних етапів (табл. 1).

Сьогодні у фокусі стратегічної маркетингової 
програми підприємств ЗЕД є питання доцільності 
та методів виходу на зарубіжні ринки, оптимі-
зації ринку та форм присутності на визначених 
територіальних ринках та глобальних сегментах, 
специфіки бізнес-поведінки, інтенсивності марке-
тингових зусиль, забезпечення ресурсами тощо. 
Фактично така міжнародна маркетингова страте-
гія висвітлює більшою мірою ринкові інтереси та 
корпоративні можливості підприємства. Варто тут 
також зауважити, що короткострокова (тактична) 
маркетингова програма передбачає формулю-
вання конкретних завдань із деталізацією дій, від-
повідальності та термінів виконання, розроблення 
конкретних методів та графіків діяльності. В прак-

тиці міжнародного бізнесу підприємства саме 
така програма слугуватиме засобом реалізації 
підприємницьких прагнень, поєднуючи корпора-
тивні методики бізнес-поведінки з технологіями, 
поширеними на ринку, в якому працює підприєм-
ство. Проте, попри наявний досвід підприємства 
на міжнародному ринку, все ж таки слід значну 
увагу приділити способам просування виробленої 
продукції, розробляти власні новаторські техноло-
гії міжнародного бізнесу, набувати знань з більш 
ефективної ринково орієнтованої міжнародної 
діяльності.

Досвід зарубіжних компаній показує, що в про-
цесі планування й контролю міжнародної марке-
тингової діяльності, а також управління нею орга-
нічно узгоджуються етапні завдання, регулюючі 
інструменти та механізми контролю з різними рів-
нями інтернаціоналізації управлінської діяльності 

Рис. 1. Зміст маркетингових заходів та планових завдань в процесі формування 
маркетингової стратегії підприємства ЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка загальної стратегії (корпоративного бізнес-плану) 
1. Моніторинг внутрішньо корпоративного стану та ринкових позицій підприємства. 
2. Субординація стратегічних намірів. 
3. Визначення цілей міжнародного маркетингу та шляхів їх досягнення. 

Оптимізація маркетингових завдань міжнародного бізнесу 
1. Обґрунтування міжнародних маркетингових рішень. 
2. Оптимізація ресурсної бази та інвестицій. 
3. Субординація пріоритетів виробничо-комерційної діяльності. 
4. Визначення інтенсивності міжнародної маркетингової діяльності. 

Формування міжнародної маркетингової стратегії підприємства 
1) Визначення та субординація завдань міжнародного маркетингу. 
2) Планування перспектив міжнародної діяльності. 
3) Порівняльний аналіз кон’юнктури потенційних ринків. 

Формулювання стратегічних завдань 
міжнародного маркетингу: 

- обґрунтування стратегічного 
вибору; 
- субординація стратегічних 
пріоритетів на різних ринках; 
- створення конкурентних переваг. 

Проектування оперативних завдань 
комплексу міжнародного маркетингу: 
- визначення організаційних засад 
міжнародного маркетингу; 
- обґрунтування сутності партнерства 
та взаємодії підрозділів. 

Система контролю на підприємстві: 
1) розроблення показників оцінювання результатів міжнародної маркетингової 
діяльності; 
2) оцінювання ризиків та відхилень від планових показників з урахуванням 
випадкових рішень; 
3) коригування планових стратегічних та оперативних завдань. 
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компанії та стилем стратегічного управління. Це 
створює сприятливі умови для внутрішньо корпо-
ративного розвитку компанії та посилює можли-
вості формування конкурентних переваг у склад-
ному й часто непередбачуваному середовищі 
інтернаціоналізованого ринку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження особливостей міжнародної мар-
кетингової діяльності більшості вітчизняних 
підприємств, показали, що потенціал планово-
регулюючих функцій маркетингового управління 
не використовується повністю в практиці міжна-
родного бізнесу внаслідок недостатнього розви-
тку інтенсивних форм міжнародного співробітни-
цтва. Водночас існує система підпорядкованих 
інструментів планового забезпечення основних 
функцій управління міжнародним бізнесом під-
приємства, зокрема таких планових заходів, 
як обґрунтування міжнародних маркетингових 
рішень, оптимізація ресурсної бази та інвестицій 
підприємства ЗЕД. Важливими є субординація 
пріоритетів виробничо-комерційної діяльності 
підприємства, визначення інтенсивності його 
міжнародної маркетингової діяльності та опера-
ційних методів вжиття маркетингових заходів. 
Застосування контролінгу на такому підприєм-
стві дасть змогу активізувати та посилити його 
міжнародні позиції.
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Таблиця 1
Формування маркетингових заходів на підприємствах ЗЕД

Етап вжиття 
маркетингових заходів Види діяльності Економічний зміст

1. Планування Планування за гальної стратегії Визначення економічного портфеля, місії та 
прагнень підприємства, а саме цілей, напрямів 
розвитку та довгострокових продуктово-ринкових 
перспектив на ринку.

Планування стратегій 
підрозділів за ринками

Забезпечення соціально-правової відповідальності 
підприємства та практики ведення бізнесу на ринку.

Формування бізнес-стратегій 
за товарними групами

Управління конкурентними перевагами, реалізація 
одно- або мультисегментних цілей на рівні 
стратегічних господарських підрозділів.

Формулювання 
функціональних стратегій

Розвиток підрозділів на основі конкретизації 
завдань та деталізації методів реалізації 
довгострокових прагнень підприємства й 
короткострокових завдань його бізнес-підрозділів.

2. Впровадження Організація бізнесу, зокрема 
міжнародного

Побудова планово-логістичних схем руху 
інформаційно-установчих документів та звітності.

Формування завдань та рівня 
відповідальності

Розподіл та делегування повноважень між 
учасниками планово-організаційного процесу.

Розподіл ресурсів Пошук та оптимізація ресурсного забезпечення 
підприємства.

3. Контроль Моніторинг результатів Визначення періодичності та якості різних форм 
контролю маркетингової діяльності.

4. Ефекти Оцінювання результатів Обчислення показників виробничо-комерційної 
діяльності підприємства в динаміці.

Коригування діяльності Вдосконалення маркетингової діяльності за 
результатами оцінювання ефективності вжиття 
маркетингових заходів.



217

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

на українських промислових підприємствах в умовах 
кризи. Маркетинг в Україні. 2009. № 6. С. 22–26.

10.  Райко Д.В. Розробка концепції стратегічного 
управління розвитком маркетингової діяльності під-
приємства. Вісник Хмельницького національного 
університету. 2008. № 5. С. 106–117.

REFERENCES:
1. Kanishchenko O.L. (2007) Mizhnarodnyi mar-

ketynh u diialnosti ukrainskykh pidpryiemstv [Interna-
tional marketing in the activity of Ukrainian enterprises] : 
monohrafiia. Kyiv : Znannia, 446 p. (in Ukrainian).

2. Markova O.V. (2009) Metodolohichnyi instru-
mentarii marketynhovoho analizu konkurentnykh pozyt-
sii pidpryiemstva [Methodological toolkit of marketing 
analysis of competitive positions of the enterprise]. 
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho uni-
versytetu silskoho hospodarstva. Ekonomichni nauky. 
Vol. 90. P. 275–282.

3. Skvortsov I.B., Balyk I.B. (2009) Kilkisni metody 
planuvannia marketynhovoi diialnosti pidpryiem-
stva [Quantitative methods of planning of market-
ing activity of the enterprise]. Ekonomika & derzhava. 
No.11. P. 128–130 (in Ukrainian).

4. Balabanova L.V., Prykhochenko Y.V. (2013). 
Brend-menedzhment pidpryiemstv v umovakh mar-
ketynhovoi oriientatsii [Brand management of enter-
prises in terms of marketing orientation] : monohrafiia. 
Donetsk : DonNUET. 200 p.

5. Balabanova L.V., Kholod V.V. (2016). Stratehichne 
marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pid-
pryiemstv [Strategic Marketing Management of Enterprise 
Competitiveness] : navch. posib. Kyiv : Profesional. 448 p.

6. Bahinskyi V.V. (2009). Vdoskonalennia mar-
ketynhovoi diialnosti na pidpryiemstvi [Improvement of 
marketing activity at the enterprise]. Ekonomika & der-
zhava. No. 5. P. 57–60 (in Ukrainian).

7. Sulpovar L.V., Bohacheva T.M. (2010). Poka-
znyky efektyvnosti sotsialno oriientovanoi marketynho-
voi stratehii pidpryiemstva [Performance indicators of 
socially oriented marketing strategy of the enterprise]. 
Marketynh v Ukraini. No. 6. P. 54–57 (in Ukrainian).

8. Usyk S.P. (2011). Otsinka efektyvnosti marketyn-
hovoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Evaluation 
of the effectiveness of marketing activities of domestic 
enterprises]. Ekonomika & derzhava. No. 5. P. 33–38 
(in Ukrainian).

9. Maksymova T.V., Zhdanova O.M., Ivchenko Ye.I. 
(2009). Osoblyvosti formuvannia marketynhovoi polityky 
na ukrainskykh promyslovykh pidpryiemstvakh v umo-
vakh kryzy [Peculiarities of Marketing Policy Formation 
in Ukrainian Industrial Enterprises in Crisis]. Marketynh 
v Ukraini. No. 6. P. 22–26 (in Ukrainian).

10. Raiko D.V. (2008). Rozrobka kontseptsii strate-
hichnoho upravlinnia rozvytkom marketynhovoi diial-
nosti pidpryiemstva [Development of the concept of stra-
tegic management of development of marketing activity 
of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho 
universytetu. No 5. P. 106–117 (in Ukrainian).



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

218 Випуск 34. 2019

Suprun Svitlana
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Senior Lecturer at Department of Economics and International Relations
Vinnytsia Institute of Trade and Economics

Kyiv National University of Trade and Economics

MAIN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE FEA ENTERPRISE MARKETING STRATEGY

The purpose of the article. The modern world economy is undergoing profound changes on the basis of 
globalization, information and regionalization of the world economy. Of particular importance are the issues 
related to finding new approaches to formulating a marketing strategy for enterprises engaged in international 
business activities. This is due to the fact that the active integration of Ukraine into the world economic space 
in the conditions of globalization requires constant acquisition of a wide range of knowledge and skills in the 
organization of international economic activity. Recognition is also growing that in highly dynamic competitive 
environments, the traditional approach to strategy development often fails to produce the desired results, and 
businesses need to focus on more dynamic concepts as the underlying conditions change before formulated 
strategies reach full implementation. The main purpose of the scientific work is to determine the main stages 
of forming the marketing strategy of an enterprise engaged in international activities.

Methodology. The experience of foreign companies shows that in the process of planning, managing and 
controlling international marketing activities, step-by-step tasks, regulatory tools and control mechanisms are 
organically coordinated with different levels of internationalization of the company’s management activity and 
strategic management style. This creates favorable conditions for the company’s intra-corporate development 
and enhances the possibilities of forming competitive advantages in the complex and often unpredictable envi-
ronment of the internationalized market. Conducted theoretical generalizations and systematization, allowed 
to emphasize that the formation of international marketing strategy of the company is a process that involves 
the presence of certain logic and appropriate steps in the implementation of marketing activities.

Results. Developing an international marketing strategy will enable the company to ensure the effective 
development of competitive business in the tense marketing environment of the world market by streamlining 
and systematizing the processes of internationalized management, harmonizing in time and space the com-
ponents of international marketing programs. In order to achieve a high level of application of the latest tech-
nologies in the course of forming the international marketing strategy of the enterprise it is necessary to carry 
out the following directions of work: to intensify the forms of presence of the enterprise in the market; create 
and use an integrated system of information-analytical and methodological support in the process of planning, 
control, analysis and decision-making in all functional areas of international marketing of the enterprise; to form 
the potential of their own creative development, which contributes to the creation of original and competitive 
technologies.

Practical implications. The conducted research has shown that in order to systematically apply and take 
advantage of the latest technologies in the development of international marketing activities of Ukrainian busi-
ness entities, it is necessary to expand the experience of using intensive forms of international activity. The 
main content of marketing activities and the level of planned tasks in the process of forming the marketing 
strategy of the FEA enterprise are offered.
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У статті проаналізовано динаміку показ-
ників логістичної діяльності вітчизняних 
суб’єктів господарювання. Досліджено тен-
денції розвитку логістичної діяльності під-
приємств у сучасних умовах. Встановлено, 
що під час організації логістичної діяль-
ності підприємств виникає безліч ризиків, 
які умовно систематизовано в дві групи, 
а саме екзогенні та ендогенні. Визначено 
особливості та ключові проблеми розвитку 
організаційної культури підприємств. Запро-
поновано науково-методичні та прикладні 
методи вдосконалення управління логістич-
ною діяльністю підприємств з урахуванням 
передового зарубіжного досвіду, реалізація 
яких сприятиме підвищенню рівня конку-
рентоспроможності та стійкого розвитку 
суб’єктів господарювання в результаті 
трансформації організаційної культури, ско-
рочення витрат на організацію логістичної 
діяльності, мінімізації ризиків та втрат від 
придбання неякісних матеріальних ресур-
сів, простоїв транспорту, несвоєчасної 
поставки продукції споживачам та сплати 
за відвантажену продукцію.
Ключові слова: підприємство, управління 
логістичною діяльністю, організаційна куль-
тура, показники, особливості, тенденції, 
ризики, науково-методичні засади, прикладні 
засади, складові ефекту.

В статье проанализирована динамика пока-
зателей логистической деятельности 

отечественных субъектов хозяйствования. 
Исследованы тенденции развития логи-
стической деятельности предприятий в 
современных условиях. Установлено, что 
при организации логистической деятель-
ности предприятий возникает множество 
рисков, которые условно систематизиро-
ваны в две группы, а именно экзогенные и 
эндогенные. Определены особенности и 
ключевые проблемы развития организаци-
онной культуры предприятий. Предложены 
научно-методические и прикладные методы 
совершенствования управления логисти-
ческой деятельностью предприятий с уче-
том передового зарубежного опыта, реа-
лизация которых будет способствовать 
повышению уровня конкурентоспособности 
и устойчивого развития субъектов хозяй-
ствования в результате трансформации 
организационной культуры, сокращения 
затрат на организацию логистической дея-
тельности, минимизации рисков и потерь 
от приобретения некачественных мате-
риальных ресурсов, простоев транспорта, 
несвоевременной поставки продукции 
потребителям и оплаты за отгруженную 
продукцию.
Ключевые слова: предприятие, управ-
ление логистической деятельностью, 
организационная культура, показатели, 
особенности, тенденции, риски, научно-
методические основы, прикладные основы, 
составляющие эффекта.

The article analyses the dynamics of indicators of logistic activity of business entities. The trends of development of logistic activity of the enterprises in modern 
conditions are investigated. It is established that there are many risks on organization of logistics activities of enterprises that are conditionally classified into 2 
groups: exogenous (political, institutional, market, financial, environmental) and endogenous (associated with the processes of logistics, inventory formation, 
economic, transport, marketing, informational, organizational and administrative). Features and key problems of development of organizational culture of enter-
prises are defined. Scientific-methodological and applied principles of improvement of management of logistic activity of enterprises are grounded and developed 
taking into account the best foreign experience, which include: improving supplier relationship management through the implementation of the SRM information 
system; improvement of the system of management of relations with consumers through formation of a qualitatively new marketing structure; transition to flexible 
management methods; introduction of chat-bots; restructuring of the existing business model and providing multichannel in communications; forming a system 
of contractual relations with consumers; implementation of CRM-system as a tool for implementation of customer-oriented approach to logistics services in the 
context of the relationship marketing concept; introduction and development of digital logistics as a tool for traffic management; management of marketing activity 
on the basis of application of the network approach to the organization of marketing activity of enterprises; improvement of the mechanism of realization of public-
private partnership in the management of marketing activities of enterprises on the basis of the organizational-legal form of the syndicate, methodical approach 
to the choice of the optimum channel of sale of finished products; intensifying the development of digital marketing and e-commerce as effective tools for promot-
ing products; applying a comprehensive approach to managing enterprise logistics risks; improvement of management of organizational culture of enterprises 
through the development and implementation of an information model for assessing the quality and level of organizational culture, organizational and economic 
mechanism for managing the development of organizational culture, marketing strategy for managing the development of organizational culture. The implemen-
tation of the proposed set of measures will help to improve the management of logistic activity of enterprises as a result of reducing the time of order execution; 
reducing inventory levels; increasing the level of satisfaction with the demand and quality of logistics services; cost minimization; optimization of material, transport, 
information and financial flows; increasing the level of profitability of operating activities and transformation of organizational culture.
Key words: enterprise, management of logistic activities, organizational culture, indicators, feature, trends, risks, scientific-methodical basis, applied basis, 
components of the effect.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
SCIENTIFIC-METHODICAL AND APPLIED BASIS OF IMPROVEMENT  
OF MANAGEMENT OF LOGISTIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
трансформаційних перетворень актуалізуються 
проблеми управління логістичною діяльністю в 
системі менеджменту суб’єктів господарювання.

Отже, на цьому етапі необхідними є подаль-
ший розвиток теоретичних положень та розро-
блення науково-методичних і прикладних засад 
удосконалення управління логістичною діяль-
ністю підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну кількість наукових праць присвячено кон-
цептуальним засадам, науково-методичним під-
ходам та практичним рекомендаціям щодо під-
вищення ефективності управління логістичною 
діяльністю підприємств різних галузей.

Як показує аналіз зарубіжних та вітчизняних нау-
кових джерел з проблем логістики, вченими приді-
лено багато уваги обґрунтуванню та розробленню:
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Таблиця 1
Динаміка основних показників логістичної діяльності підприємств

Показник Рік
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Обсяг реалізованої 
продукції, млн. грн. 4 563 794,8 4 437 326,1 4 608 978,1 5 716 431,0 6 877 077,3 8 467 031,9

Обсяг виробленої 
продукції, млн. грн. 2 468 790,2 2 593 267,0 2 885 562,7 3 449 879,7 4 217 825,8 5 328 975,4

Додана вартість 
за витратами 
виробництва, млн. грн.

1 015 503,5 1 038 411,3 1 293 595,5 1 396 286,2 1 805 589,1 2 257 297,4

Витрати на 
виробництво продукції, 
млн. грн.

2 077 904,1 1 984 065,5 1 952 582,8 2 434 303,8 2 759 943,0 3 525 187,9

зокрема, матеріальні 
витрати та витрати 
на оплату послуг, 
використані у 
виробництві, млн. грн.

1 544 791,7 1 434 694,0 1 419 809,0 1 805 572,5 2 047 986,8 2 644 464,9

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2012–2017 рр.

– логістичної моделі дистрибуції, раціональної 
структури каналів збуту продукції, ефективної марке-
тингової політики розподілу на підприємстві [1, с. 92];

– пропозицій щодо вдосконалення управління 
поставками [2, с. 133; 3];

– методичних підходів до визначення опти-
мального обсягу партії поставки [4];

– заходів з підвищення рівня сервісу та обслу-
говування споживачів [5; 6; 7; 8, с. 244; 9];

– концепції, моделі оптимізації та стратегій 
управління ланцюгами поставок [10, с. 77; 11; 12; 13];

– інструментів та методів обліку складських 
операцій з використанням автоматизованих та 
інформаційно-комунікаційних технологій [14];

– теоретико-методологічних засад управління 
розвитком організаційної культури підприємств 
[15; 16; 17].

Однак, незважаючи на таку пильну увагу до 
окресленої проблеми з боку вчених, актуаль-
ним залишається проведення наукових дослі-
джень щодо вдосконалення управління логістич-
ною діяльністю підприємств, яке має відповідати 
сучасним вимогам господарювання в умовах гло-
балізації та євроінтеграції.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в теоретичному обґрунтуванні та розробленні 
науково-методичних і прикладних засад удоско-
налення управління логістичною діяльністю під-
приємств з урахуванням передового зарубіжного 
досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На основі статистичного аналізу та результатів 
власних досліджень [18–20] виявлено тенден-
ції розвитку логістичної діяльності підприємств в 
Україні. Серед них слід назвати такі.

1) Скорочення співвідношення обсягів реалі-
зованої та виробленої продукції підприємств за 
2012–2017 рр. з 1,85 до 1,59 разів.

2) Перевищення витрат на виробництво над 
доданою вартістю у 2012 р. у 2,05 рази, у 2017 р. – 
в 1,56 разів; при цьому спостерігається зниження 
співвідношення цих показників.

3) Збільшення співвідношення обсягів реалі-
зованої продукції та витрат операційної діяльності 
підприємств з 1,55 до 1,70 разів, а обсягів реалі-
зованої продукції та витрат на виробництво – з 
2,2 до 2,4 разів (табл. 1, 2).

4) Зростання рентабельності операційної діяль-
ності підприємств за 2010–2017 рр. на 4,9 відсотко-
вих пункти. Однак рівень рентабельності операцій-
ної діяльності у сфері транспорту та складського 
господарства зменшився на 4,6 в. п. (табл. 2).

5) Зниження загального обсягу перевезення 
вантажів за 2010–2017 рр. на 11,6% у результаті 
скорочення обсягів відвантаження водним тран-
спортом на 83,3%, трубопровідним – на 33%, 
залізничним – на 27,7%, автомобільним – на 4,1%. 
Обсяги перевезення вантажів авіаційним тран-
спортом залишились без змін.

6) Зростання частки обсягу перевезення ван-
тажів автомобільним транспортом на 4,7 відсо-
ткових пункти від загальноукраїнського обсягу від-
вантажень (з 66,2% до 70,9%), а також зменшення 
обсягу перевезення вантажів залізничним тран-
спортом на 3,1 в. п. (з 24,5% до 21,4%), трубопро-
відним – на 1,4 в. п. (з 8,7% до 7,3%), водним – на 
0,2 в. п. (з 0,6% до 0,4%). Питома вага обсягу пере-
везення вантажів авіаційним транспортом несут-
тєва й залишається незмінною протягом останніх 
років (табл. 3).

7) Зменшення загального вантажообігу на 13% 
внаслідок зниження вантажообігу водного тран-
спорту на 52,2%, авіаційного – на 25%, трубопро-
відного – на 23,2%, залізничного – на 12,1%; збіль-
шення вантажообігу автомобільного транспорту 
на 15,6%; збільшення частки вантажообігу авто-
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Таблиця 2
Динаміка витрат операційної діяльності та рівня рентабельності

Рік Витрати операційної 
діяльності, млн. грн.

Зокрема, у сфері 
транспорту та 
складського 

господарства, млн. грн.

Рівень 
рентабельності 

операційної 
діяльності, %

Зокрема, у сфері 
транспорту та 
складського 

господарства, %
2010 2 494 800,5 160 735,8 4,0 4,7
2011 3 167 959,7 187 035,5 5,9 4,2
2012 2 938 536,6 213 335,1 5,0 3,6
2013 2 790 647,9 205 704,6 3,9 1,5
2014 3 296 514,5 218 870,1 -4,1 -2,1
2015 4 149 202,2 324 187,8 1,0 0,6
2016 4 258 442,3 363 941,1 7,4 4,3
2017 4 984 169,5 453 143,9 8,9 0,1

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2012–2017 рр.

Таблиця 3
Динаміка обсягу перевезення вантажів в Україні за видами транспорту

Рік
Загальний 

обсяг 
перевезень, 

млн. т

Зокрема, за видами транспорту, млн. т
наземний водний

авіаційнийзалізничний автомобільний трубопровідний морський річковий
2010 1 765 433 1 168 153 4 7 0,1
2011 1 887 469 1 253 155 4 6 0,1
2012 1 853 457 1 260 128 4 4 0,1
2013 1 837 444 1 261 126 3 3 0,1
2014 1 623 386 1 131 100 3 3 0,1
2015 1 474 350 1 021 97 3 3 0,1
2016 1 543 343 1 086 107 3 4 0,1
2017 1 582 339 1 122 115 2 4 0,1

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.

мобільного транспорту в загальноукраїнському 
вантажообігу на 4,2 відсоткових пункти (з 12,9% 
до 17,1%); залізничного – на 0,6 в. п. (з 52,1% до 
52,7%), а трубопровідного, навпаки, зниження на 
3,9 в. п. (з 32,8% до 28,9%); водного – на 0,9 в. п. 
(з 2,1% до 1,2%); питома вага вантажообігу авіа-
ційного транспорту є незначною, становлячи у 
2017 р. майже 0,1% (табл. 4).

8) Зростання обсягів оптового товарообігу під-
приємств у порівнянних цінах за 2012–2017 рр. 
на 67,1%, роздрібної торгівлі – на 14,5%, обсягів 
роздрібного товарообігу підприємств – на 53,3% 
(табл. 5).

9) Скорочення обсягів експорту транспортних 
послуг за 2010–2017 рр. на 23,5% у результаті зни-
ження обсягів експорту залізничним транспортом 

Таблиця 4
Динаміка вантажообігу в Україні за видами транспорту

Рік
Загальний 

вантажообіг, 
млрд. т. км

Зокрема, за видами транспорту, млрд. т. км
наземний водний авіаційнийзалізничний автомобільний трубопровідний морський річковий

2010 418,7 218,1 53,9 137,3 5,2 3,8 0,4
2011 445,7 243,9 57,3 136,8 5,1 2,2 0,4
2012 412,6 237,7 57,5 111,7 3,6 1,7 0,4
2013 399,6 224,4 58,7 111,6 3,2 1,4 0,3
2014 353,6 210,2 56,0 81,8 4,1 1,3 0,2
2015 334,7 195,1 53,3 80,7 3,9 1,6 0,2
2016 344,2 187,6 58,0 94,4 2,5 1,5 0,2
2017 364,2 191,9 62,3 105,4 2,9 1,4 0,3

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.
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Таблиця 5
Динаміка обсягів оптового та роздрібного товарообігу підприємств

Рік Оптовий товарообіг, млн. грн. Обіг роздрібної торгівлі, 
млн. грн.

Роздрібний товарообіг, 
млн. грн.

фактичні ціни порівнянні ціни фактичні ціни порівнянні ціни фактичні ціни порівнянні ціни
2012 1 076 572,9 1 111 014,3 767 026,0 668 723,6 405 114,0 360 742,7
2013 1 057 768,0 1 086 004,1 838 230,1 771 850,9 433 081,0 408 181,9
2014 987 957,0 1 203 358,1 901 923,7 990 037,0 438 343,0 487 047,8
2015 1 178 887,1 1 342 696,0 1 018 778,2 1 284 714,0 487 558,0 607 927,7
2016 1 555 965,7 1 486 118,1 1 175 319,2 1 126 864,0 555 975,0 532 033,5
2017 1 908 670,6 1 856 683,5 815 344,3 765 581,5 586 330,1 553 141,6

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2012–2017 рр.

Таблиця 6
Динаміка обсягів експорту транспортних послуг, млн. дол. США

Рік Загальний 
обсяг експорту

Зокрема, за видами транспорту
морський повітряний залізничний автомобільний трубопровідний

2010 7 662,9 1 120,5 1 166,3 1 481,0 252,5 3 357,7
2011 8 848,1 1 104,6 1 481,8 1 772,9 391,9 3 755,0
2012 8 287,1 1 099,4 1 485,1 1 574,3 447,3 3 247,3
2013 7 981,8 1 022,3 1 299,1 1 531,9 438,9 3 329,0
2014 6 101,9 850,9 1 071,3 1 098,8 459,6 2 207,9
2015 5 263,2 735,9 853,6 751,3 249,1 2 258,0
2016 5 300,5 661,6 882,8 561,1 237,9 2 630,7
2017 5 861,4 612,1 1 091,8 580,9 273,8 2 998,2

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.

Таблиця 7
Динаміка обсягів імпорту транспортних послуг, млн. дол. США

Рік Загальний 
обсяг імпорту

Зокрема, за видами транспорту
морський повітряний залізничний автомобільний трубопровідний

2010 1 164,9 129,6 447,6 463,3 108,3 0,6
2011 1 581,5 137,4 685,9 599,7 141,2 0,5
2012 1 713,5 196,4 635,9 641,9 193,6 0,9
2013 1 689,8 187,8 628,3 626,3 194,9 3,5
2014 1 376,6 243,7 431,0 431,3 189,8 52,6
2015 1 153,4 191,7 466,9 287,0 91,8 98,1
2016 989,3 141,2 357,5 259,9 114,9 87,2
2017 1 213,1 222,8 452,4 297,7 132,8 79,7

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.

на 60,8%, морським – на 45,4%, трубопровідним – 
на 10,7%, повітряним – на 6,4%; збільшення обся-
гів експорту послуг автомобільним транспортом 
на 8,4% (табл. 6).

10) Зростання частки обсягів експорту послуг 
трубопровідним транспортом на 7,4 відсоткових 
пункти, або з 43,8% до 51,2% загальноукраїнського 
обсягу експорту транспортних послуг; повітряним – 
на 3,4 в. п., або з 15,2% до 18,6%; автомобільним – 
на 1,4 в. п., або з 3,3% до 4,7%; скорочення питомої 
ваги обсягів експорту послуг залізничним транспор-
том на 9,4 в. п., або з 19,3% до 9,9%; морським – на 
4,2 в. п., або з 14,6% до 10,4% загального обсягу 
експорту транспортних послуг.

11) Збільшення загального обсягу імпорту тран-
спортних послуг на 4,1% на основі зростання обся-
гів імпорту послуг трубопровідним транспортом у 
132,8 рази, морським – на 71,9%, автомобільним – на 
22,6%, повітряним – на 1,1%; зниження обсягів імпорту 
послуг залізничним транспортом на 35,7% (табл. 7).

12) Зростання частки обсягів імпорту послуг 
морським транспортом на 7,3 відсоткових пункти 
(з 11,1% до 18,4%) загального обсягу імпорту тран-
спортних послуг, трубопровідним – на 6,5 в. п. (з 
0,1% до 6,6%), автомобільним – на 1,6 в. п. (з 9,3% 
до 10,9%), а залізничним транспортом, навпаки, 
скорочення на 15,3 в. п. (з 39,8% до 24,5%), пові-
тряним – на 1,1 в. п. (з 38,4% до 37,3%).
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13) Зменшення сальдо експортно-імпортних 
операцій у транспортній сфері за 2010–2017 рр. 
на 28,5%, або з 6 498 до 4 648,3 млн. дол. США; 
скорочення співвідношення експорту та імпорту 
транспортних послуг: якщо у 2010 р. цей показник 
становив 6,58 рази, то у 2017 р. – 4,83 рази.

14) Збільшення загального обсягу експорту 
послуг з переробки матеріальних ресурсів за 
2010–2017 рр. на 37,7% через зростання обсягів 
експорту послуг для переробки товарів задля реа-
лізації на зовнішніх ринках на 46,3% (табл. 8).

15) Скорочення загального обсягу імпорту послуг 
з переробки матеріальних ресурсів на 96,7% внаслі-
док зниження обсягів імпорту послуг для переробки 
товарів задля реалізації на внутрішньому ринку на 
99,9%, а за кордоном – на 94,1% (табл. 9).

16) Зростання сальдо експортно-імпортних 
операцій під час надання послуг з переробки 
матеріальних ресурсів на 49,2%.

17) Зниження обсягів експорту в структурі 
зовнішньої торгівлі України товарами на 15,8%, 
імпорту – на 18,3%; скорочення співвідношення 
імпорту та експорту: якщо у 2010 р. цей показник 
становив 1,39 рази, то у 2017 р. – 1,14 рази; змен-
шення обсягів експорту в структурі зовнішньої тор-
гівлі України послугами на 8,9%, імпорту – на 0,5%; 

зниження співвідношення експорту та імпорту: 
якщо у 2010 р. цей показник становив 2,15 рази, 
то у 2017 р. – 1,95 рази (табл. 10).

Обґрунтовано, що під час управління логістич-
ною діяльністю підприємств доцільно враховувати 
множину ризиків, які умовно можна систематизу-
вати у дві групи, а саме екзогенні (політичні, інсти-
туційні, ринкові, фінансові, екологічні) та ендо-
генні (економічні, організаційні, адміністративні, 
пов’язані з матеріально-технічним постачанням та 
формуванням запасів, маркетингові, транспортні, 
збутові, інформаційні) ризики.

Одним із напрямів підвищення ефективності 
управління логістичною діяльністю підприємств 
є розвиток організаційної культури, яка суттєво 
впливає на фінансові результати їх операційної 
діяльності. Більшість компаній розуміє важливість 
розвитку організаційної культури, але не може 
побудувати свою ефективну модель. Як свідчать 
результати опитування компанії “Deloitte”, 87% 
респондентів вважають корпоративну культуру 
важливим чинником розвитку бізнесу. Однак лише 
19% з них зазначають, що корпоративна культура 
їх компаній ефективна.

На основі проведеного опитування керівників 
великих компаній аналітики “McKinsey” встано-

Таблиця 8
Динаміка обсягів експорту послуг з переробки матеріальних ресурсів

Рік Обсяг експорту, 
тис. дол. США

Зокрема, послуги для переробки товарів задля реалізації:
на внутрішньому ринку за кордоном

тис. дол. США % тис. дол. США %
2010 1 030 658,9 74 167,4 7,2 956 491,5 92,8
2011 1 445 719,8 120 255,0 8,3 1 325 464,8 91,7
2012 1 577 828,2 89 340,2 5,7 1 488 488,0 94,3
2013 1 722 083,1 15 256,0 0,9 1 706 827,1 99,1
2014 1 334 394,1 18 695,3 1,4 1 315 698,8 98,6
2015 1 078 345,1 18 892,4 1,8 1 059 452,7 98,2
2016 1 125 705,2 8 702,3 0,8 1 117 002,9 99,2
2017 1 419 720,3 20 227,1 1,4 1 399 493,2 98,6

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.

Таблиця 9
Динаміка обсягів імпорту послуг з переробки матеріальних ресурсів

Рік Обсяг імпорту, 
тис. дол. США

Зокрема, послуги для переробки товарів задля реалізації:
на внутрішньому ринку за кордоном

тис. дол. США % тис. дол. США %
2010 81 069,4 35 986,2 44,4 45 083,2 55,6
2011 174 562,2 74 150,8 42,5 100 411,4 57,5
2012 169 262,5 90 096,6 53,2 79 165,9 46,8
2013 11 627,5 571,9 4,9 11 055,6 95,1
2014 51 248,7 34,2 0,1 51 214,5 99,9
2015 63 415,8 0,1 0,0 63 415,7 100,0
2016 5 299,1 56,7 1,1 5 242,4 98,9
2017 2 703,9 31,8 1,2 2 672,1 98,8

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.
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Таблиця 10
Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами, млн. дол. США

Рік Зовнішня торгівля товарами Зовнішня торгівля послугами
експорт імпорт сальдо експорт імпорт сальдо

2010 51 405,2 60 742,2 -9 337,0 11 759,4 5 447,7 6 311,7
2011 68 394,2 82 608,2 -14 214,0 13 792,2 6 235,2 7 557,0
2012 68 830,4 84 717,6 -15 887,2 13 599,1 6 736,1 6 863,0
2013 63 320,7 76 986,8 -13 666,1 14 836,3 7 609,0 7 227,3
2014 53 901,7 54 428,7 -512,0 11 520,8 6 373,1 5 147,7
2015 38 127,1 37 516,4 610,7 9 736,6 5 523,0 4 213,6
2016 36 361,7 39 249,8 -2 888,1 9 868,0 5 326,5 4 541,5
2017 43 264,7 49 607,2 -6 342,5 10 714,3 5 476,1 5 238,2

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.

Таблиця 11
Динаміка основних показників кадрової діяльності підприємств

Рік Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб

Зокрема, кількість найманих 
працівників, тис. осіб

Кількість найманих працівників в 
еквіваленті повної зайнятості, тис. осіб

2010 8 186,0 8 064,2 –
2011 8 022,1 7 941,4 –
2012 7 920,9 7 818,8 7 185,4
2013 7 642,5 7 521,6 6 836,0
2014 6 510,1 6 404,6 5 817,4
2015 6 041,6 5 930,0 5 367,3
2016 5 936,8 5 849,6 5 340,8
2017 5 943,2 5 844,9 5 355,7

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.

вили, що одними з ключових бар’єрів для розвитку 
бізнесу є недоліки організаційної культури, а саме 
ухилення від ризиків, відсутність орієнтованості 
на клієнта, роз’єднаність у колективі, брак кадрів, 
недосконалість організаційної культури, відсут-
ність підтримки керівництва.

Обстеження українських підприємств різних 
видів економічної діяльності показало, що ефек-
тивний розвиток організаційної культури гальму-
ють, як правило, такі бар’єри, як функціональна 
роз’єднаність, що заважає обміну даними (13,8% 
респондентів); відсутність побудови організацій-
ної культури навколо вимог клієнта (11,2%); неро-
зуміння співробітників компанії, що таке клієнтоо-
рієнтований підхід до формування організаційної 
культури (10%); відсутність загальноприйнятого 
визначення клієнтоорієнтованості (10%); неспро-
можність компанії підтримувати комунікацію з 
клієнтами (6,3%); недостатня цифрова компе-
тентність персоналу (6,3%); відсутність цифрових 
платформ, що дають змогу управляти великими 
базами даних (5%); фокусування діяльності орга-
нізації на продажах і прибутках, а не на спожи-
вачах, тобто компанія не орієнтована на клієнта 
(5%). На думку фахівців обстежених підприємств, 
організаційну культуру можна трансформувати за 
рахунок підвищення кваліфікації співробітників, 
яка має відповідати сучасним вимогам функці-

онування компаній (48,8% респондентів); впро-
вадження цифрових технологій, що дають змогу 
оптимізувати бізнес-процеси в компаніях (45%); 
орієнтації компаній на споживачів, тобто застосу-
вання клієнтоорієнтованого підходу (16,3%).

Статистичний аналіз підтверджує існування 
проблем кадрової роботи як складової організа-
ційної культури підприємств. Згідно з даними Дер-
жавної служби статистики України кількість зайня-
тих працівників скоротилася за 2010–2017 рр. на 
27,4%, а найманих працівників – на 27,5%. При 
цьому кількість найманих працівників в еквіваленті 
повної зайнятості зменшилась за 2012–2017 рр. на 
25,5%. Частка кількості найманих працівників ста-
новила у 2017 р. 98,3% загальної кількості зайнятих 
працівників, яка майже щороку не змінювалась: у 
2010 р. вона складала 98,5%, у 2012 р. – 98,7%, у 
2014 р. – 98,4%, у 2016 р. – 98,5% (табл. 11).

За 2012–2017 рр. питома вага витрат на персо-
нал знизилась на 2,2 відсоткових пункти в загаль-
них витратах на виробництво продукції. Частка 
витрат на оплату праці в загальних витратах на 
виробництво продукції майже не змінювалась, а у 
витратах на персонал зросла на 9,4 в. п. (табл. 12).

Висновки з проведеного дослідження. В про-
цесі дослідження обґрунтовано й розроблено нау-
ково-методичні та прикладні засади вдосконалення 
управління логістичною діяльністю підприємств:
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Таблиця 12
Динаміка економічних показників з управління персоналом підприємств

Рік

Витрати на персонал Зокрема, витрати на оплату праці

млн. грн.
% до витрат на 
виробництво 

продукції
млн. грн.

частка у витратах, %

на персонал на виробництво 
продукції

2012 397 296,6 19,1 292 424,4 73,6 14,1
2013 402 590,8 20,3 296 360,7 73,6 14,9
2014 378 433,1 19,4 279 600,9 73,9 14,3
2015 413 392,4 17,0 311 838,0 75,4 12,8
2016 456 610,4 16,5 379 338,7 83,1 13,7
2017 595 421,9 16,9 494 202,2 83,0 14,0

Джерело: інформаційно-статистичні матеріали Державної служби статистики України за 2010–2017 рр.

– удосконалення управління взаємовідноси-
нами з постачальниками на основі впровадження 
інформаційної системи SRM, використання якої 
дасть змогу не лише вдосконалити стратегію вибору 
постачальників та скоротити час циклів постачання, 
але й зменшити бюджети закупівель та вартість 
матеріальних ресурсів, а також оптимізувати струк-
туру витрат на організацію логістичної діяльності 
та тривалість виробничого циклу, розробити дієву 
структуру логістичної мережі та посилити позиції 
підприємства на переговорах щодо умов контрактів;

– удосконалення системи управління вза-
ємовідносинами зі споживачами за допомогою 
формування якісно нової маркетингової струк-
тури (поява фахівців зі споживчих переваг та 
оброблення даних); переходу до гнучких методів 
управління; впровадження чат-ботів як одного з 
найефективніших засобів забезпечення момен-
тальної клієнтської підтримки; перебудови наявної 
бізнес-моделі та забезпечення мультиканальності 
в комунікаціях; формування системи контрактних 
взаємовідносин зі споживачами; впровадження 
CRM-системи як інструмента реалізації клієнто-
орієнтованого підходу до логістичного сервісу та 
обслуговування споживачів у контексті концепції 
маркетингу взаємовідносин;

– впровадження та розвиток цифрової логіс-
тики як інструмента управління транспортними 
потоками в результаті реалізації «фізичного» 
Інтернету, заснованого на Інтернеті речей; інфор-
маційних рішень щодо доставки «останньої милі», 
тобто застосування автономних транспортних 
засобів для доставки вантажів (дрони, роботи, 
безпілотні вантажівки тощо); цифрових краудсор-
сингових платформ під час доставки продукції 
споживачам із застосуванням принципів довіри та 
кооперації між учасниками логістичних процесів;

– управління збутовою діяльністю на основі 
застосування мережевого підходу до організації збу-
тової діяльності підприємств; удосконалення меха-
нізму реалізації державно-приватного партнерства 
під час управління збутовою діяльністю підприємств 
на основі організаційно-правової форми синди-

кату, методичного підходу до вибору оптимального 
каналу збуту готової продукції; активізації розвитку 
цифрового маркетингу й електронної комерції як 
дієвих інструментів просування продукції на ринок;

– застосування комплексного підходу до 
управління ризиками логістичної діяльності під-
приємств, головне призначення якого полягає в 
оптимізації системи ризик-менеджменту через 
реалізацію принципів, методів, інструментів та 
всієї сукупності функцій управління комплексом 
послідовно здійснених логістичних процесів;

– удосконалення управління розвитком органі-
заційної культури підприємств за допомогою розро-
блення та реалізації інформаційної моделі оцінювання 
якості й рівня організаційної культури, організаційно-
економічного механізму управління розвитком органі-
заційної культури, маркетингової стратегії управління 
розвитком організаційної культури.

Це сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності підприємств у результаті вдосконалення 
управління логістичною діяльністю через ско-
рочення часу виконання замовлень; зниження 
обсягів складських запасів; зростання рівня задо-
воленості попиту та якості логістичного обслугову-
вання; мінімізацію витрат; оптимізацію матеріаль-
них, транспортних, інформаційних та фінансових 
потоків; збільшення рівня рентабельності опера-
ційної діяльності та трансформацію організаційної 
культури підприємств.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у визначенні перспективних напрямів організації 
логістичної діяльності підприємств в умовах циф-
рової економіки.
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SCIENTIFIC-METHODICAL AND APPLIED BASIS OF IMPROVEMENT  
OF MANAGEMENT OF LOGISTIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

The purpose of the article. In order to improve the competitiveness business entities should organize their 
logistics activities so that they could transform the organizational culture, minimize the level of risks, losses and 
costs of logistics, production, inventory formation, customer service, transportation and marketing of finished 
products, as well as maximize profitability of its implementation.

Therefore, at present time the enterprises have to move on to qualitatively new technologies that can pro-
vide a level of service that meets the high demand and needs of consumers while at the same time maximiz-
ing possible costs. The key task of enterprises is to create an effective logistics information system capable of 
flexibly responding to changing market conditions.

Methodology. Comparative analysis of dynamics of indicators of logistic activity of business entities in 
Ukraine is performed. Features are investigated and modern trends in the development of logistic activities of 
enterprises are determined. It is established that there are many risks on organization of logistics activities of 
enterprises that are conditionally classified into 2 groups: exogenous (political, institutional, market, financial, 
environmental) and endogenous (associated with the processes of logistics, inventory formation, economic, 
transport, marketing, informational, organizational, and administrative). Key problems of the development of 
organizational culture of enterprises are determined.

Results. Scientific-methodical and applied basis of improvement of management of logistic activities of 
enterprises are proposed, taking into account international best practices, which include logistics manage-
ment, inventory management, process management, customer service, pricing improvement, formation of 
transport-logistic system, management of organizational culture, rationale for the use of a network approach 
to the organization of sales activities of enterprises, formation of a system of contractual relationships with 
consumers, improvement of customer-oriented approach to the service of different categories of consumers in 
the context of the concept of relationship marketing, mechanism of implementation of public-private partner-
ship in the management of sales activities of enterprises on the basis of the legal form of syndicate, methodical 
approach to the selection of the optimum sales channel of finished product, information support of the process 
of the logistic activities through the use of modern digital technologies and logistic concepts. Priority areas for 
improving the management of the organizational culture of enterprises have been identified.

Implementation of the above-mentioned measures will help to increase the level of competitiveness and 
sustainable development of business entities as a result of reducing the cost of organizing the logistic activities 
of enterprises. Minimizing the risks and losses from the acquisition of low-quality material resources, downtime 
of transport, late delivery of products to consumers and payment for shipped products.

Practical implications. The proposed set of measures to improve the management of logistics activities 
can be used in the work of enterprises in order to improve their functioning in modern business conditions.

Value/originality. The paper summarizes the theoretical generalization and provides a new solution to the 
actual problem of managing the logistic activity of enterprises. The basic idea of the research is to theoreti-
cally substantiate and develop scientific and methodological approaches and practical recommendations for 
improving the management of logistic activity of enterprises.
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У статті показано, що задля адаптації про-
мислових підприємств до умов транзитив-
ної економіки доцільно вдаватися до реор-
ганізації виробничої структури підприємств. 
Розкрито поняття та завдання механізму 
адаптації промислового підприємства до 
умов транзитивної економіки. Функціональ-
ний підхід як метод наукового пізнання вико-
ристаний під час аналізування виробничої 
структури промислового підприємства. 
Запропоновано модель ухвалення рішення 
щодо реорганізації структури промислового 
підприємства, способи реорганізації. Запро-
понована послідовність ухвалення рішення 
дасть змогу, по-перше, діагностувати 
економічний стан виробничої структури 
підприємства й надати попередні рекомен-
дації щодо необхідності структурних змін в 
організації робіт у межах реалізації часткової 
функції підрозділом підприємства; по-друге, 
виявити рівень якості реалізації часткової 
функції підрозділом підприємства, оцінити 
ризики реорганізації; по-третє, з урахуван-
ням ризиків та оцінювання впливу зовніш-
нього середовища діяльності підрозділу 
підприємства, тобто мікросередовища під-
приємства, позиціонувати часткову функ-
цію підприємства в матриці вибору напрямів 
реорганізації виробничої структури промис-
лового підприємства.
Ключові слова: транзитивна економіка, 
адаптація, промислове підприємство, вироб-
нича структура, функція, реорганізація.

В статье показано, что с целью адаптации 
промышленных предприятий к условиям 

транзитивной экономики целесообразно 
прибегать к реорганизации производствен-
ной структуры предприятий. Раскрыты 
понятие и задания механизма адаптации 
промышленного предприятия к условиям 
транзитивной экономики. Функциональ-
ный подход как метод научного познания 
использован при анализе производственной 
структуры промышленного предприятия. 
Предложены модель принятия решения 
о реорганизации структуры промышлен-
ного предприятия, способы реорганизации. 
Предложенная последовательность при-
нятия решения позволит, во-первых, диа-
гностировать экономическое состояние 
производственной структуры предприятия 
и предоставить предварительные реко-
мендации о необходимости структурных 
изменений в организации работ в рамках 
реализации частной функции подразделе-
нием предприятия; во-вторых, выявить 
уровень качества реализации частной функ-
ции подразделением предприятия, оценить 
риски реорганизации; в-третьих, с учетом 
рисков и оценивания влияния внешней среды 
деятельности подразделения предприятия, 
то есть микросреды предприятия, позици-
онировать частную функцию предприятия 
в матрице выбора направлений реорганиза-
ции производственной структуры промыш-
ленного предприятия.
Ключевые слова: транзитивная эконо-
мика, адаптация, промышленное предпри-
ятие, производственная структура, функ-
ция, реорганизация.

The article shows that in order to adapt industrial enterprises to the conditions of a transitive economy, as an unbalanced and unbalanced economic system, 
it is advisable to resort to the reorganization of the production structure of enterprises. The concept and tasks of the mechanism of adaptation of an industrial 
enterprise to the conditions of a transitive economy are revealed. The functional approach, as a method of scientific knowledge, is used in the analysis of the 
production structure of an industrial enterprise. The purpose of the use of the functional approach is to expose the best way to execute the partial service 
functions of the main production at an enterprise. The model of decision-making on the reorganization of industrial enterprise structure and the ways of 
reorganization are offered. The proposed sequence of decision-making will allow, first, diagnosing the economic state of the enterprise’s production struc-
ture and giving preliminary recommendations on the need for structural changes in the organization of works within the framework of the implementation 
of a partial function by the enterprise unit; second, identifying the level of quality of implementation of the partial function of the enterprise unit, assessing 
the risks of reorganization; third, taking into account the risks and assessing the impact of the external environment of the enterprise unit, the microenviron-
ment of the enterprise, positioning the partial function of the enterprise in the matrix of choice of directions of reorganization of the industrial structure of the 
enterprise. The next ways of the reorganization of the production structure of an enterprise are offered: the redistribution of the work performance within 
the partial functions of the service between the specialized division of the enterprise and the outsourcer; the redistribution of the work performance within 
the partial functions of the service between the specialized division of the enterprise and the structural division of its producing department; the change of 
working procedures in the division of the production infrastructure at the enterprise.
Key words: transitive economy, adaptation, industrial enterprise, production structure, function, reorganization.

СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ДО УМОВ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
COMPONENTS OF THE MECHANISM OF ADAPTATION OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES TO THE CONDITIONS OF THE TRANSITIVE ECONOMY

Постановка проблеми. Характеризуючи еко-
номіку сучасної України, вважаємо, що найбільш 
доцільно застосовувати термін «транзитивна еко-
номіка». Транзитивна економіка   це нерівноважна 
та незбалансована економічна система, підсисте-
мами якої є змінні величини [1].

У транзитивній економіці функціонування про-
мислових підприємств ускладнено низьким органі-
заційно-технічним рівнем виробництва, недоліком 
інвестицій, загальною макроекономічною неста-
більністю економічної системи. До таких умов 

підприємству, що бажає «вижити», необхідно при-
стосовуватися, створюючи та використовуючи свій 
механізм адаптації. «Виживання» в сучасних умо-
вах розвитку української економіки є стратегічною 
установкою на найближчі роки в діяльності цілої 
низки підприємств: від державних до приватних. 
Кожен вид підприємства має свої ознаки, що виді-
ляє його поміж інших видів, але як організаційна 
єдність, що має спільну мету, кожне підприємство 
має власний економічний механізм, що обумов-
лює ефективність його виробничо-господарської 
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діяльності. Економічний механізм діє через еконо-
мічні інтереси як усвідомлені матеріальні потреби 
людей та складається з комплексу економічних 
способів, методів, важелів, нормативів, показни-
ків, за допомогою яких реалізуються об’єктивні 
економічні закони [3, с. 26].

Задля виживання та розвитку свого бізнесу 
через утримання конкурентних переваг промис-
ловому підприємству необхідно здійснювати адек-
ватні стратегічні та тактичні зміни у своїй вироб-
ничо-господарській діяльності, що забезпечується 
вжиттям адаптаційних заходів, зокрема трансфор-
маційних перетворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами трансформацій господарських сис-
тем займалися зарубіжні дослідники ХХ – ХХІ 
ст., зокрема С. Роузфілд, М. Шніцер, А. Аслунд, 
М. Кастельс, В. Іноземцев, А. Колганов. Вони 
намагалися врахувати сучасні обставини транс-
формацій господарських систем розвинених країн, 
вплив політичних змін, але процеси глобалізації, 
що є новітньою світовою тенденцією, та, як наслі-
док, транформаційна (транзитивна) економіка й 
особливості адаптації господарських систем до 
новітніх умов не отримали досить широкого висвіт-
лення в наукових працях сучасних дослідників.

Постановка завдання. Метою статті є форму-
вання принципових основ економічного обґрунту-
вання доцільності трансформаційних перетворень 
промислових підприємств в умовах транзитивної 
економіки, виявлення передумов та вибір способів 
їх здійснення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Адаптацію в широкому сенсі розуміють як при-
стосування системи, що самоорганізовується, 
до умов середовища, що постійно змінюються 
[4, с. 417].

Адаптацію промислових підприємств в кон-
тексті пристосування до умов нестабільного еко-
номічного середовища слід розглядати як бага-
торівневий, динамічний процес, який має свою 
структуру, послідовність та особливості проті-
кання, пов’язані з певною перебудовою моделі 
управління й функціонування підприємства в 
рамках включення в нові умови функціонування 
з можливим перерозподілом функцій учасників 
системи, коригуванням цілей, завдань, алгоритму 
та інтенсивності їх взаємодії.

Механізм адаптації промислового підприєм-
ства   це сукупність конкретних форм та мето-
дів усвідомленого впливу на процес приведення 
моделі виробничо-господарської діяльності під-
приємства до вимог зовнішнього середовища.

Завданнями механізму адаптації промислового 
підприємства до умов нестабільного зовнішнього 
середовища є:

– виявлення невідповідності результатів реа-
лізації наявної моделі виробничо-господарської 

діяльності підприємства потребам транзитивної 
економіки на основі результатів моніторингових та 
діагностичних досліджень;

– корекція (перерозподіл, реорганізація) 
функцій учасників виробничо-господарської діяль-
ності підприємства;

– корекція наявних та формування нових 
принципів і форматів взаємодії учасників вироб-
ничо-господарської діяльності;

– визначення напрямів заходів щодо адапта-
ції моделі виробничо-господарської діяльності під-
приємства на основі систематизованих результа-
тів моніторингових та діагностичних досліджень;

– визначення управлінських, організаційних, 
методичних та економічних умов і ризиків адапта-
ції моделі виробничо-господарської діяльності під-
приємства;

– формування пропозицій щодо адаптації до 
умов транзитивної економіки моделі виробничо-
господарської діяльності підприємства.

У межах функціонального підходу підприємство 
можна розглядати як систему, для якої характерна 
наявність сукупності функцій та зв’язків між ними. 
Це дає змогу використовувати функціональний 
підхід до вивчення не тільки підприємства, але й 
його внутрішньої структури. В контексті реалізації 
завдань механізму адаптації промислового під-
приємства до умов транзитивної економіки важли-
вим є завдання корекції (перерозподілу, реоргані-
зації) функцій учасників виробничо-господарської 
діяльності підприємства.

Під функцією будемо розуміти цілеспрямова-
ний характер властивості системи або її окремого 
елементу [5, с. 85]. Функція підприємства – це 
спеціалізований вид діяльності, представлений 
обсягом робіт певного виду, що виконуються для 
розв’язання різноманітних задач та досягнення 
цілей діяльності підприємства [5, с. 85]. Функції 
промислового підприємства похідні від організації 
його діяльності, галузевої належності та розмірів, 
які визначаються, зокрема, видом підприємства.

Серйозні зміни в системі внутрішньовиробни-
чого управління, що відбуваються під впливом 
нестабільного зовнішнього середовища підприєм-
ства в умовах транзитивної економіки, потребують 
формування відповідної організації внутрішньої 
структури підприємства. Структура повинна бути 
ефективною як в межах зовнішнього ринкового 
середовища, так і в межах підприємства. На сучас-
ному етапі розвитку економіки України будь-якому 
промисловому підприємству необхідно зосеред-
ити зусилля та ресурси на забезпеченні ефек-
тивного розвитку та стимулюванні їх внутрішніх 
перетворень, зокрема, за допомогою проведення 
реорганізації.

У багатьох вітчизняних підприємств виникла 
потреба переглянути організацію виробництва, 
зокрема з позиції необхідності реорганізації його 
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структури, як резерву економічного зростання й 
підвищення конкурентоспроможності. Сформована 
раціональним чином організаційна та виробнича 
структура промислового підприємства повинна 
стати економічним регулятором узгодження інтер-
есів підрозділів та підприємства загалом щодо 
їхнього ефективного функціонування та розвитку.

Реорганізація структури промислового підпри-
ємства як необхідна умова існування, виживання 
та збереження стійкості на тривалий період в умо-
вах транзитивної економіки, ускладняється тим, 
що не всі підприємства вміють її проводити, не всі 
прагнуть до своєчасного її проведення.

Основою ухвалення рішення стосовно реор-
ганізації промислового підприємства має стати 
визначення необхідності втручання в організа-
цію виробництва. Втручання має бути обґрун-
тованим, оскільки непотрібне втручання може 
завдати шкоди виробництву загалом. Форму-
вання програми реорганізації структури підпри-
ємства, зокрема виробничої, має базуватись на 
ідентифікації початкового стану реорганізаційних 
перетворень. Зробити висновок про стан вироб-
ничої структури підприємства, а також визначити 
характер організаційних змін можна за результа-
тами визначення «точки реорганізації». Насампе-
ред необхідно дослідити якість виконання певних 
функцій виробничими підрозділами промислового 
підприємства за певний період часу задля ухва-
лення рішення щодо необхідності втручання та 
реорганізації їхньої діяльності, тобто визначити 
«точку реорганізації». Потрібно визначитися також 
з метою та характером організаційних змін у вирі-
шенні такої проблемної ситуації, як вибір виду 
реорганізації промислового підприємства.

Необхідною умовою однозначного розуміння 
матеріалу, що викладається у статті, є точне 
поняття застосовуваної термінології, зокрема 
терміна «реорганізація». Відповідно до сучас-
ного економічного словника, реорганізація – це 
перетворення, перебудова організаційної струк-
тури й управління підприємством або компанією 
[6, с. 296]. Таке визначення не відображає спе-
цифіку реорганізації, тому що може бути засто-
совне також до поняття «реструктуризація». Так, 
Л. Гітельман використовував ці поняття як сино-
німи й пов’язував їх із переглядом основних цілей, 
цінностей та поведінкових стереотипів [7, с. 349]. 
Згідно з Л. Гітельманаом, «під реорганізацією 
розуміють корінні, істотні зміни в структурі підпри-
ємства або його системі управління, зроблені за 
відносно короткий строк» [7, с. 416].

І. Мазур розділив ці поняття таким чином: 
реструктуризація – це процес комплексної зміни 
методів функціонування компанії; реорганізація – 
це процес радикальної зміни структурної (органі-
заційної) складової у формі злиття й придбання, 
поділу та виділення, перетворення [8].

У нормативно-законодавчих актах України 
термін «реструктуризація підприємства» вперше 
використано у Законі України «Про банкрутство» 
[9]. Згідно з цим Законом реструктуризація підпри-
ємства – це вжиття організаційно-господарських, 
фінансово-економічних, правових, технічних захо-
дів, спрямованих на реорганізацію підприємства, 
зокрема шляхом його поділу з переходом борго-
вих зобов’язань до юридичної особи, що не підля-
гає санації, якщо це передбачено планом санації, 
на зміну форми власності, управління, організа-
ційно-правової форми, що сприятиме фінансо-
вому оздоровленню підприємства, збільшенню 
обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, 
підвищенню ефективності виробництва та задо-
воленню вимог кредиторів. В цьому разі реструк-
туризація розглядається як одна з форм реорга-
нізації підприємства. Крім того, акцент зроблено 
на вжитті санаційних заходів щодо проведення 
реструктуризації підприємства.

На наш погляд, під реорганізацією варто 
розуміти безперервний процес зміни форм жит-
тєдіяльності підприємства, що супроводжується 
зміною статутного капіталу (збільшенням або 
зменшенням його розмірів, зміною структури 
власників) та спрямований на підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства. Отже, реорга-
нізацію будемо розуміти як форму реструктури-
зації, тобто процес впровадження структурних 
змін у виробничо-господарську діяльність під-
приємства під тиском мінливих зовнішніх еко-
номічних умов задля збільшення прибутковості, 
формування конкурентоспроможності компаній, 
що забезпечують своє фінансування, поліп-
шення умов праці, соціально-економічного роз-
витку регіону [10, с. 20].

Будучи прихильниками інтегрального підходу 
до розкриття змісту економічної категорії «реор-
ганізація», вважаємо, що реорганізація структури 
підприємства – це кероване комплексне перетво-
рення зв’язку різних її структур (виробничої, техно-
логічної, фінансової, кадрової, загальногосподар-
ської) задля збереження або зміцнення загальних 
позицій підприємства на ринку в умовах транзи-
тивної економіки.

Отже, під час здійснення реорганізації необ-
хідно визначитися з основними функціями, які 
виконують відповідні виробничі підрозділи про-
мислового підприємства, для здійснення їхньої 
подальшої реорганізації.

Застосування функціонального підходу дає 
змогу виділити сукупність функцій та їх система-
тизацію. До загальних функцій підприємства нале-
жать [5, с. 87] функції виробництва; функції обслу-
говування; функції, що забезпечують загальні 
умови процесу відтворення; функції управління. 
Кожна з основних функцій підприємства поділя-
ється на складові частини, завдяки чому утворю-
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ється ієрархія функцій більш низького порядку, а 
саме часткові функції.

Нами запропоновано поетапний аналіз якості 
виконання часткової функції, у якому застосовано 
певні критерії.

Під час установлення критеріїв ухвалення 
рішення щодо реорганізації виробничої струк-
тури промислового підприємства пропоновано 
використовувати такі показники, які максимально 
повно охоплюють найкращі умови досягнення 
поставленої мети, з виділенням бажаних характе-
ристик та обмежень. Складові елементи аналізу 
якості виконання функцій підрозділами промисло-
вого підприємства представлено в табл. 1.

Ухвалення рішення про реорганізацію виробни-
чої структури відбувається в певній послідовності:

1) експрес-діагностика – тестування функції 
підрозділу підприємства за критеріями відбору 
для подальшого поглибленого аналізу їхньої 
реорганізації (І частина) та визначення характеру 
організаційних змін на підставі визначення впливу 
діяльності підрозділу підприємства, який здійснює 
певну функцію, на функціонування основного 
виробництва підприємства (ІІ частина);

2) проблемна діагностика – оцінювання функ-
ції підприємства за якісними критеріями, а також 
врахування впливу зовнішнього середовища 
діяльності підрозділу підприємства (мікросередо-
вище підприємства); результатом проблемної діа-
гностики є формування матриці визначення харак-
теру організаційних змін структури промислового 
підприємства з урахуванням ризиків реорганізації.

3) поглиблена діагностика – оцінювання функ-
ції підприємства за кількісними (вартісними) кри-
теріями з урахуванням ризиків реорганізації.

Модель ухвалення рішення щодо реорганізації 
структури підприємства подано на рис. 1.

Підставою звернути увагу на ту чи іншу функ-
цію промислового підприємства є результати ана-
лізу впливу діяльності підрозділу підприємства, 
який здійснює цю функцію, на функціонування 
основного виробництва, що є результатом екс-
прес-діагностики.

В основі експрес-діагностики лежить аналіз 
організаційно-економічної діяльності та стану під-

розділу підприємства, який виконує певну функ-
цію. Результатом проведення експрес-діагностики 
є визначення характеру організаційних змін струк-
тури підприємства.

За результатами експрес-діагностики можна 
здійснити такі організаційні зміни виробничої 
структури підприємства, як кризова реорганіза-
ція, ділова (превентивна) реорганізація, природня 
реорганізація.

Кризова реорганізація передбачає відмову від 
виконання функції підрозділом підприємства шля-
хом передачі виконання функції самостійній біз-
нес-одиниці підприємства або аутсорсеру.

Ділова (превентивна) реорганізація – це вжиття 
заходів, спрямованих перш за все на зміцнення 
позиції виробничої структури за рахунок викорис-
тання внутрішніх резервів підприємства та його 
підрозділів з можливою зміною виду організації 
виконання робіт.

Природня реорганізація передбачає збере-
ження традиційної для підприємства організації з 
посиленням потенціалу її підрозділів. Потенціал у 
цьому разі – це виробничі можливості (наприклад, 
застосування концепції менеджменту якості, тех-
нологічна оптимізація), внутрішні джерела розви-
тку, фінансові кошти, запаси обмежених ресурсів, 
які можуть бути використані для досягнення пев-
них соціально-економічних цілей у відповідних 
умовах господарювання [11, с. 55; 12; 13, с. 60].

Загалом експрес-діагностика дає змогу оцінити 
виконання функції підрозділом підприємства щодо 
взаємодії підрозділу, що здійснює цю функцію, з 
основним виробництвом підприємства. Еконо-
мічне оцінювання діяльності за кожною функцією 
є суттєвим важелем ухвалення рішення щодо 
можливої реорганізації виробничої структури під-
приємства.

На другому етапі пропонованої послідовності 
аналізу виконання певної функції підрозділом 
підприємства здійснюється проблемна діагнос-
тика, що передбачає всебічне та глибоке оціню-
вання поточного стану діяльності підрозділу, який 
здійснює функцію, що розглядається стосовно 
реорганізації, з урахуванням ризиків реорганіза-
ції. Таке оцінювання необхідно проводити у будь-

Таблиця 1
Складові елементи аналізу якості виконання функцій підрозділами промислового підприємства

Елемент Характеристика елементу
Мета Обґрунтування доцільності реорганізації структури підприємства на основі оцінювання якості 

виконання функцій підрозділами та вибір її способу.
Завдання Визначення критеріїв оцінювання якості виконання функцій у підрозділах підприємства; розроблення 

алгоритму ухвалення рішення щодо необхідності реорганізації структури та її способу.
Об’єкти Функції, що виконуються у підрозділах підприємства.
Показники Комплекс показників, які враховують системний характер діяльності підприємства, відображають 

структурні складові діяльності підрозділу (виробничо-технологічну, кадрову, управлінську), а також 
якість та надійність виконання функції.
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якому разі (навіть якщо за результатами експрес-
діагностики рекомендується проводити кризову 
реорганізацію), оскільки результатом проблемної 
діагностики є комплексне оцінювання якості реа-
лізації функції, а це є результатом діяльності під-
розділу підприємства. Оскільки така діяльність 
може буди недосконалою через неефективний 
менеджмент на рівні підрозділу, то досягти підви-
щення якості виконання функції можна завдяки 
простому «наведенню ладу» в діяльності підроз-
ділу (наприклад, переглянути методи менедж-
менту), не звертаючись до реорганізації взагалі. 
Результатом проблемної діагностики є комплек-
сне оцінювання якості виконання функції підроз-
ділом підприємства.

Третій етап пропонованої послідовності ухва-
лення обґрунтованого рішення щодо реорганіза-
ції структури підприємства, а саме поглиблена 
діагностика, передбачає застосування кількісних 
критеріїв в оцінюванні функції за допомогою порів-
няння вартості виконання функції підрозділами 
підприємства і, можливо, аутсорсером з урахуван-
ням ризиків реорганізації.

Пропонована послідовність ухвалення обґрун-
тованого рішення стосовно реорганізації виробни-
чої структури промислового підприємства містить 

інструментарій, який дає змогу, по-перше, діагнос-
тувати економічний стан виробничої структури 
підприємства й надати попередні рекомендації 
щодо необхідності структурних змін в організації 
робіт у межах реалізації функції підрозділами під-
приємства; по-друге, на підставі проблемної діа-
гностики виявити рівень якості реалізації функції 
підрозділом підприємства, оцінити ризики реорга-
нізації; по-третє, з урахуванням ризиків та оціню-
вання впливу зовнішнього середовища діяльності 
підрозділу підприємства, тобто мікросередовища 
підприємства, позиціонувати функцію підприєм-
ства в матриці вибору напрямів реорганізації під-
приємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Висновки та результати, одержані під час дослі-
дження, зводяться до такого.

1) У межах функціонального підходу промис-
лове підприємство можна розглядати як систему, 
для якої характерна наявність сукупності функцій 
та зв’язків між ними. Це дає змогу використову-
вати функціональний підхід до вивчення не тільки 
підприємства, але й його внутрішньої структури.

2) В сучасних умовах актуальними є реорга-
нізація виробничої структури підприємств і пошук 
нових підходів до оцінювання якості виконання 

Рис. 1. Модель ухвалення рішення  
щодо реорганізації структури підприємства
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функцій підрозділами підприємства. Таке оціню-
вання дасть можливість визначити внесок кож-
ного підрозділу підприємства в кінцевий результат 
діяльності підприємства, виявити резерви вдо-
сконалювання організаційно-економічних аспектів 
діяльності підрозділів для підвищення ефектив-
ності функціонування промислового підприємства 
в межах реалізації часткових функцій.

3) Враховуючи сучасний стан та перспективи 
розвитку вітчизняних промислових підприємств в 
умовах транзитивної економіки, можемо конста-
тувати необхідність всебічного вивчення методо-
логії та інструментарію оцінювання якості реаліза-
ції часткових функцій і визначення на цій основі 
рекомендацій щодо реорганізації підприємства за 
допомогою чіткого алгоритму ухвалення рішення, 
що спирається на критерії визначення необхід-
ності та можливості такої реорганізації, а також 
процедур виконання робіт з її здійснення.
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COMPONENTS OF THE MECHANISM OF ADAPTATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
TO THE CONDITIONS OF THE TRANSITIVE ECONOMY

The purpose of the article. Describing the economy of modern Ukraine, it is most expedient to use the 
term “transitive economy”. In a transitive economy, the functioning of industrial enterprises is complicated by 
the low organizational and technical level of production, lack of investment, and general macroeconomic insta-
bility of the economic system. An enterprise that wants to “survive” needs to adapt to such conditions by cre-
ating and using its own adaptation mechanism. The need to study the set of issues of effective functioning of 
departments of industrial structure of an industrial enterprise in the new business environment, the relevance 
of choosing a rational type of organization of performing the functions of maintenance of the main production 
determined the object and subject-matter of the study, as well as its logic, consistency, and structure.

Methodology. The methodological basis of the study is a set of methods of scientific knowledge, methods 
and techniques, and general scientific principles used in the research process. The theoretical basis of the 
study is the fundamental principles of theories of management, production organization, change manage-
ment, as well as scientific works of domestic and foreign scientists in the field of management of industrial 
enterprises, reorganization of production of industrial enterprise, outsourcing, risk, decision-making process, 
diagnosis, analysis and synthesis.

Results. In order to adapt industrial enterprises to the conditions of a transitive economy, it is appropriate to 
resort to the reorganization of the production structure of enterprises. The concept and tasks of the mechanism 
of adaptation of an industrial enterprise to the conditions of a transitive economy are revealed. The functional 
approach, as a method of scientific knowledge, is used in the analysis of the production structure of an indus-
trial enterprise. The model of decision-making on the reorganization of industrial enterprise structure and the 
ways of reorganization are proposed.

Practical implications. The proposed sequence of decision-making will allow, first, diagnosing the eco-
nomic state of the enterprise’s production structure and giving preliminary recommendations on the need for 
structural changes in the organization of works within the framework of the implementation of a partial function 
by the enterprise unit; second, identifying the level of quality of implementation of the partial function of the 
enterprise unit, assessing the risks of reorganization; third, taking into account the risks and assessing the 
impact of the external environment of the enterprise unit, i.e. the microenvironment of the enterprise, position-
ing the partial function of the enterprise in the matrix of choice of directions of reorganization of the industrial 
structure of the enterprise.

Value/originality. Within the functional approach, an industrial enterprise can be considered as a system 
characterized by the presence of a set of functions and relationships between them. This allows using a func-
tional approach to studying not only the enterprise itself but also its internal structure.

In modern conditions, it is relevant to reorganize the production structure of enterprises and to find new 
approaches to assessing the quality of performance of functions of enterprise units. Such an assessment will 
allow determining and evaluating the contribution of each unit of the enterprise to the end result of the enter-
prise, identifying reserves for improving the organizational and economic aspects of the units’ activities to 
improve the performance of the industrial enterprise within the implementation of partial functions.

Given the current state and development prospects of domestic industrial enterprises in a transitional econ-
omy, one can state the need for a comprehensive study of the methodology and tools for assessing the quality 
of implementation of partial functions and determining on this basis recommendations for enterprise reorgani-
zation by using a clear decision-making algorithm, which is based on criteria for determining the necessity and 
possibility of such reorganization, and the procedures for carrying out the work on its implementation.
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У статті розглянуто процес формування 
фінансової стратегії підприємства на різ-
них стадіях життєвого циклу. Описано цілі 
та завдання фінансової стратегії, характер 
прийнятих управлінських рішень, спрямова-
них на забезпечення фінансової стійкості, 
конкурентоспроможності та максимізації 
вартості підприємства. Проаналізовано 
процес розвитку підприємства на різних ета-
пах. Зроблено висновки про те, що методо-
логія формування фінансової стратегії під-
приємства й аналіз результатів діяльності 
сильно залежать від її положення на кривій 
життєвого циклу. За підсумками вивчення 
господарської діяльності ПрАТ «КУА Славу-
тич-Інвест» надано практичні рекомендації 
щодо формування фінансової стратегії під-
приємства в контексті стадій життєвого 
циклу. Зроблено висновки про те, що фор-
мування фінансової стратегії підприємства 
й аналіз результатів його діяльності сильно 
залежать від його положення на кривій жит-
тєвого циклу.
Ключові слова: стадії життєвого циклу, 
джерела фінансування, фінансова страте-
гія, тенденція розвитку, динаміка фінансових 
показників, формування фінансової стратегії.

В статье рассмотрен процесс формиро-
вания финансовой стратегии предпри-

ятия на различных стадиях жизненного 
цикла. Описаны цели и задания финан-
совой стратегии, характер принятых 
управленческих решений, направленных 
на обеспечение финансовой устойчи-
вости, конкурентоспособности и мак-
симизации стоимости предприятия. 
Проанализирован процесс развития пред-
приятия на разных этапах. Сделаны 
выводы о том, что методология фор-
мирования финансовой стратегии пред-
приятия и анализ результатов деятель-
ности сильно зависят от ее положения 
на кривой жизненного цикла. По итогам 
изучения хозяйственной деятельности 
ЗАО «КУА Славутич-Инвест» предостав-
лены практические рекомендации по 
формированию финансовой стратегии 
предприятия в контексте стадий жиз-
ненного цикла. Сделаны выводы о том, 
что формирование финансовой страте-
гии предприятия и анализ результатов 
его деятельности сильно зависят от его 
положения на кривой жизненного цикла.
Ключевые слова: стадии жизненного 
цикла, источники финансирования, финан-
совая стратегия, тенденция развития, 
динамика финансовых показателей, форми-
рование финансовой стратегии.

Currently, priority is given to strategies, including in the context of the enterprise’s financial model. The authors carried out a comparative analysis in the 
article, identified key problems and proposed directions for their elimination. The paper presents the theoretical aspects of the formation of complex financial 
strategy of the company under intense changes of environmental factors. The necessity of the formation of specific financial goals of the strategic develop-
ment of modern enterprises. The dependence of the financial strategy developed by the company on the stage of its life cycle. Highlighted the methodologi-
cal principles of strategic management framework and refined methodology for the development of strategic planning. The place of financial strategies in 
the set of strategies for the development of enterprises is shown; distribution by stages of the life cycle of the organization. The article discusses the process 
of formation of the financial strategy of the enterprise at various stages of the life cycle. Describes the goals and objectives of financial strategy, the nature 
of management decisions to ensure financial stability, competitiveness and maximize the value of the company. Analyzed the process of company develop-
ment at different stages. It was concluded that the methodology for the formation of the financial strategy of the company and the analysis of the results of 
activities largely depend on its position on the life cycle curve. According to the results of the study of the economic activity of CJSC “KUA Slavutich-Invest”, 
practical recommendations were given on the formation of the financial strategy of an enterprise in the context of life cycle stages. The purpose of the study 
is to investigate the essence of the concept of “financial strategy” and its implementation in the context of the concept of life cycle; analysis of theoretical 
issues of formation of financial strategy of the enterprise; study of the financial condition of the enterprise and its financial strategy; identifying ways to 
improve the financial strategy and its implementation in the enterprise.
Key words: life cycle stages, sources of financing, financial strategy, development trend, dynamics of financial indicators, formation of a financial strategy.

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
MODERN CONDITION OF THE FORMATION OF THE FINANCIAL STRATEGY 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE AND WAYS FOR ITS IMPLEMENTATION

Постановка проблеми. В умовах змінності 
зовнішнього середовища великої актуальності 
набуває питання формування та реалізації фінан-
сової стратегії для підвищення якості стратегічного 
управління підприємством, стабілізації фінансово-
господарської діяльності.

Посилення динамічності середовища завжди 
пов’язане з переходом економічної системи в 
якісно новий стан, який приводить до порушення 
сформованої раніше фінансової рівноваги. Це 
вимагає, з одного боку, оцінювання можливості 
переорієнтації системи без докорінної зміни 
виробничого потенціалу, а з іншого боку, обґрунту-
вання вибору оптимальної фінансової стратегії та 
механізму її ефективної реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливу увагу до визначення життєвого циклу 
підприємства та його впливу на фінансову стра-
тегію у своїх працях приділяли такі вчені, як 
О.Г. Мельник [17], Ю.В. Бас [18], Т.С. Карпова [19], 
Р.В. Руда [20]. Проте проблема впливу стадій жит-
тєвого циклу на формування та реалізацію фінан-
сової стратегії є недостатньо вивченою.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження сутності поняття «фінансова стра-
тегія» та її реалізація в контексті концепції жит-
тєвого циклу; аналіз теоретичних питань фор-
мування фінансової стратегії підприємства; 
дослідження фінансового стану підприємства 
та його фінансової стратегії; визначення шля-
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Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «фінансова стратегія»

Автор Визначення
А.В. Воробйов, 
В.Е. Леонтьєв [8]

Фінансова стратегія виступає в ролі моделі можливої фінансової ситуації в організаціях 
та відображає тенденції розвитку фінансових ринків, ринків реальних товарів, 
залежність фінансового становища організації від векторів руху макроекономічних та 
соціально-політичних процесів.

О.С. Виханський, 
А.І. Наумов [9]

Фінансова стратегія – це генеральний напрям дії організації, проходження якого в 
довгостроковій перспективі має привести до досягнення мети.

І.А. Лісовська [10] Фінансова стратегія – це система рішень довгострокового характеру щодо залучення 
та використання фінансових ресурсів, забезпечення фінансової безпеки, побудови 
ефективної системи управління фінансовою діяльністю.

В.В. Баранов [11] Фінансова стратегія – це детально пророблена концепція залучення й використання 
фінансових ресурсів підприємства, що включає конкретний механізм формування 
необхідного обсягу фінансування за рахунок різних джерел і форм, а також механізм 
ефективного вкладення цих ресурсів в активи підприємства.

Є.Ю. Клюєва, А.В. Єрохіна 
[12]

Фінансова стратегія є визначенням довгострокових цілей діяльності організації та 
вибором найбільш ефективних способів і шляхів досягнення.

І.О. Бланк [13] Фінансова стратегія – це один із важливих видів функціональної стратегії підприємства, 
що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових 
відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш 
ефективних шляхів їх досягнення, адекватного коригування напрямів формування й 
використання фінансових ресурсів під час зміни умов зовнішнього середовища.

К.Е. Власова [14] Фінансова стратегія – це тривалий курс цілеспрямованого управління фінансами для 
досягнення загально організаційних стратегічних цілей.

А.І. Петрова, О.І. Заруднєв 
[15]

Фінансова стратегія – це складна багатофакторна орієнтована модель дій та заходів, 
необхідних для досягнення поставлених перспективних цілей у загальній концепції 
розвитку щодо формування й використання фінансово-ресурсного потенціалу.

Л.І. Журова [16] Фінансова стратегія – це система довгострокових цілей фінансової діяльності 
підприємства, що визначаються загальними завданнями його розвитку й фінансовою 
політикою, системою методів, засобів, організаційних механізмів та інструментів їх 
досягнення за допомогою ефективного управління процесами формування, розподілу 
й використання фінансових ресурсів, а також фінансовими відносинами підприємства 
в умовах нестабільності факторів зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів.

Джерело: складено на основі [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]

хів покращення фінансової стратегії та її реалі-
зація на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні умови функціонування підприємств 
характеризуються швидкими змінами зовніш-
нього середовища, динамічністю економічних 
процесів, невизначеністю у виборі найбільших 
раціональних напрямів діяльності, високою дина-
мічністю економічних процесів. На основі цього 
зростає роль та значення довгострокових планів і 
програм, які виражаються у вигляді стратегії роз-
витку підприємства. Одними з головних напря-
мів управління фінансами підприємств є форму-
вання та реалізація фінансової стратегія, яка дає 
змогу прогнозувати та моделювати можливості 
зростання підприємства.

В економічній літературі поняття «фінансова 
стратегія» трактується неоднозначно. Наведемо 
такі визначення науковців до поняття «фінансова 
стратегія» (табл. 1).

На основі вищенаведених трактувань варто роз-
глядати під фінансовою стратегією підприємства 
багатофакторну модель дій та заходів, необхідних 
для досягнення довгострокових цілей підприєм-
ства, забезпечення конкурентоспроможного розви-

тку шляхом ефективного управління фінансовими 
ресурсами та координації грошових потоків.

На наш погляд, під час формування фінансо-
вої стратегії як багатофакторної моделі управління 
необхідно враховувати стадію життєвого циклу. 
На різних стадіях життєвого циклу визначаються 
інтенсивність залучення та використання фінан-
сових ресурсів, пріоритетність стратегічних фінан-
сових цілей, напрями розподілу прибутку, а також 
рівень та види ризиків.

Моделі життєвого циклу, на нашу думку, дають 
змогу узагальнювати процес розвитку більшості 
господарюючих суб’єктів та концентрувати увагу 
на способах управління, найбільш адекватних 
поточному етапу.

В результаті можна побудувати фінансову стра-
тегію, яка забезпечує підприємство необхідними 
та достатніми фінансовими ресурсами [1, c. 23].

Розглянемо етапи життєвого циклу фінансової 
стратегії докладніше (табл. 2).

Основні цілі стадій життєвого циклу фінансової 
стратегії підприємства відобразимо на рис. 1.

Таким чином, важливо розуміти те, на якій ста-
дії життєвого циклу перебуває промислове підпри-
ємство, оскільки кожна стадія не тільки супрово-
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Таблиця 2
Етапи життєвого циклу фінансової стратегії

Етап Характеристика
Етап зародження На цьому етапі визначається те, в якій сфері буде працювати підприємство, 

вибираються стратегія та ціль, розроблюється структура підприємства, здійснюється 
набір персоналу, матеріалів та обладнання. Загалом з’являється бізнес-ідея, яка 
переходить у створення фірми та супроводжується поступовим впровадженням на 
ринок спробою знайти свою нішу й стати привабливою для клієнтів [3].

Етап юності (початкового 
зростання)

На цьому етапі вибирається свій сегмент ринку, відбувається вжиття заходів щодо 
забезпечення прибутковості, розширюється клієнтська база, утверджується імідж 
компанії на ринку. Підприємству необхідно приділити більшу увагу розробленню заходів 
з управління оборотним капіталом, операційним прибутком та ліквідністю.

Етап активного 
зростання (зросту)

На цьому етапі власник підприємства віддаляється від вирішення тактичних завдань, 
починає займатися стратегічним плануванням, а частина його повноважень делегується 
менеджерам середньої ланки. Всі процеси на підприємстві починають приймати 
формалізований вигляд, а напрацьована база клієнтів починає впливати на стратегію 
підприємства й на розвиток асортименту. Підприємство прагне вирости там, де воно 
досягло певних успіхів [5, с. 51].

Етап зрілості На цьому етапі підприємство досягає стабільності в розвитку. Воно прагне підтримувати 
досягнуті ринкові позиції та зміцнювати становище, до якого прагнуло протягом 
попередніх періодів. Для цього етапу характерне зниження фінансового ризику, проте 
проявляється високий виробничий ризик. Знижуються витрати на залучення капіталу, а 
прибутковість власного капіталу досягає свого максимуму [4].

Етап спаду На цьому етапі підприємство втрачає конкурентоспроможність, а продажі та прибуток 
знижуються. Відсутність інновацій знижує рентабельність підприємства. Всі рішення 
стають дуже консервативними. Підприємство відмовляється від будь-яких інновацій, 
переходить у режим жорсткої економії та скорочення витрат [2, с. 71].

Джерело: складено на основі джерел [2; 3; 4; 5]

джується певними можливостями зростання, але 
й має «вузькі» місця й ризики, які необхідно пра-
вильно аналізувати та інтерпретувати.

Основні етапи формування фінансової страте-
гії підприємства зображено на рис. 2.

Для підтвердження впливу концепції життєвого 
циклу на фінансову стратегію розглянемо загаль-
ний стан та фінансову стратегію підприємства на 
прикладі ПрАТ «КУА Славутич-Інвест».

Динаміку фінансових показників ПрАТ «КУА 
Славутич-Інвест» за 2014–2018 рр. представлено 
на рис. 3 [6].

Отже, дані фінансової звітності підприємства 
за 2014–2018 рр. демонструють поступове зни-
ження рівня чистого грошового потоку від опе-
раційної діяльності та від’ємні значення чистих 
грошових потоків від інвестиційної та фінансо-
вої діяльності на тлі погіршення чистого фінан-
сового результату за аналізований період. Це 
свідчить про перебування підприємства на ста-
дії стабільності та поступове його сповзання у 
стадію занепаду.

Додатковим підтвердженням цього є неефек-
тивність фінансової стратегії підприємства, що 

Рис. 1. Основні цілі стадій життєвого циклу фінансової стратегії підприємства [8]
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виражається, по-перше, у стабільному зрос-
танні частки позикового фінансування в струк-
турі капіталу за 2014–2017 рр.; по-друге, у 
стрімкому зростанні обсягів короткострокових 
банківських кредитів за одночасного скорочення 
обсягів довгострокових банківських кредитів 
у 2014–2017 рр., що посилює ризик неплато-
спроможності підприємства; по-третє, в різкому 

падінні частки власного капіталу в структурі 
капіталу підприємства у 2017–2018 рр. (табл. 3, 
рис. 4, 5) [6].

На рис. 4 бачимо, що частка банківських кре-
дитів в структурі капіталу протягом 2014–2017 рр. 
збільшується, а у 2018 р. відбувається різкий спад 
показника. Така ж тенденція спостерігається на 
рис. 5, де відбувається спад частки власного капі-
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Рис. 3. Динаміка фінансових показників ПрАТ «КУА Славутич-Інвест» за 2014–2018 рр.

Рис. 2. Етапи формування фінансової стратегії підприємства [7]

Таблиця 3
Динаміка показників заборгованості ПрАТ «КУА Славутич-Інвест» за 2014–2018 рр. [6]

Показник Рік Абсолютне 
відхилення

2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017, %
Короткострокові кредити банків, тис. грн. 250 230 480 510 10 1,96
Довгострокові кредити банків, тис. грн. 720 970 820 800 405 50,63
Частка банківських кредитів в структурі 
капіталу, % 29 32 35 48 13 27,08
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талу в структурі капіталу протягом 2017–2018 рр., 
що є негативним явищем.

За умов ринкової економіки, самостійності під-
приємств, їхньої відповідальності за результати 
діяльності виникає об’єктивна необхідність визна-
чення тенденцій розвитку фінансового стану та 
перспективних фінансових можливостей. На вирі-
шення таких питань спрямовано фінансову стра-
тегію підприємства. Фінансова стратегія є визна-
ченням довгострокової мети фінансової діяльності 
підприємства, вибором найбільш ефективних спо-
собів та шляхів їх досягнення.

Завданнями фінансової стратегії на аналізова-
ному підприємстві є:

1) вивчення фінансових можливостей ймовір-
них конкурентів;

2) розроблення облікової та податкової політики;
3) вибір дивідендної політики;
4) управління обіговими коштами;
5) аналіз фінансово-економічного середовища 

підприємства;
6) вдосконалення структури капіталу підпри-

ємства;
7) оптимізація співвідношень власного та 

позичкового капіталу;
8) бюджетування.
Забезпечення підприємства достатніми фінан-

совими ресурсами в достатній кількості є осно-
вною метою фінансової стратегії підприємства. На 
підставі мети фінансової стратегії визначаються 
шляхи її покращення.

Серед основних шляхів покращення фінансо-
вої стратегії на підприємстві слід виділити:

1) визначення фінансових ресурсів, встанов-
лення стратегічного управління ними;

2) виявлення ініціативності фінансової діяль-
ності для отримання переваги на ринку;

3) встановлення відповідності фінансової 
стратегії економічного становища та фінансового 
потенціалу підприємства;

4) виявлення основних напрямів роботи, кон-
центрація на їх реалізації, оптимізація застосу-
вання резервів підприємства;

5) мобілізація фінансових ресурсів для забез-
печення виробничо-господарської роботи;

6) забезпечення позитивного ефекту викорис-
тання вивільнених з обігу коштів підприємства 
задля максимальної вигоди;

7) повне закриття фінансових зобов’язань 
перед контрагентами;

8) використання всіх можливостей співро-
бітників підприємства для подолання кризових 
наслідків;

9) визначення методики керівництва підпри-
ємством в ситуаціях незадовільного фінансо-
вого стану;

10) визначення основних конкурентів, плану-
вання заходів з ослаблення конкуруючої сторони 
на ринку;

11) підготовка заходів щодо виходу з несприят-
ливих ситуацій та кризи підприємства.

Всередині корпоративних фінансових інстру-
ментів реалізації стратегію розвитку забезпечують 
такі методи фінансового планування й управління 
підприємством:

– визначення капітальних витрат за проек-
тами програми розвитку не у вигляді фіксованих 
сум, а у вигляді нормативів витрат, що використо-
вуються як база визначення показників діяльності;

– отримання за кожним елементом прогнозо-
ваного бюджету рівня прибутку із запланованих 
обсягів продажів;

– визначення обсягів виробництва й продажу, 
які задовольняють умови беззбитковості, а також 
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дають змогу отримувати інформацію для визна-
чення розміру прибутку, забезпечувати гнучкість 
довгострокових фінансових планів;

– управління витратами за значними контр-
актами.

Отже, за 2014–2018 рр. в умовах господарю-
вання ПрАТ «КУА Славутич-Інвест» виявлено 
погіршення фінансового стану та тенденцію його 
поступового сповзання до стадії занепаду на кри-
вій життєвого циклу.

Висновки з проведеного дослідження. 
В результаті аналізу визначено, що підприємство 
перебуває на стадії занепаду з огляду на проана-
лізовані показники. Для подолання кризових явищ 
підприємству ПрАТ «КУА Славутич-Інвест» необ-
хідно вжити низку антикризових заходів, зокрема 
стабілізувати грошові потоки та реструктурувати 
банківські кредити, знизити частку короткостроко-
вих кредитів у структурі позикового фінансування. 
Також необхідно вжити заходів стосовно операцій-
ної діяльності, зокрема наростити дохід реалізації, 
покращити показник маржі чистого прибутку.

Для забезпечення задовільного фінансового 
стану на кожному підприємстві у загальній сис-
темі фінансового менеджменту необхідно розро-
бити та забезпечити реалізацію системи аналізу 
та оцінювання фінансового стану, адаптованої 
до особливостей функціонування цього підпри-
ємства, завдань його фінансової стратегії та полі-
тики. Першочерговим етапом покращення фінан-
сового стану вітчизняних підприємств у сучасних 
економічних умовах є пошук оптимального спів-
відношення власного та позикового капіталу, яке 
забезпечило б мінімальний фінансовий ризик 
за максимальної рентабельності власного капі-
талу. Підприємствам необхідно систематично, 
детально та в динаміці аналізувати фінансовий 
стан, а залежно від того, який показник змінився, 
приймати відповідні рішення.
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MODERN CONDITION OF THE FORMATION OF THE FINANCIAL STRATEGY  
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE AND WAYS FOR ITS IMPLEMENTATION

The purpose of the article. The purpose of the study is to study the essence of the concept of “financial 
strategy” and its implementation in the context of the concept of life cycle; analysis of theoretical issues of for-
mation of the financial strategy of the enterprise; research of the financial state of the enterprise and its finan-
cial strategy; Identification of ways to improve the financial strategy and its implementation in the enterprise.

Relevance of the research. The financial strategy is one of the main tools for managing the activities of 
the enterprise. The company’s implementation of any strategic, tactical and operational decisions is inextri-
cably linked to the financial strategy, because in the system of market relations, any economic effect is due 
to the financial component. The urgency of the development of the financial strategy of the enterprise is now 
determined by the conditional. Important of these conditions is the intensity of changes in the factors of the 
external financial environment. High dynamics of key macroeconomic indicators, the activity does not allow to 
effectively manage financial companies on the same basis as acquired numerous experience and traditional 
methods of financial management. In these conditions, the absence of a developed financial strategy, adapted 
to possible changes in the external environment factors, can lead to the fact that financial decisions will lead to 
the appearance of disruption and reduce the efficiency of the operation of the enterprise.

Research methods. Descriptive, comparative, structural-logical, statistical, generalization.
The study found that the company’s financial statements for 2014–2018 show a gradual decrease in net 

cash flow from operating activities and negative net cash flows from investing and financing activities as the 
net financial performance deteriorated over the period under review. This indicates the location of the enter-
prise in the stage of stability and its gradual slide into a stage of decline.

The share of bank loans in the capital structure during 2014–2017 is increasing, and in 2018 there is a 
sharp decline in the indicator. The same trend is observed in rice. 5, where the share of equity in the structure 
of capital falls during the period of 2017–2018, which is a negative phenomenon.

Enterprise PJSC “AMC Slavutich-Invest” is in a stage of decline, considering the analyzed indicators. In 
order to overcome the crisis, PJSC “AMC Slavutych-Invest” needs to implement a series of crisis measures, in 
particular to stabilize cash flows and restructure bank loans, reduce the share of short-term loans in the struc-
ture of borrowing finance. It is also necessary to take measures regarding operational activities, in particular, 
to increase sales revenue, to improve the net profit margin.

Value/originality. The value of the article is that the financial strategy is very important for the effective 
operation of the enterprise. Its significance is as follows:

1) development and implementation of financial strategy is a necessary tool for the development of the 
company in the conditions of dynamic external and internal changes;

2) the presence of many management objects involves the allocation of individual components, integrated 
into a single financial strategy of the company;

3) the basis of the financial strategy is the application of a number of basic principles that create the pre-
conditions for its effective implementation.
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Стаття присвячена узагальненню підхо-
дів до визначення сутності і характерис-
тик кластерів та обґрунтування пріори-
тетності формування саме кластерних 
обєднань для забезпечення регіонального 
розвитку в сучасних умовах. У дослідженні 
зосереджено увагу на впливі регіональних 
кластерів на розвиток регіональної еконо-
міки. Регіональний кластер як об’єднання 
регіональної влади, бізнесу певної галузі, спо-
ріднених із ним галузей, науки та освіти вна-
слідок ефекту взаємодії здійснює суттєвий 
вплив на потенціал регіону. У статті дове-
дено, що саме кластерна форма об’єднань 
має суттєві переваги на рівні регіону, 
оскільки має наймасштабнішу мету фор-
мування та забезпечує позитивний ефект 
не тільки для учасників об’єднання, а й для 
регіону загалом. Визначено, що регіональ-
ний кластер є одним із найефективніших 
видів об’єднань, тому що саме він створює 
інноваційну модель розвитку підприємств, є 
ефективним способом взаємодії бізнесу та 
громадськості шляхом досягнення синергії 
та підвищення конкурентоздатності окре-
мих підприємств та регіону загалом. 
Ключові слова: регіон, інтеграційні 
об’єднання, кластер, кластеризація, клас-
терна ініціатива. 

Статья посвящена обобщению подходов 
к определению сущности и характери-

стик кластеров, а также обоснованию 
приоритетности формирования именно 
кластерных объединений для обеспече-
ния регионального развития в современ-
ных условиях. В исследовании внимание 
сосредоточено на влиянии региональных 
кластеров на развитие региональной эко-
номики. Региональный кластер как объеди-
нение региональной власти, бизнеса, науки 
и образования в результате эффекта 
взаимодействия оказывает существенное 
влияние на потенциал региона. В статье 
доказано, что именно кластерная форма 
объединений имеет существенные пре-
имущества на уровне региона, так как пре-
следует наиболее масштабную цель фор-
мирования и обеспечивает положительный 
эффект не только для участников объеди-
нения, но и для региона в целом. Опреде-
лено, что региональный кластер является 
одним из самых эффективных видов объ-
единений, так как именно он создает инно-
вационную модель развития предприятий, 
является эффективным способом взаи-
модействия бизнеса и общественности 
путем достижения синергии и повышения 
конкурентоспособности отдельных пред-
приятий и региона в целом.
Ключевые слова: регион, интеграционные 
объединения, кластер, кластеризация, кла-
стерная инициатива.

The article is devoted to the generalization of approaches to determining the nature and characteristics of clusters, as well as the justification of the priority 
of forming precisely cluster associations to empower the regional development in modern conditions. The study focuses on the influence of regional clus-
ters on the development of the regional economy. The regional cluster identifies as an association of regional power, business from different spheres and 
related industries, science and education, which, due to the interaction effect, have a significant impact on the potential of the region. The main advantage 
of a cluster model is the opportunity of R&D results implementation into production. The implementation of cluster policy contributes to increasing business 
competitiveness by realizing the potential of effective engagement of cluster members, related to their geographically location, including increased access 
to innovation, technology, know-how, specialized services and highly skilled personnel, as well as reduced transactions, which provide the prerequisites for 
joint cooperation projects and productive competition. The cluster structure consists of different types of organizations, but the main types of cluster par-
ticipants are: managing authority, regional authority, business structures, research & educational institutions. The developed model of regional integration 
cluster is an effective form of establishing cooperation within the region. This model gives the opportunity of connection different regional business entities 
in order to improve the performance of each of them, including the region as a whole. A cluster form of consolidation has significant advantages because 
it has the largest formation’s purpose. The cluster provides not only a positive effect for the members of the association, but also for the region as a whole. 
The cluster provides an innovative development process and more efficient resources’ using. Therefore, for the regional economy the cluster is the most 
appropriate type of association because it creates an innovative model of business development, as well is the effective way of interaction between busi-
ness and the public and achiving the synergy and develops the competitiveness and the region as a whole.
Key words: region, integration associations, cluster, clustering, cluster initiative. 

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
DEVELOPMENT OF REGIONAL ASSOCIATIONS BASED ON CLUSTERIZATION

Постановка проблеми. Сьогодні велика увага 
приділяється інтеграційним процесам у промис-
ловості як основній ознаці регіональної та націо-
нальної економік з істотним впливом на інновації, 
конкурентоспроможність та економічну ефектив-
ність. Передусім потенціал регіону є результатом 
взаємодії інститутів, ресурсів, конкурентних сил, 
детермінантів конкурентної переваги регіону та 
наявності у певної групи людей підприємницьких 
та управлінських здібностей. 

Світовий досвід демонструє істотні переваги інте-
граційних об’єднань на основі кластерної моделі, 
що є можливими внаслідок колективної ефектив-
ності та створення гнучкої спеціалізації. Кластери 
ґрунтуються на основі ефекту масштабу. З погляду 
розвитку регіону, кластери є стимуляторами техніч-
ного прогресу в регіоні, який є механізмом підви-
щення регіональної конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із 
початку 90-х років XX ст. набула широкого поши-

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
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рення теорія кластерів. Кластерна концепція тісно 
пов’язана із роботами М. Портера про індустріальні 
(The Competitive Advantage of Nations, 1990 р.) і 
регіональні кластери (On Competition, 1998). Проте 
сам М. Портер визнає, що свої ідеї він почерпнув із 
праць А. Маршалла про «концентрацію спеціалізо-
ваних галузей в окремих місцевостях».

Значний внесок у розвиток кластерної тео-
рії зробили дослідження Скотта, Аміна і Тріфті, 
Харрісона, Маркузена, Асхайма (1988–2000 рр.). 
М. Енрайт (1990, 1996 р.) пов’язав просторові клас-
тери з теоріями бізнес-екстерналій, агломераційної 
економіки, трудових об’єднань і перетікання знань. 
Е. Бергман та Е. Фезер у монографії «Індустріальні 
і регіональні кластери» (1999 р.) визначили п’ять 
теоретичних концепцій, що підтримують кластерну 
теорію: зовнішньої економіки (вплив особливостей 
найближчого економічного простору); інновацій-
ного середовища (природа інновацій, рівень знань 
і кваліфікації персоналу); кооперативної конку-
ренції (проблеми кооперування і конкуренції між 
елементами кластера), міжфірмової конкуренції; 
залежності шляху (вибір шляху розвитку залежно 
від чинників, не пов’язаних з поведінкою людей).

У публікації щодо дискусії навколо теорії клас-
терів західні науковці [6] виокремлюють основні 
сім ознак кластера: 1) географічна концентрація; 2) 
спеціалізація; 3) множина діючих осіб; 4) конкурен-
ція і кооперування; 5) критична маса (обсяг діяль-
ності, за яким кластер стає стійким і впливовим); 6) 
життєвий цикл кластера; 7) сприйняття інновацій.

Постановка завдання. Метою дослідження є уза-
гальнення підходів до визначення сутності та харак-
теристик кластерів та обґрунтування пріоритетності 
формування саме кластерних обєднань для забез-
печення регіонального розвитку в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Різні форми об’єднань у регіоні дають поштовх у 
створенні інновацій та підвищують продуктивність 
праці. Для того щоб визначити різні види еконо-
мічних об’єднань, використовуємо класифікаційну 
схему (рис. 1), яка запропонована О. Солвелом [9]. 
Ця схема відображає ефективні переваги (в осно-
вному завдяки ефекту масштабу), що мають 
кластери та об’єднання технологічно пов’язаних 
учасників. Наведена класифікація регіональних 
об’єднань використовується у Швейцарії, тому 
пропонується для аналізу вітчизняної економіки.

 
 
 
 
 
 
 
 

Міста 

Кластери Творчі регіони 

Промислові 
райони 

Різноманітні 
види діяльності 

Технологічно 
пов’язані види 

діяльності Ефективність 
та гнучкість 

 Інновації  

Рис. 1. Чотири види об’єднань у регіоні

Джерело: [9]

Перший вид об’єднань (міста) формується на 
регіональному рівні (в умовах урбанізованої еко-
номіки) і забезпечує мінімізацію транспортних 
витрат та ефективність великомасштабних опера-
цій об’єднання загалом. Міста притягують широке 
коло економічної діяльності.

Другий тип об’єднань (промислові райони) вклю-
чає економічну діяльність, що зближує організації 
подібних або пов’язаних видів ділової активності і 
веде до появи індустріальних районів. Такі райони 
формують основу гнучких виробничих систем, що 
може відповідати вимогам мінливих ринків. 

До розгляду попередніх двох об’єднань, які 
характеризуються в основному ефективним дохо-
дом та гнучкістю, можна виокремити два типи 
об’єднань, які можна охарактеризувати як центри 
накопичення знань та інновацій. Наприклад, в 
США ключовим фактором економічного зростання 
є інвестиції в кваліфікацію та в освіту або в люд-
ський капітал [7]. 

Творчі регіони – це об’єднання організацій, 
де відбувається створення знань та іннова-
цій без секторних кордонів. Основний акцент 
робиться на наявності регіонального розмаїття 
навичок та умінь.

За визначенням, запропонованим у роботі 
О. Солвела [9], кластери – це об’єднання, де під-
тримання конкурентоспроможності ґрунтується 
на можливостях, які виникають у зв’язку із специ-
фічним розташуванням. Кластери не виглядають 
як злагоджений потік товарів і послуг, швидше як 
досить динамічні заходи, які ґрунтуються на ство-
ренні знань, збільшенні прибутків та інноваціях у 
широкому сенсі. 

Аналізуючи всі види об’єднань у регіоні, запро-
поновані О. Солвелом, визначаємо кластер як най-
більш ефективну модель інтеграції, бо саме клас-
тер є новою для України перспективною формою 
взаємодії влади, бізнесу та громадськості. Саме 
кластер є сферою довіри і взаємодії у спільній 
діяльності. Регіонам потрібна кластеризація, адже 
сучасний кризовий стан можуть здолати лише нові 
знання та технології, новий рівень взаємодій.

Запропоновано до розгляду ще одне порів-
няння кластеру з можливими регіональними 
об’єднаннями. Кластер часто ототожнюють з 
іншими типами об’єднань, такими як «мережева 
організація», «промислова або фінансово-про-
мислова група», «вертикально інтегрована струк-
тура». Проте наведена у роботі [1] характеристика 
дає змогу стверджувати про значну відмінність 
цього типу об’єднань від інших. Також слід звер-
нути увагу, що використання кластерної моделі 
не є поверненням у минуле, як використання 
радянської моделі піднесення економіки – фор-
мування ТПК. Серед інших дефініцій кластеру 
є також такі, що ототожнюють кластер з асоціа-
цією як з різновидом добровільного об’єднання. 
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В таблиці 1 наведена порівняльна характерис-
тика типів об’єднань, яка дає змогу виявити осно-
вні відмінності кластеру.

Вперше на феномен кластеризації звернули 
увагу А. Маршал (1920 р.), коли помітив тенденцію 
до концентрації спеціалізованих компаній у промис-
лових районах, і Шумпетер (1934 р.), коли зазна-
чив факт інноваційної діяльності кластеру. Проте 
засновником теорії кластерів вважається М. Пор-
тер, адже саме він, розвиваючи свою теорію кон-
курентних переваг, привернув увагу влади до кон-
цепції промислових кластерів [3]. Саме М. Портер 
і донині розвиває свою концепцію, вдосконалюючи 
теоретичні підходи до аналізу кластерних ефектів. 

Значну увагу він приділяє регіональним 
аспектам діяльності кластеру і відмічає пози-
тивні тенденції залежності кластерної активності 
і зростання зайнятості в регіоні. Отже, найбільш 
вживаним визначенням кластеру є інтерпрета-
ція М. Портера, який визначає кластер як групу 
географічно сусідніх взаємозалежних компаній і 
пов’язаних із ними організацій, які діють у певній 
сфері, характеризуються спільною діяльністю та 
взаємно доповнюють одна одну. 

У світі є різні підходи до трактування цієї катего-
рії. G. Swann and M. Preveser: «кластер – це групи 
фірм у межах однієї галузі, які розташовані в одному 
географічному регіоні»; S. Rosenfield: «клас-
тер – це концентрація фірм, які здатні забезпечу-
вати синергетичний ефект внаслідок географічної 
близькості та взаємозалежності»; W. Elsner: «клас-

тер – це група фірм, які функціонально пов’язані 
як вертикально, так і горизонтально», L. Van den 
Berg, E. Braun, and M. Wickham: «кластери – лока-
лізовані мережі спеціалізованих організацій, у яких 
процеси виробництва щільно пов’язані внаслідок 
обміну товарами, послугами та знаннями» [10]. 

Зазначимо, що науковці США та Європи мають 
уже тривалий досвід кластерних досліджень, тому 
їхні теоретичні надбання є ґрунтовними і доведені 
на практиці. Що не можна сказати про вітчизняні 
дослідження. Попри лише початкові спроби орга-
нізації кластерів в Україні, багато вітчизняних 
науковців почали активно займатися цим питан-
ням. Засновником вітчизняної школи кластерів є 
С. Соколенко, який детально аналізує всі аспекти 
діяльності кластерів. За визначенням С. Соко-
ленка, кластер – це об’єднання фірм у певній 
сфері підприємництва, пов’язаних між собою тех-
нологічно та, як правило, за ознакою географічної 
близькості [2]. Також запропоноване С. Соколен-
ком таке визначення: «кластери – це виробничі 
мережі незалежних фірм (включаючи спеціалізо-
ваних виробників), установ, що генерують знання 
(університетів, дослідних інститутів, інжинірин-
гових компаній), об’єднувальних та допоміжних 
закладів (брокерів, консультантів), фінансових 
структур та споживачів, що пов’язані одне з одним 
ланцюгом виробництва та реалізації продукції. 
Якщо будь-яка фірма не бере участі у діяльності 
кластеру, однак займається виробництвом конку-
рентної для кластеру продукції, то вона, не маючи 

Таблиця 1
Порівняння підходів до визначення поняття «регіональний кластер»

Автор Визначення Недоліки
Кіро О.С. Регіональний кластер визначається як географічно 

обмежена концентрація фірм. 
Не враховано ефект взаємодії, 
ґрунтується тільки на територіальному 
аспекті, не враховано участь органів 
регіональної влади, соціальний ефект. 

Качан Є.П. Регіональний кластер – це просторова 
агломерація схожих і взаємопов’язаних форм 
економічної діяльності, яка становить основу 
місцевого середовища, сприяє передачі знань, 
стимулює різні форми навчання і адаптації. 

Не враховує соціального ефекту.

Соколенко С.І. Регіональний кластер – це територіальне 
об’єднання взаємозалежних підприємств 
та установ у межах відповідного регіону, що 
спрямовуюють свою діяльність на виробництво 
продукції світового рівня. 

Не враховано участь науково-дослідних 
та освітніх установ.

Філіпчук І.М. Регіональні кластери побудовані на базі 
пріоритетів регіонального розвитку, охоплюють 
область або групу областей, створюються за 
ініціативи регіональних бізнес-середовищ, 
покликані формувати програми соціально-
економічного розвитку регіонів зокрема і країни 
загалом. 

Не враховано участь науково-дослідних 
та освітніх установ.

Ентрайт М. Регіональний кластер – це промисловий кластер, 
у якому фірми-члени кластеру перебувають у 
географічній близькості один від одного. 

Не враховано ефект взаємодії, 
ґрунтується тільки на територіальному 
аспекті, не враховано участь органів 
регіональної влади, соціальний ефект. 

Джерело: узагальнено автором
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доступу до тих переваг, що дає кластер, поступово 
буде витіснена з ринку» [5]. У роботі [4] сформу-
льовано визначення кластеру як добровільне 
об’єднання самостійних юридичних осіб, які збе-
рігають свій автономний юридичний статус, але 
спільно працюють заради виробництва конкурен-
тоспроможної продукції та загальної і особистої 
економічної вигоди. Кластери створюються у пев-
ній галузі, якщо його учасники мають технологіч-
ний зв’язок між собою і знаходяться на близькій 
території один від одного. 

Аналіз визначень показує, що їхньою спільною 
основою виступають такі ключові аспекти клас-
терної концепції: підприємства, взаємодія і геогра-
фічна близькість. Звідси випливає, що є необхід-
ність зосередити увагу на понятті «регіональний 
кластер». Запропоновано визначення регіональ-
ного кластеру, що використовується у роботах 
дослідницької організації «Регіональні кластери в 
Європі» [4]: «регіональний кластер відноситься до 
географічно обмежених концентрацій взаємоза-
лежних фірм і може використовуватись як ключове 
слово для більш старих концепцій відповідно до 
індустріальних районів, спеціалізованих промисло-
вих агломерацій та місцевих виробничих систем». 

У таблиці 1 наведеено визначення поняття «регі-
ональний кластер», які були запропоновані різними 
науковцями. У нашому дослідженні зосереджено 
увагу на впливі регіональних кластерів на розви-
ток регіональної економіки, тому визначено регіо-
нальний кластер як об’єднання регіональної влади, 
бізнесу певної галузі, споріднених із ним галузей, 
науки та освіти, що внаслідок ефекту взаємодії 
здійснюють суттєвий вплив на потенціал регіону.

У розвинутих країнах із конкурентоспромож-
ною економікою, промислові учасники кластерних 
об’єднань змінюють механізм розроблення нової 
продукції і всього наступного процесу.

Наприклад, у США асоціація малого бізнесу 
здійснює інноваційні економічні ініціативи з метою 
стимулювання розвитку підприємництва в регі-
ональних кластерах [8]. Так, у багатьох регіонах 
використали їхні унікальні переваги та засоби 
з метою спеціалізації в певній галузі. Ці регіони 
визначили, що співпраця та планування може при-
вести до зростання, яке приносить користь усім. 
Основними зацікавленими сторонами в цьому 
процесі є науково-дослідні організації, підприєм-
ства, робоча сила та освіта.

Кожен кластер відрізняється залежно від 
власних,унікальних для свого регіону сильних сто-
рін, активів, а також зацікавлених сторін. Як пра-
вило, регіональні кластери можуть бути визначені 
як географічна концентрація фірм і галузей, які 
працюють одна з одною і мають загальні потреби, 
технології та інфраструктуру. Метою таких відно-
син у межах цих мереж є створення ефекту муль-
типлікатора, що підвищує ефективність інновації 

та в результаті створює умови для високого зрос-
тання, процвітання малого бізнесу. 

Економічною наукою доведено, що основи 
сталого економічного зростання забезпечуються 
рівнем розвитку та динамічністю науки, новітніх 
технологій, наукоємних галузей і промислових під-
приємств. Це положення відображається у загаль-
носвітових тенденціях розвитку економічних сис-
тем усіх рівнів на базі використання нових знань 
і інновацій як джерела найважливіших на сучас-
ному етапі економічних ресурсів. 

Перевага саме кластерної моделі полягає 
в тому, що інновації (або наукові розробки), які 
здійснюються окремо від виробників, не завжди 
можуть впроваджуватись у вже наявне виробни-
цтво. Впровадження нової технології у промислове 
виробництво старої формації може викликати 
дуже серйозні дисфункції, які понесуть за собою 
зниження ефективності, надійності і загалом при-
бутковості цього виробництва. Створення ж прин-
ципово нового виробництва викликає побоювання, 
оскільки це пов’язано з багатьма ризиками. Щоб 
уникнути гальмування економічного зростання, 
необхідно своєчасно створити нові технології, які 
прийдуть на заміну старим, або доповнять їх, або 
будуть з ними співіснувати. 

У процесі своєї діяльності усі суб’єкти господа-
рювання, як підприємства, так і регіону загалом, 
підлягають впливу інститутів, параметрів фак-
торів (наявності та ефективності використання 
ресурсів), дій сил конкуренції, підприємницьких 
та управлінських здібностей певних груп людей. 
У зв’язку з цим постає необхідність пошуку ефек-
тивних способів взаємодії підприємств, з метою 
зміцнення становища на ринку та отримання 
вигод від цього.

Такі фактори, як фізичний капітал (інвестиції), 
людський капітал (праця) та інновації, є первин-
ними ресурсами зростання потенціалу. Фізичний 
капітал, який включає машини, інструменти та 
інфраструктуру, дозволяє підприємству підвищити 
продуктивність праці. Підготовка кваліфікованих 
кадрів робить працівників більш продуктивними. 
Та найбільш важливим фактором, який відіграє 
основну роль у зростанні, є технологічні досяг-
нення (інновації), які впливають на прискорення 
продуктивності перших двох факторів, тобто на 
працю та капітал. Отримання факторів зростання 
від учасників кластеру може призводити до зни-
ження вартості угод порівняно з використанням 
віддалених джерел. 

Реалізація кластерної політики сприяє зрос-
танню конкурентоздатності бізнесу за допомо-
гою реалізації потенціалу ефективної взаємодії 
учасників кластеру, що пов’язано з їх географічно 
близьким місцем розташування, включаючи роз-
ширення доступу до інновацій, технологій, ноу-
хау, спеціалізованих послуг та висококваліфіко-
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ваних кадрів, а також зниженням трансакційних 
витрат, які забезпечують формування передумов 
для реалізації сумісних коопераційних проектів та 
продуктивної конкуренції. 

Формування та розвиток кластерів є ефектив-
ним механізмом залучення інвестицій. Включення 
кластерів у глобальні ланцюги створення доданої 
вартості дозволяє суттєво підняти рівень техно-
логічної бази, підвищити швидкість та якість еко-
номічного зростання. Різні види організацій ста-
новлять структуру кластеру. Основними типами 
учасників кластерів є такі: керуючий орган, регі-
ональна влада, бізнесові структури, науково-
дослідні установи, освітні заклади (рис. 2). Керу-
вання регіональним кластером у цьому разі може 
здійснюватися новоствореною громадською орга-
нізацією, яка представляє інтереси всіх учасників 
кластеру, управління на себе бере певна промис-
лова структура або регіональна влада.

Як видно з рис. 2, саме завдяки взаємодії 
учасників кластеру стає можливим регіональний 
ефект. Розроблена модель регіонального клас-
теру інтеграції є ефективною формою встанов-
лення співпраці в межах певних споріднених галу-
зей в регіоні. Така модель дозволяє встановити 
зв’язок між різними суб’єктами господарювання в 
регіоні з метою підвищення показників ефектив-
ності роботи кожного з них зокрема і регіону зага-
лом. Процес формування регіонального кластеру 
потребує детального аналізу поточної ситуації 
регіону, дослідження всіх особливостей галузей у 
межах кластеру, загроз та рушійних сил розвитку. 

Кластер не виникає і не зростає у вакуумі. Він 
починається в різних напрямах, ініціюється та про-
понується громадським сектором (регіональною 
владою, громадськими організаціями) чи може 
зростати за принципом «знизу вверх», де промис-
ловість бере ініціативу на себе.

Динамічні, ініціативні кластери можуть вини-
кати в середовищі, де нові можливості розвитку 

є стабільними, оцінені та поширені між учасни-
ками кластеру. Часто особи або групи людей, що 
залучаються до створення кластеру, називаються 
кластерпренерами (учасники кластеру). Учасники 
кластеру можуть навіть ініціювати розвиток клас-
теру, якщо мають можливість впливати на виник-
нення мережі чи стратегічних альянсів компаній чи 
інших організацій.

Кластерна ініціатива – це процес ідентифікації 
зацікавлених сторін кластеру до першої кластер-
ної ініціативи чи проекту. На оперативному рівні 
початкова спільна діяльність та проекти повинні 
бути заплановані та виконані на початку клас-
терного розвитку. Кластери на їхньому ранньому 
етапі розвитку повинні підтримуватися держав-
ними фондами (на регіональному та на національ-
ному рівні) – ці фонди мають використовуватися 
для встановлення організації та інфраструктури 
кластеру, для просування та навчання персоналу.

Коли кластер перебуває в процесі розвитку 
та його учасники вже об’єдналися (сконсолідува-
лись) – це дає можливість краще систематизувати 
планування, виконання та ревізію цілей, планів, 
видів діяльності та проектів. Формальні чи нефор-
мальні організації зі співробітництва можуть бути 
організовані та зареєстровані. Інноваційна клас-
терна модель визначає дев’ять головних елемен-
тів для кластерів, що розвиваються, які згруповані 
за цілями, організацією та зростанням. 

Концепція кластеру – це розуміння, яким 
кластер має стати. Вона з’ясовує вже визна-
чені цілі для розвинених кластерів, що відкриває 
вікно можливостей для нових. Кластер повинен 
будуватися на основі вже розвинутих кластер-
них перевагах або тих, що розвиваються. Стра-
тегія кластеру являє собою шлях до виконання 
цілей. Різні властиві питання та ризики повинні 
бути ретельно висвітлені в стратегії кластерного 
розвитку. Сильні та слабкі сторони кластеру, 
зовнішні можливості та загрози стають підґрун-

Рис. 2. Модель регіонального кластеру інтеграції

Джерело: розроблено автором
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тям для формулювання стратегії. План дій – це 
останній, найбільш специфічний етап у визна-
ченні функціонування кластеру. Він включає 
специфічні, послідовні та спільні цільові дії, які є 
потрібними для створення та побудови кластеру. 
Навіть уже діюча структура встановлюється в 
першій фазі кластерного розвитку – це є необхід-
ним для ефективної підтримки розвитку кластер-
ної діяльності і наступного становлення основою 
зрілого кластеру.

Висновки з проведеного дослідження. Клас-
терна форма об’єднань має суттєві переваги, 
оскільки має наймасштабнішу мету формування. 
Саме кластер забезпечує не тільки позитивний 
ефект для учасників об’єднання, а й для регіону 
загалом. Тому з погляду регіональної економіки 
кластер є найбільш доцільним видом об’єднань. 
Регіональний кластер є одним із найефективніших 
видів об’єднань, тому що саме він створює інно-
ваційну модель розвитку підприємств, є ефектив-
ним способом взаємодії бізнесу та громадськості, 
шлях досягнення фактора синергії та підвищення 
конкурентоздатності окремих підприємств та регі-
ону загалом. Кластер забезпечує інноваційний 
процес розвитку, який пов’язаний із більш ефек-
тивним використанням ресурсів.
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DEVELOPMENT OF REGIONAL ASSOCIATIONS BASED ON CLUSTERIZATION

The purpose of the article. The main purpose of the research is to reveal the sence characteristics of 
regional cluster and their impact on the regional development.

Methodology. The survey is based on institutional structure of the region that has evolved independently of 
other structures, independently within country under the influence of specific socio-economic environment and 
economic policy. Basing on the analysis and synthesis methods, author considered the theoretical concept 
and practical cases of clusterization in Ukraine. The list of the research methods of the subject includes the 
monographic method, techniques of the abstract-logical method, etc.

Results. The study focuses on the impact of regional clusters on the development of the regional economy. 
The regional cluster identifies as an association of regional power, business from different spheres and related 
industries, science and education, which, due to the interaction effect, have a significant impact on the poten-
tial of the region.

The main advantage of a cluster model is the opportunity of R&D results implementation into produc-
tion. The implementation of cluster policy contributes to increasing business competitiveness by realizing 
the potential of effective engagement of cluster members, related to their geographically location, including 
increased access to innovation, technology, know-how, specialized services and highly skilled personnel, as 
well as reduced transactions, which provide the prerequisites for joint cooperation projects and productive 
competition.

The formation and development of clusters is an effective mechanism for investment engagement. The 
inclusion of clusters in the global value chains can significantly raise the level of technology base, increase the 
speed and quality of economic growth. The cluster structure consists of different types of organizations, but 
the main types of cluster participants are: managing authority, regional authority, business structures, research 
& educational institutions.

The developed model of regional integration cluster is an effective form of establishing cooperation within 
the region. This model gives the opportunity of connection different regional business entities in order to 
improve the performance of each of them, including the region as a whole.

A cluster form of consolidation has significant advantages because it has the largest formation’s purpose. 
The cluster provides not only a positive effect for the members of the association, but also for the region as a 
whole. The cluster provides an innovative development process and more efficient resources’ using. There-
fore, for the regional economy the cluster is the most appropriate type of association because it creates an 
innovative model of business development, as well is the effective way of interaction between business and 
the public and achieving the synergy and develops the competitiveness and the region as a whole. 

Practical implications. The paper provides evidence for the impact of clusterization in development of 
regional economy and analysis of cluster’s sense and characteristics, which should lead to increased recogni-
tion for government and organizations of the importance of clusterization for regional development in Ukraine.

Value/originality. The issue of regional cooperation and association processes was considered in this 
work. Results of the conducted research allow determining the role of clusterization in development of regional 
economy. The specific principles of cluster’s initiative and relationship between agents were grounded in the 
paper for their optimal interaction. A generalized research framework is proposed to aid future studies of clus-
terization.
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У статті визначено, що науковим базисом, 
що зумовлює стратегічний розвиток Укра-
їни в доступній для огляду перспективі, 
є концепція розвитку туристичної діяль-
ності як комплексної діяльності, заснова-
ної на використанні ініціативи, економічної 
самостійності та інноваційних можливос-
тей бізнес-суб’єктів національного ринку і 
його територіально-галузевих складників. 
Встановлено, що підприємництво у сфері 
туризму та рекреації надає можливості 
для подальшого економічного розвитку 
регіонів, формування інвестиційного клі-
мату і конкурентоспроможних послуг. У 
процесі дослідження проаналізовано сут-
ність та специфіку підприємництва в 
туристично-рекреаційній сфері. Визначено 
особливості формування підприємницької 
концепції суб’єктів туристично-рекреацій-
ної діяльності. Запропоновано організаційно-
економічний механізм реалізації підприєм-
ницької діяльності суб’єктами рекреації та 
туризму на регіональному рівні.
Ключові слова: туризм, рекреаційна діяль-
ність, регіон, розвиток, підприємництво. 

В статье определено, что научным базисом, 
который обуславливает стратегическое 

развитие Украины в обозримой перспек-
тиве, является концепция развития тури-
стической деятельности как комплексной 
деятельности, основанной на использова-
нии инициативы, экономической самостоя-
тельности и инновационных возможностей 
бизнес-субъектов национального рынка и 
его территориально-отраслевых состав-
ляющих. Определено, что предпринима-
тельство в сфере туризма и рекреации пре-
доставляет возможности для дальнейшего 
экономического развития регионов, форми-
рования инвестиционного климата и конку-
рентоспособных услуг. В ходе исследования 
проанализированы сущность и специфика 
предпринимательства в туристическо-
рекреационной сфере. Определены особен-
ности формирования предпринимательской 
концепции субъектов туристическо-рекре-
ационной деятельности. Предложен орга-
низационно-экономический механизм реали-
зации предпринимательской деятельности 
субъектами рекреации и туризма на регио-
нальном уровне.
Ключевые слова: туризм, рекреационная 
деятельность, регион, развитие, предпри-
нимательство.

Currently, in Ukraine appeared a choice of economically balanced model of national tourist product, which can be practically implemented only in the context 
of further development of entrepreneurship and service quality in tourist and recreational spheres. With the development of integration processes in the 
tourism sector and the intensification of competition, the management of entrepreneurial activity at the regional level is not simplifying, but becomes more 
complex, acute and multifaceted problem. Entrepreneurship in the tourism sector is a complex socio-economic phenomenon. Entrepreneurship in tourism, 
based on the ideology of market proportionality and adequacy of consumer production programs, provides opportunities for further development of tourist 
sectors, areas formation of investment climate and competitive services. In such circumstances, the pressing issue is the study of new approaches, prin-
ciples and theoretical provisions on the directions of business development at the regional level, as well as the development of innovative forms of entrepre-
neurial activity in the field of tourism and recreation, which are one of the most profitable sectors of the Ukrainian economy. Understanding the importance 
of the effective functioning and development of tourism and recreational activities in the context of globalization of the economy, caused the objective need 
for further theoretical comprehensions and determined the choice of research topic. The article identifies that the scientific basis that determines Ukraine's 
strategic development in an accessible perspective is the concept of development of tourist activity as a complex activity based on the use of initiative 
economic independence and innovative capabilities of business entities of the national market and its territorial and sectoral components. It is established 
that entrepreneurship in the sphere of tourism and recreation, provides opportunities for further economic development of regions, formation of investment 
climate and competitive services. In the course of the study the essence and specificity of entrepreneurship in the tourism and recreational sphere were 
analyzed. The peculiarities of forming the entrepreneurial concept of the subjects of tourist and recreational activity are determined. The organizational and 
economic mechanism for the realization of entrepreneurial activity by the subjects of recreation and tourism at the regional level is proposed.
Key words: tourism, recreational activity, region, development, entrepreneurship.

ПАРАДИГМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
PARADIGM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN THE TOURIST  
AND RECREATION SPHERE AT THE REGIONAL LEVEL

Постановка проблеми. Процеси природної 
реструктуризації, кризові економічні явища, що 
відбуваються в Україні, негативно впливають на 
економічну ситуацію. За таких умов актуальним 
питанням є вивчення нових підходів, принципів і 
теоретичних положень щодо напрямів розвитку 
підприємництва на регіональному рівні, а також 
розроблення інноваційних форм підприємниць-
кої діяльності в сфері туризму та рекреації, які є 
одними з найбільш прибуткових галузей еконо-
міки України.

Розуміння важливості ефективного функціо-
нування та розвитку туристичної та рекреаційної 
діяльності в умовах подолання світової кризи та 
глобалізації економіки викликало об’єктивну необ-

хідність подальшого теоретичного осмислення та 
вирішення питань прикладного характеру, визна-
чило вибір теми, сформувало мету і завдання 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань особливостей підприєм-
ництва в сфері туризму та рекреації присвя-
чені праці Г.М. Алейнікової [1], О.О. Бейдик [2], 
В.Ф. Кифяка [5], О.О. Любіцевої [6]. Вирішенню 
регіональних проблем туристичного та рекреа-
ційного комплексу присвячені роботи М.А. Бору-
щака [3], В.Г. Герасименка [4], С.Г. Нездоймінова 
[7], Д.М. Стеченка [8] та ін. 

Проте залишаються не досить висвітленими 
питання формування організаційно-економічного 
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механізму реалізації підприємницької діяльності 
суб’єктами рекреації та туризму на регіональ-
ному рівні.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз формування складників підприємницької 
концепції в туристично-рекреаційній сфері.

Досягнення поставленої мети зумовило необ-
хідність розв’язання таких завдань:

– проаналізувати сутність та специфіку підпри-
ємництва в туристично-рекреаційній сфері;

– визначити особливості формування підпри-
ємницької концепції суб’єктів туристично-рекреа-
ційної діяльності;

– запропонувати організаційно-економічний 
механізм реалізації підприємницької діяльності 
суб’єктами рекреації та туризму на регіональ-
ному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останні дослідження, проведені українськими вче-
ними, фахівцями, та їхні публікації [1; 2; 6] щодо 
стратегії економічної політики держави у сфері 
туризму підтверджують те, що перед Україною 
постав вибір економічно-збалансованої моделі 
національного турпродукту, яка може бути прак-
тично реалізована лише в контексті подальшого 
розвитку підприємництва та якісного туристичного 
сервісу в туристично-рекреаційних регіонах. Із роз-
витком інтеграційних процесів у туристичній сфері, 
загостренням конкурентної боротьби управління 
підприємницькою діяльністю на рівні регіонів не 
спрощується, а стає все більш складною, гострою 
та багатогранною проблемою. Підприємницька 
діяльність у туристичній сфері – це складне соці-
ально-економічне явище і водночас – певний вид 
діяльності суб’єктів туристичного ринку, тобто про-
цес, який вимагає послідовного виконання логічно 
взаємопов’язаних стадій та етапів. В основі цього 
процесу лежить ідея, з якої починається кожна 
нова підприємницька справа – бізнес. 

Формування сутності поняття підприємництва 
та його соціально-економічного характеру зумов-
лене тим, що воно безпосередньо піддається 
впливу факторів виробничо-комерційної діяль-
ності, зовнішнього середовища і свідомості сус-
пільства. У визначеннях науковців [1, с. 52; 7, с. 84] 
поняття «підприємництво» розкривається із різних 
позицій: як комерційна, ризикова діяльність, спря-
мована на одержання прибутку, як метод конку-
ренції, як генеральний план, що відображає бага-
тогранність і значення цього поняття для сучасної 
ринкової діяльності підприємців.

Проведене нами дослідження розвитку підпри-
ємницької діяльності дає змогу констатувати якісні 
зміни парадигми підприємництва в туризмі, а саме 
новий напрям – інтрапренерство, тобто діяльність 
із метою досягнення цілей на основі використання 
можливостей підприємництва. Його можна розгля-
дати як діяльність на основі інтеграції підприєм-

ницьких можливостей працівника і туристичного 
підприємства.

Резюмуючи наведені теоретичні підходи [1; 3; 
6; 7] щодо визначення суті поняття підприємни-
цтва в туристично-рекреаційній сфері, можна 
дійти висновку, що підприємництву в туризмі 
та рекреації присутні такі характерні ознаки. 
Перша – підприємництво в туристично-рекреацій-
ній сфері виконує функцію поєднання туристично-
рекреаційних ресурсів із задоволенням попиту 
населення та туристів в відтворюванні фізичних, 
духовних, психологічних сил за рахунок власних 
матеріальних ресурсів і підприємницьких здібнос-
тей. Друга полягає в тому, що задоволення потреб 
туристів та рекреантів здійснюється в умовах рин-
кової конкуренції усіх суб’єктів туристичного біз-
несу на спеціалізованих територіях туристично-
рекреаційного комплексу. 

Узагальнюючи розглянуті теоретичні підходи 
щодо визначення суті поняття «підприємницька 
діяльність» у туристично-рекреаційній сфері, 
нами пропонується таке його трактування: «під-
приємницька діяльність у туристично-рекреацій-
ній сфері» – господарська діяльність, яка поєднує 
ресурси, функції рекреації і туризму та техноло-
гічно пов’язана з виробництвом, реалізацією і 
споживанням туристичного продукту, супутніх 
та характерних туристичних послуг і товарів для 
досягнення мети бізнесу і задоволення потреб 
суспільства.

Зважаючи на особливості підприємницької 
діяльності в туристично-рекреаційній сфері як 
багатовимірного економічного і соціокультурного 
процесу, необхідно визначити види підприємни-
цтва за функціонально-галузевою діяльністю в 
туризмі. Згідно з Класифікатором видів економіч-
ної діяльності туристично-рекреаційна діяльність 
може бути визначена як процес поєднання дій, 
які приводять до одержання зазначеного набору 
продукції та послуг на основі використання пев-
них ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, 
робочої сили, технологічних процесів тощо. Деякі 
науковці [4; 6; 7] розглядають класифікацію під-
приємництва в туризмі крізь призму господар-
сько-цивільних відношень, галузево-функціональ-
них видів діяльності, за географічною ознакою. 
Авторський підхід до визначення поняття «підпри-
ємницька діяльність у туристично-рекреаційній 
сфері» дає змогу розширити класифікацію підпри-
ємництва за такими визначеними критеріями:

– по-перше, регуляторна політика держави 
у сфері туризму, механізм ліцензування туропе-
раторської та турагентської діяльності обмежує 
доступ до туристичної діяльності усіх суб’єктів під-
приємництва. Це визначило перший критерій кла-
сифікації;

– по-друге, розвиток ринку туристично-
рекреаційних послуг приводить до спеціаліза-
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ції підприємств та появи новітніх форм терито-
ріально-господарських суб’єктів туристичного 
бізнесу за видами туризму та географією туро-
перейтингу. Це визначило другий критерій кла-
сифікації;

– по-третє, загострення конкуренції на міжна-
родному та регіональному ринку спричиняє під-
вищення зусиль підприємців щодо ідентифікації 
виробника турпродукту чи туристичних послуг, що 
забезпечується формою позиціювання на зовніш-
ніх та регіональних ринках. Це визначило третій 
критерій класифікації;

– по-четверте, об’єктивною основою форму-
вання галузі є необхідність насамперед у системі 
поділу праці відокремити виробника турпродукту 
від посередника, який має специфічний вид еко-
номічної діяльності за об’єктом підприємницької 
діяльності.

Запропонована нами класифікація підприєм-
ництва є підставою для розроблення подальших 
організаційно-економічних засад розвитку турис-
тично-рекреаційного комплексу регіону та науко-
вого обґрунтування підприємницької концепції 
суб’єктів туристично-рекреаційного бізнесу.

Подальший розвиток регіональних реформ в 
Україні, пов'язаний із впровадженням у теорію та 

практику сучасних ринково-орієнтованих методів 
господарювання, вніс суттєві зміни щодо ключо-
вих чинників виробництва: землі, праці й капі-
талу, додав до них новий чинник – підприємниць-
кий потенціал (потенційну можливість суб’єктів 
туристичної діяльності для ефективного викорис-
тання сукупності кадрових, матеріальних ресур-
сів). Формування і використання цього потенці-
алу підприємцями регіонального туристичного 
ринку і буде суттю поняття «підприємницька кон-
цепція». На нашу думку, ключовою особливістю 
нового трактування підприємницької концепції 
в туризмі та рекреації є його комплексна інте-
грація в систему національної та міжнародної 
туристичної індустрії, де для поєднання товарів і 
послуг, запропонованих підприємцями туристич-
ної галузі, в одному означенні використовується 
термін «турпродукт».

Аналізуючи форми підприємництва на наці-
ональному та регіональних ринках, для форму-
вання підприємницької концепції туристичного 
бізнесу нами пропонується поширити класичну 
та інноваційну моделі підприємництва з альтерна-
тивними варіантами їх поєднання за складовими 
економічними елементами підприємницької кон-
цепції (рис. 1).

Рис. 1. Типологічна модель підприємництва в туристично-рекреаційній сфері

Джерело: складено автором
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Загальний механізм формування і реалізації під-
приємницької концепції суб’єктів туристично-рекре-
аційної діяльності розглядається нами як система 
органічно пов’язаних організаційних, економічних та 
інформаційних заходів, що забезпечують необхідні 
умови його ефективного функціонування (рис. 2). 

Перераховані заходи повинні забезпечувати не 
тільки досягнення кінцевої мети, а і якість менедж-
менту в туристичних підприємствах. Ключовими 
компонентами узагальненої схеми є система 
менеджменту; економічні показники; управління 
розвитком; кооперація, інтеграція, кластеризація 
та співпідприємництво. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, підприємницька концепція, як і процес під-
приємництва в туристично-рекреаційній сфері, є 
відкритою системою, яка залежить від взаємного 
обміну ресурсів і результатів діяльності із зовніш-

нім світом, одночасно впливаючи на нього за раху-
нок ділових відносин і проведення комерційних 
операцій із партнерами по бізнесу. 

Визначені моделі підприємництва та запропо-
нований організаційно-економічний механізм реа-
лізації підприємницької концепції суб’єктів рекре-
ації та туризму можуть бути використані під час 
створення інноваційних туристично-рекреаційних 
комплексів, яким властиві такі риси, як: 

1) яскраво виражена туристично-рекреаційна 
спеціалізація; 

2) значна кількість приватних підприємців, що 
надають свої послуги з проживання та харчування, 
організації дозвілля й екскурсій на напівлегальних 
умовах, тобто наявність тіньового бізнесу; 

3) прагнення кожного підприємства і державних 
адміністративних структур отримати максималь-
ний дохід на своїх територіях; 

Рис. 2. Схема механізму реалізації підприємницької концепції  
в туристично-рекреаційній сфері

Джерело: складено автором
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виду 

діяльності 

Форма 
власності 

Показники 
ділової 

активності та 
якості послуг 

Механізм 
ціноутворення 

Податкова 
політика 

Фінансово-
кредитні 

можливості 

Нормативно-
правове 

регулювання 

Організаційно-економічний механізм реалізації підприємницької концепції 
суб’єктів рекреації та туризму 

Організаційний механізм Організаційний механізм Економічний механізм Економічний механізм 

Туристично-рекреаційні 
ресурси 

Функції менеджменту  

Управління розвитком 
бізнесу 

Конкурентні 
стратегії 

Антикризове 
управління 

Інновації 
турпродукту 

Інтрапре-
нерство 

Соціальний 
розвиток 

Розширення ринку і ринкового потенціалу підприємництва 

Ефективний розвиток підприємництва в туристично-рекреаційній сфері 
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4) хаотичність і некерованість процесів, що від-
буваються; 

5) відсутність і дорожнеча спеціальних марке-
тингових досліджень; 

6) недостатність інформації щодо видів діяль-
ності й успіхів (невдач) бізнесу; 

7) відсутність регіональної стратегії розвитку 
підприємництва у сфері рекреації і туризму.

Отже, питання формування механізму реалізації 
підприємницької діяльності у сфері туризму та рекре-
ації є додатковим аргументом щодо необхідності 
побудови власної підприємницької концепції та оцінки 
бізнесу з погляду його виживання та здатності до кон-
куренції, а також доцільності вкладення капіталу в цю 
сферу на державному та регіональному рівні.

Зважаючи на вказане, подальші наукові дослі-
дження мають бути спрямовані на визначення 
тенденцій розвитку інноваційних форм підприєм-
ницької діяльності у сфері туризму та рекреації на 
макрорівні.
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PARADIGM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN THE TOURIST  
AND RECREATION SPHERE AT THE REGIONAL LEVEL

Relevance of research. Entrepreneurship in the tourism sector is a complex socio-economic phenom-
enon. Entrepreneurship in tourism, based on the ideology of market proportionality and adequacy of consumer 
production programs, provides opportunities for further development of tourist sectors, areas formation of 
investment climate and competitive services. In such circumstances, the pressing issue is the study of new 
approaches, principles and theoretical provisions on the directions of business development at the regional 
level, as well as the development of innovative forms of entrepreneurial activity in the field of tourism and rec-
reation, which are one of the most profitable sectors of the Ukrainian economy. Understanding the importance 
of the effective functioning and development of tourism and recreational activities in the context of globalization 
of the economy, caused the objective need for further theoretical comprehensions and determined the choice 
of research topic.

Methodology in research. The methodology of exploration is based on studying the works of domestic 
scientists in the field of tourism, foreign practical experience in the development of tourism and recreation, 
as well as personal evaluations of the author. Analytical and abstract-logical methods of research were used, 
particularly the use of analytical approaches made it possible to determine the peculiarities of forming the 
entrepreneurial concept of the subjects of tourist and recreational activity and to offer the organizational and 
economic mechanism of realization of entrepreneurial activity by means of the subjects of recreation and tour-
ism at the regional level.

The purpose of the article. The purpose of the study is to analyze the formation of components of the 
entrepreneurial concept in the tourism and recreational sphere.

Results. The article identifies that the scientific basis that determines Ukraine's strategic development in 
an accessible perspective is the concept of development of tourist activity as a complex activity based on the 
use of initiative economic independence and innovative capabilities of business entities of the national market 
and its territorial and sectoral components. 

Theoretical approaches to defining the essence of the concept of "entrepreneurial activity" in tourism and 
recreation sphere were considered. The author's definition of this term is suggested: "Tourism and recreational 
activity" – an economic activity that combines resources, functions of recreation and tourism and is techno-
logically linked to the production, sale and consumption of a tourism product, related and characteristic tourist 
services and goods to achieve the business purpose and meet the needs of the consumer. 

The types of entrepreneurship by functional and branch activity in tourism were considered. It is established 
that entrepreneurship in the sphere of tourism and recreation, provides opportunities for further economic 
development of regions, formation of investment climate and competitive services.

Practical implications. In the course of the study the essence and specificity of entrepreneurship in the 
tourism and recreational sphere were analyzed. The peculiarities of forming the entrepreneurial concept of the 
subjects of tourist and recreational activity are determined.

Value/originality. The organizational and economic mechanism for the realization of entrepreneurial activ-
ity by the subjects of recreation and tourism at the regional level is proposed.
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У статті досліджено формування мето-
дичних засад стратегічного планування та 
його ефективне використання в контексті 
перспективного регіонального розвитку 
й успішного функціонування регіональних 
ринків в Україні. Виявлено сучасні підходи до 
формування нових вимог до стратегічного 
управління регіональними ринками, дове-
дено, що забезпечення ефективного функці-
онування ринків у перспективі залежить від 
ступеня освоєння методології та методів 
стратегічного планування. Виокремлено, 
згруповано можливий інструментарій реа-
лізації стратегій розвитку регіональних 
ринків у межах відповідних механізмів. Запро-
поновано науково-методичні засади запро-
вадження стратегічного управління розви-
тком регіональних ринків та основні цілі, на 
досягнення яких має орієнтуватись діяль-
ність владних структур в контексті активі-
зації розвитку регіональних ринків. Виокрем-
лено, згруповано можливий інструментарій 
реалізації стратегій розвитку регіональних 
ринків в межах відповідних механізмів, серед 
яких основне місце посідає проектне забез-
печення реалізації стратегій.
Ключові слова: регіон, регіональний роз-
виток, стратегія, стратегічне управління, 
управління розвитком, регіональні ринки.

В статье исследованы формирование 
методических основ стратегического 

планирования и его эффективное исполь-
зование в контексте перспективного 
регионального развития и успешного 
функционирования региональных рынков в 
Украине. Выявлены современные подходы к 
формированию новых требований к стра-
тегическому управлению региональными 
рынками, доказано, что обеспечение эффек-
тивного функционирования рынков в пер-
спективе зависит от степени освоения 
методологии и методов стратегического 
планирования. Выявлен, сгруппирован воз-
можный инструментарий реализации стра-
тегий развития региональных рынков в 
пределах соответствующих механизмов. 
Предложены научно-методические основы 
внедрения стратегического управления 
развитием региональных рынков и основ-
ные цели, на достижение которых должна 
ориентироваться деятельность власт-
ных структур в контексте активизации 
развития региональных рынков. Выявлен, 
сгруппирован возможный инструментарий 
реализации стратегий развития регио-
нальных рынков в пределах соответству-
ющих механизмов, среди которых основное 
место занимает проектное обеспечение 
реализации стратегий.
Ключевые слова: регион, региональное 
развитие, стратегия, стратегическое 
управление, управление развитием, регио-
нальные рынки.

The article explores the formation of the methodological foundations of strategic planning and its effective use in the context of promising regional develop-
ment and the successful functioning of regional markets in Ukraine. Modern approaches to the formation of new requirements for the strategic management 
of regional markets are identified; it is proved that ensuring the effective functioning of markets in the future depends on the degree of development of the 
methodology and methods of strategic planning. It was determined that the introduction into practice of the activities of local authorities of the elements of 
strategic planning for the development of regional markets is the result of the evolution of the modern world, because any modern government is a strategic 
management focused on the future. The goal of strategic management is defined as the construction of such a dynamic system that would make it pos-
sible to ensure timely determination of the mission, tasks and strategies, development and implementation of the system of plans as tools for implementing 
strategic guidelines to ensure an adequate standard of living for the population and the best conditions for doing business, developing regional markets 
is the basis for ensuring its competitive existence in the region in the long run. The scientific and methodological foundations for the implementation of 
strategic management of the development of regional markets are proposed and the main goals are identified, the achievement of which should be guided 
by the activities of power structures in the context of enhancing the development of regional markets. The tools for the implementation of strategies for the 
development of regional markets are identified and grouped within the framework of the relevant mechanisms, among which the main place is given to 
the project support for the implementation of strategies, because it is projects that act as the basic unit for the implementation of plans and form the basis 
of the strategic action plan. It is noted that the effective use of the strategic management of regional markets as a solution of strategic tasks to accelerate 
socio-economic development requires the activation of structural changes and strengthening transformation processes in all regional economic systems, is 
closely associated with the development and implementation of new forms and methods of regulating regional development.
Key words: region, regional development, strategy, strategic management, development management, regional markets.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ В РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ
STRATEGIC ORIENTATIONS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETS

Постановка проблеми. Мінливе сьогодення 
змушує державні управлінські структури орієнту-
ватись на довгострокову мету своєї діяльності, 
тобто не випускати з поля зору стратегічні цілі та 
завдання. Такий підхід є підґрунтям ефективного 
господарювання, на відміну від діяльності, яка 
спрямовується виключно на оперативне реагу-
вання на поточні проблеми, що виникають, або, як 
говорять практики, «латання дірок» під час вирі-
шення поточних справ [1].

Проблематика стратегічного управління в Укра-
їні та невизначеність деяких питань, пов’язаних 
з розробленням відповідних теоретико-методо-
логічних засад, пошуком шляхів та організацією 
процесу ефективного використання стратегічного 

управління у формуванні та розвитку регіональ-
них ринків, зумовлює потребу в науково-практич-
них дослідженнях та розробках у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Без застосування такого елементу державного 
регулювання, як стратегічне планування, немож-
ливо досягти стабільного економічного розвитку, 
який має бути спрямований на підвищення рівня 
життя населення та зростання добробуту терито-
ріальних громад. Саме через економічну складову 
адміністративно-територіальні утворення почали 
розробляти стратегії соціально-економічного роз-
витку, де відображається бачення перспектив роз-
витку території, місцевих ринків, напрямів роботи 
влади зі сприяння такому розвитку.
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Слід зазначити, що сьогодні актуальним про-
блемам та дослідженню питань, пов’язаних з роз-
витком регіонів та впровадженням стратегічного 
планування в розвитку регіональних ринків, при-
свячено низку праць. Вагомий внесок у розвиток 
теорії та практики стратегічного менеджменту й 
планування розвитку територій здійснено такими 
відомими вченими, як А. Воронкова, О. Віханський, 
З. Герасимчук, О. Гончар, П. Друкер, К. Ендрюс, 
Е. Коротков, М. Кизим, В. Маркова, А. Міщенко, 
Т. Мостенська, В. Пономаренко, М. Портер, Н. Ско-
пенко, А. Томпсон, З. Шершньова. Вирішенню 
питань стратегічного управління на макрорівні та 
регіональному рівні присвячені роботи таких укра-
їнських учених, як В. Амітан, І. Вахович, В. Живо-
ронков, В. Немцов, Н. Сментина, О. Тищенко, 
О. Тридід, Б. Шелегеда.

Серед зарубіжних учених, які розв’язували 
питання теорії та практики стратегічного управ-
ління та планування, можна назвати таких, як 
А. Гранберг, Д. Львов, М. Абакаров, Н. Баннікова, 
В. Белоусов, В. Гневко, С. Галачієва, А. Демья-
ненко, А. Єгоршин, В. Селіверстов.

За своїм змістом стратегічне планування 
сприймається як управлінський інструмент, що 
дає змогу підвищити конкурентоспроможність 
територій з урахуванням можливостей виявлення 
найважливіших проблем та визначення таких 
напрямів їх розвитку, для яких створено найспри-
ятливіші умови та наявні відповідні ресурси. Слід 
також зазначити, що використання інституту пла-
нування в широкому розумінні ставить владу й біз-
нес у нову, більш міцну позицію, у якій можливий 
перехід від парадигми функціонування до пара-
дигми розвитку.

Існування неоднозначних методів та ета-
пів запровадження різних форм планування в 
державному секторі потребує вибудовування 
не стільки методик запровадження тієї чи іншої 
форми управління, скільки встановлення чітких 
понятійних рамок безпосередньо стратегічного 
управління й планування, його об’єктивної необ-
хідності та значення для державного та регіональ-
ного управління.

Сучасна ринкова економіка формує нові 
вимоги до стратегічного управління регіональ-
ними ринками. Стратегічне управління спря-
моване на більш високу ефективність в умовах 
швидких змін, особливо технологічних, коли 
рівень передбачуваності дуже низький, тому 
практичне вирішення проблем, пов’язаних з 
необхідністю забезпечення існування регіональ-
них ринків не тільки сьогодні, але й у перспективі, 
залежить від ступеня освоєння методології та 
методів стратегічного планування.

Постановка завдання. Метою статті визна-
чено теоретичне обґрунтування та формування 
методичних засад стратегічного планування, а 

також його ефективне використання в контек-
сті перспективного регіонального розвитку та 
успішного функціонування регіональних ринків 
в Україні.

Актуальність дослідження сучасних підходів, 
нових форм, методів та механізмів до ефективного 
застосування стратегічного планування як основи 
управління територіальним розвитком в Україні, 
становлення регіональних ринків набуває особли-
вого значення та стає інструментом досягнення 
конкурентоспроможності території через процес, 
за допомогою якого регіони управляють конку-
рентними трансформаціями, щоби стати єдиним 
організмом задля забезпечення належного рівня 
життя його населення та створення кращих умов 
для ведення бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нові умови господарювання та адміністративно-
територіальна реформа в Україні вимагають 
перегляду традиційного погляду на управління та 
планування як на державному, так і на регіональ-
ному рівнях. З огляду на це регіональне страте-
гічне планування доцільно проводити в рамках 
нового управлінського підходу [2], в якому дер-
жава й регіони розглядаються не як супідрядні 
системи влади, а як системи з розподіленими 
центрами управління, що орієнтуються на власні 
інтереси й цілі.

Розглядаючи регіональне управління як скла-
дову розвитку загальнодержавної економіки, 
можемо сформулювати поняття стратегічного 
управління розвитком регіону як процес зміни 
економічної системи, спрямований на підви-
щення життєвого рівня населення, вирішення 
проблем охорони природного середовища, під-
вищення ефективності функціонування наявних 
виробничих потужностей, їх модернізацію та 
подальший розвиток інвестування капіталу в роз-
виток регіону, що сприяє посиленню його конку-
рентоспроможності.

Термін «стратегічне управління» введений 
в обіг для того, щоби з’ясувати відмінності між 
поточним управлінням на рівні окремих вироб-
ничих завдань та управлінням, орієнтованим на 
виявлення й використання довгострокових мож-
ливостей розвитку. Як провідна ідея, яка зумовила 
перехід від оперативного управління до страте-
гічного, вибрана ідея необхідності перенесення 
центру уваги вищого керівництва на зовнішнє 
середовище, щоби вчасно та відповідним чином 
реагувати на зміни, які відбуваються в ньому [1].

За визначенням, яким у своїй діяльності керу-
ється ООН, стратегічне планування є особли-
вим видом діяльності суб’єктів господарювання 
територіальних органів виконавчої та законодав-
чої влади (органів місцевого самоврядування, 
адміністрацій регіонів, регіональних асоціацій), 
які беруть участь у підготовці проектів стратегіч-
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них регіонів у вигляді прогнозів на термін більше 
декілька років, програм та планів, що передбача-
ють висування конкретної мети та стратегій пове-
дінки відповідних суб’єктів управління, реалізація 
яких забезпечує їх ефективне функціонування в 
довготривалій перспективі з урахуванням наяв-
них ресурсів, вибору пріоритетів їх використання з 
урахуванням змін зовнішнього середовища.

Регіональний ринок є сукупністю високоспе-
ціалізованих соціально-економічних процесів та 
відносин, що формуються під впливом специфіки 
кожного окремого регіону та кожного територі-
ально-адміністративного утворення.

Поява та доцільність запровадження в прак-
тику діяльності органів місцевого самоврядування 
елементів стратегічного планування щодо розви-
тку регіональних ринків є результатом еволюції 
сучасного світу, адже будь-яке сучасне державне 
управління – це стратегічне управління, зорієнто-
ване на майбутнє (рис. 1).

Метою стратегічного управління є побудова 
такої динамічної системи, яка б давала змогу забез-
печувати своєчасне визначення місії, завдань та 
стратегій, розроблення й забезпечення виконання 
системи планів як інструментів реалізації стратегіч-
них орієнтирів щодо забезпечення належного рівня 
життя населення та кращих умов для ведення біз-
несу, розвитку регіональних ринків, що є основою 
забезпечення його конкурентоспроможного існу-
вання регіону в довгостроковій перспективі.

Основними цілями, на досягнення яких має 
орієнтуватись діяльність владних структур в кон-
тексті активізації розвитку регіональних ринків, 
можна визначити:

– формування бачення майбутнього розвитку 
регіону із залученням до цього процесу всіх стейк-
холдерів;

– пошук інвесторів та заохочення їх інвесту-
вання на відповідній території задля диверсифіка-
ції структури регіональної економіки та створення 
нових робочих місць;

– забезпечення конкурентоспроможності 
територій для створення економічних гарантій 
збереження ринкових позицій.

Стратегічне управління є важливим функціо-
нальним ресурсом оптимізації діяльності органів 
державної влади, який мав би спростити складні 
структури управління та взаємодії між рівнями 
владної вертикалі в такий спосіб, щоби діяльність 
цих органів забезпечила внутрішню збалансова-
ність між стратегічними та тактичними засадами 
управління.

Кожний регіон має значні труднощі, пов’язані із 
забезпеченням та підтримкою розвитку своєї тери-
торії, тому в межах своїх можливостей він нама-
гається адаптуватись до нових умов господарю-
вання, звести до мінімуму найбільш гострі прояви 
кризи або хоча б компенсувати неминучі збитки 
свого колишнього благоустрою. Отже, ситуацію, 
що склалася сьогодні, можна виправити через роз-
роблення та якомога скоріше впровадження стра-
тегічно виваженої державної політики підтримки 
розвитку регіональних ринків, яка базується на 
принципах сучасного стратегічного менеджменту.

Велике значення у структурі стратегічного 
управління регіоном має процес цілевиявлення, 
оскільки визначення загальних критеріїв та цілей 
є відправною точкою планування розвитку регіо-

Рис. 1. Науково-методичні засади запровадження  
стратегічного управління розвитком регіональних ринків
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нальних ринків та саме цілі визначають загальний 
вектор розвитку регіону. При цьому мета має пере-
бувати в колі можливостей регіону. Якщо процес 
цілевиявлення вибудовують в рамках наявного 
стану без урахування майбутнього, то на майбутнє 
проектують усі недоліки наявного процесу. Цілям, 
на відміну від цільових настанов, мають бути при-
таманні властивості, які можна назвати SMART-
характеристиками, а саме ясність та точність 
(Specific), вимірюваність (Measurable), досяжність 
(Achievable), релевантність (Related), тобто спів-
відношення їх та цілей виконавців, стейкхолде-
рів, безпосередньо регіону, та обмеженість у часі 
(Time-bound). Джерелами визначних цілей розви-
тку регіону є суспільні потреби, інтереси, наміри 
суб’єкта (суб’єктів) ціліпокладання. Відображення 
цілей можна характеризувати як ідеальний та 
реальний стан регіону. Об’єктивно регіон формує 
цілі різних рівнів:

– макроекономічні цілі регіону як підсистеми 
національної економіки, що збігаються за змістом 
з цілями країни, будучи базовими;

– мезоекономічні цілі регіону як системи, 
тобто ефективне функціонування регіональних 
ринків;

– мікроекономічні цілі регіону в розрізі складо-
вих його елементів (підсистем).

Цілевиявлення в регіоні має здійснюватися 
зацікавленими сторонами (стейкхолдерами), 
включаючи три основних групи носіїв, які форму-
ють таку тріаду цілей: цілі населення – цілі діло-
вого суспільства – цілі органів управління. На 
жаль, сьогодні ця тріада є слабо структурованою 
та подекуди суперечливою.

Синтезуючи погляди науковців, положення 
вітчизняного законодавства, зміст регіональних 

стратегій розвитку окремих регіонів, можемо вио-
кремити та згрупувати можливий інструментарій 
реалізації стратегій розвитку регіональних ринків 
в межах відповідних механізмів (рис. 2).

Від того, наскільки стратегічне бачення буде 
реалізоване в управлінських діях виконавчих орга-
нів влади, тобто наскільки дієвим буде механізм, 
що забезпечує баланс інтересів влади, бізнесу та 
громадськості, залежить успіх реалізації стратегіч-
них планів.

Серед великого розмаїття можливих інстру-
ментів реалізації стратегій основне місце має посі-
дати проектне забезпечення реалізації стратегій, 
адже саме проекти є базовою одиницею реалі-
зації планів. Слід відзначити, що проектне забез-
печення формує основу стратегічного плану дій, 
оскільки те, які завдання мають виконуватися для 
досягнення стратегічних цілей у межах окремих 
пріоритетів, можна визначити лише за допомогою 
запропонованих до реалізації проектів. Важливо 
також відбирати проекти, які відповідають пріо-
ритетам розвитку країн ЄС, завдяки чому зрос-
тає можливість отримання запозичених коштів, а 
саме інвестицій та ресурсів міжнародних фінансо-
вих організацій, та одночасно зменшується тягар 
зобов’язань на бюджет [3].

Застосування інструментів інституційного 
механізму реалізації стратегій регіонального роз-
витку орієнтує на активне застосування публічно-
приватного партнерства та тісний зв’язок з 
розвитком міжрегіональних ринків. Сьогодні 
актуальність залучення цих інструментів підтвер-
джується тим, що партнерство є альтернатив-
ним способом фінансування стратегічних планів 
соціально-економічного розвитку територій, адже 
наявні бюджетні кошти не дають змогу владі 

Рис. 2. Механізми реалізації стратегій та планів
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впроваджувати масштабні стратегічні проекти. 
Як інструмент реалізації стратегічного управління 
в розвитку регіональних ринків публічно-при-
ватне партнерство передбачає поєднання зусиль 
влади та органів місцевого самоврядування й біз-
нес-структур задля ефективного вирішення про-
блеми обмеженості ресурсів на місцевому рівні, 
сприяння активізації місцевого підприємництва. 
Побудова ефективної системи взаємовідносин 
між суспільством, владою, органами місцевого 
самоврядування та приватним сектором у межах 
публічно-приватного партнерства дасть змогу 
залучити до цього процесу приватних інвесто-
рів на умовах взаємовигідного співробітництва 
та соціального партнерства там, де така форма 
партнерських відносин дасть змогу принести мак-
симальний ефект, за рахунок чого активізується 
надходження інвестицій у розвиток регіональних 
ринків, що забезпечать їх соціально-економічний 
та інноваційний розвиток у довгостроковій пер-
спективі [4].

Іншим інструментом інституційного механізму є 
співпраця різних територій, яка передбачає поєд-
нання зусиль органів місцевого самоврядування 
різних адміністративно-територіальних одиниць у 
сфері стратегічного управління задля вирішення 
питань місцевого значення та формування ефек-
тивного регіонального ринку. Категорії щодо такого 
співробітництва можна розподілити на:

– місцеве співробітництво (відносини між 
двома або декількома органами місцевого само-
врядування базового рівня управління);

– міжрегіональне співробітництво (відносини 
між органами місцевого самоврядування найви-
щого рівня управління (області));

– міжнародне співробітництво (співробітни-
цтво органів місцевого самоврядування прикор-
донних країн).

Такий різновид співробітництва органів місце-
вого самоврядування сприяє формуванню ефек-
тивних методичних засад використання стратегіч-
ного управління в розвитку регіональних ринків та 
спрямований, окрім вищезазначеного, на розвиток 
міжнародних транспортних коридорів, активізацію 
експортно-імпортних операцій, розвиток зовніш-
ньої торгівлі, створення умов для активізації під-
приємництва, налагодження ефективної міжна-
родної співпраці у сфері трансферу інноваційних 
технологій, ноу-хау тощо.

Загалом ефективне використання стратегіч-
ного управління регіональних ринків як вирішення 
стратегічних завдань щодо прискорення соці-
ально-економічного розвитку потребує активізації 
структурних зрушень та посилення трансформа-
ційних процесів в усіх господарських регіональних 
системах, що тісно пов’язане з розробленням та 
впровадженням нових форм і методів регулю-
вання регіонального розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. Нині 
розвиток та взаємодія регіонів, взаємовідно-
сини регіональних і центральних органів влади 
є одними з визначальних чинників щодо ефек-
тивного використання стратегічного управління в 
розвитку регіональних ринків. Зміцнення держав-
ності країни потребує створення господарського 
комплексу з ефективним використанням місцевих 
ресурсів, переваг територіального поділу праці, 
тобто розвитку конкурентоспроможних регіональ-
них ринків.

Однак у системі управління національним гос-
подарством процес стратегічного планування має 
епізодичний, несистемний та здебільшого фор-
мальний характер. Окрім того, попри визнання 
адміністративно-територіальних одиниць країни, 
базовою рушійною силою та фундаментом соці-
ально-економічного розвитку в Україні є явне домі-
нування ієрархічності планування в регіональному 
розрізі за принципом зверху вниз.

Стратегічне управління створює такі методо-
логічні передумови, які повністю сприяють відпо-
відності діяльності структурних підрозділів органів 
державної влади конкретній організаційній меті. 
З огляду на те, що стратегічне управління є опти-
мізаційною технологією забезпечення функціону-
вання системи державного управління, необхідно 
впровадити стратегічно виважену державну полі-
тику за допомогою сучасного стратегічного управ-
ління та інструментів їх реалізації.

Для забезпечення ефективного використання 
стратегічного управління в розвитку регіональ-
них ринків необхідно поєднати основні складові, 
а саме створювати умови для розвитку страте-
гічного партнерства влади та бізнесу на взаємо-
вигідній основі; забезпечувати співробітництво 
територій, яке передбачає поєднання зусиль орга-
нів місцевого самоврядування різних адміністра-
тивно-територіальних одиниць у сфері стратегіч-
ного управління, проведення всебічного аналізу 
ефективності та результативності управління.
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STRATEGIC ORIENTATIONS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKETS

The problems of strategic management in Ukraine and the uncertainty of some issues related to the devel-
opment of appropriate theoretical and methodological foundations, finding ways and organizing the process of 
effective use of strategic management in the formation and development of regional markets necessitates the 
need for research and development in this direction.

The purpose of the article is to determine the theoretical substantiation and formation of methodological 
foundations of strategic planning and its effective use in the context of prospective regional development and 
successful functioning of regional markets in Ukraine.

The relevance of research into modern approaches, new forms, methods and mechanisms to the effective 
application of strategic planning as a basis for managing territorial development in Ukraine, the emergence 
of regional markets is of particular importance and becomes a tool for achieving territorial competitiveness 
through the process by which regions manage competitive transformations in order to become the only organ-
ism to ensure a good standard of living for its population and better conditions for doing business.

Methodology. New economic conditions and administrative-territorial reform in Ukraine require a revision 
of the traditional view of governance and planning at both the state and regional levels. On this basis, it is 
advisable to carry out regional strategic planning within the framework of a new management approach, in 
which states and regions are considered not as subordinate systems of government but systems with distrib-
uted centers of management that are oriented to their own interests and goals.

Results. Considering regional governance as a component of development of the national economy, it is 
possible to formulate the concept of «strategic management of regional development» as a process of chang-
ing the economic system, aimed at improving the living standards of the population, solving environmental 
problems, improving the functioning of existing production facilities, their modernization and further develop-
ment of investment capital in the development of the region, which enhances its competitiveness.

The purpose of strategic management is to build such a dynamic system that would allow timely definition 
of the mission, tasks and strategies, development and implementation of the system of plans as tools of real-
ization of strategic orientations for ensuring the proper standard of living of the population and better conditions 
for doing business, development of regional markets which is the basis for ensuring its competitive existence 
in the long term.

Among the wide variety of possible instruments for implementing the strategy, the main place should be 
given to the project support of the implementation of strategies, because it is projects that act as the basic unit 
for the implementation of plans.

Practical implications. Strategic management is an important functional resource for optimizing the activi-
ties of public authorities, which should simplify complex governance structures and interactions between levels 
of power vertical so that the activities of these bodies provide an internal balance between strategic and tacti-
cal principles of governance.

Value/originality. In our work, we considered issues of strategic orientations in the development of regional 
markets in the context of promising regional development and the successful functioning of regional markets 
in Ukraine. The effective use of the strategic management of regional markets as a solution to strategic tasks 
to accelerate socio-economic development requires the activation of structural changes and strengthening 
transformation processes in all regional economic systems.



263

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 336.761 

https://doi.org/10.32843/infrastruct34-38

Абубекерова А.З.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри фінансів та аудиту
Запорізький інститут економіки 
та інформаційних технологій

У статті проаналізовано стан розвитку 
ринку державних облігацій в Україні в умо-
вах нестабільної економіки. Основну увагу 
приділено визначенню основних заходів, 
спрямованих на збільшення серед населення 
попиту на державні цінні папери. Розглянуто 
прогнозні платежі з обслуговування держав-
ного боргу за чинними угодами в розрізі вну-
трішніх та зовнішніх запозичень. Зроблено 
порівняльний аналіз доходності інструмен-
тів фінансового ринку України з метою 
визначення переваги вкладень у державні 
цінні папери. Проаналізовано обсяги торгів 
облігацій внутрішньої державної позики за 
строками погашення та визначені причини 
підвищеного попиту на короткострокові 
державні облігації. Розглянуто вплив дер-
жавного боргу на соціально-економічне зрос-
тання держави в умовах кризи та напрями 
зменшення ризиків, пов'язаних з управлінням 
боргом. На основі проведеного дослідження 
надано рекомендації щодо збільшення обся-
гів внутрішніх державних запозичень та 
можливості мінімізації валютного ризику.
Ключові слова: державні запозичення, облі-
гації внутрішньої державної позики, дефі-
цит державного бюджету, державний борг, 
валютний ризик.

В статье проанализировано состояние раз-
вития рынка государственных облигаций 

в Украине в условиях нестабильной эконо-
мики. Основное внимание уделено опреде-
делению основных мероприятий, направлен-
ных на увеличение среди населения спроса 
на государственные ценные бумаги. Рас-
смотрены прогнозные платежи по обслу-
живанию государственного долга по дей-
ствующим договорам в разрезе внутренних 
и внешних заимствований. Сделан сравни-
тельный анализ доходности инструмен-
тов финансового рынка Украины с целью 
определения преимущества вложений в 
государственные ценные бумаги. Проана-
лизированы объемы торгов ОВГЗ по срокам 
погашения и определены причины повы-
шенного спроса на краткосрочные государ-
ственные облигации. Рассмотрено влияние 
государственного долга на социально-эко-
номический рост государства в условиях 
кризиса и направления снижения рисков, 
связанных с управлением долгом. На основе 
проведенного исследования даны рекомен-
дации по увеличению объемов внутренних 
государственных заимствований и возмож-
ности минимизации валютного риска.
Ключевые слова: государственные заим-
ствования, облигации внутреннего государ-
ственного займа, дефицит государствен-
ного бюджета, государственный долг, 
валютный риск.

The article deals with the state of development of the government bonds market in Ukraine in the conditions of unstable economy. The government bond 
market is a part of Ukrainian equity market. The issue of government bonds of Ukraine is part of the budget process which regulated by the law of Ukraine 
on the State Budget of Ukraine for the respective year. The main attention is paid to identify the key measures directed at increasing the demand for 
government securities among the population. To maintain the concern to the domestic government bonds by the public, it is necessary to have a reliable 
government securities market. The reliability of government bonds depends on the capacity to pay of the government and the control of risks associated 
with public debt management. Risks evaluation which is connected with the debts’ management is made by controlling interest rate, currency, budgetary, 
refinancing, and liquidity risks. The analysis focuses on the estimated payments of servicing the public debt under current agreements in the context of 
internal and external borrowings are considered with the purpose of determining the financial burden on the state budget in the future and approving the 
plan of measures for the prevention of default on government bonds. A comparative analysis of the yield of financial market instruments of Ukraine was 
made in order to determine the advantage of investments in government securities. The volume of trades of domestic government bonds by maturity has 
been analyzed and the reasons for the increased demand for short-term government bonds have been identified. The influence of public debt on the socio-
economic growth of the government in a crisis condition and the directions of reducing the risks associated with debt management are considered. The 
requirements of the minimum value of the agreement to purchase government securities from primary dealers do not cor-respond to the average income 
level of the population and deprive it of the opportunity to place their savings in financial instruments other than a bank de-posit. On the basis of the studies 
were given such recommendations as increasing the volume of domestic government borrowing and the possibility of minimizing currency risk.
Key words: government borrowing, domestic government bonds, deficit of the state budget, government debt, currency risk.

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ  
ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК В УКРАЇНІ
ANALYSIS AND PROSPECTS OF DOMESTIC GOVERNMENT BONDS  
MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Постановка проблеми. Ринок внутрішніх дер-
жавних цінних паперів як частка фондового ринку 
країни забезпечує його учасників високоліквід-
ними та низькоризикованими фінансовими інстру-
ментами. Але неконтрольована емісія державних 
паперів становить загрозу фінансовій безпеці та 
платоспроможності країни. Висока частка запо-
зичень на зовнішніх ринках збільшує валютний 
ризик обслуговування боргу. Пошук потенційних 
інвесторів на внутрішньому ринку та перерозпо-

діл структури внутрішнього боргу в бік збільшення 
середньострокових та довгострокових зобов’язань 
дадуть змогу зменшити фінансове навантаження 
на бюджет у короткостроковому періоді. З огляду 
на це важливими є дослідження особливостей 
функціонування внутрішнього ринку державних 
цінних паперів України та визначення перспектив-
них напрямів його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою сутності державного боргу, управ-
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ління, впливу на соціально-економічний розвиток 
держави займалися багато науковців, таких як 
В. Геєць, Д. Головачев, О. Заруцька, Ю. Пасічник, 
Н. Рязанова, В. Суторміна, В. Федосова, О. Царук, 
В. Цимбал, С. Юрій. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
виявлення проблем функціонування ринку ОВДП 
України в сучасних умовах та визначення подаль-
ших перспектив його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Облігації внутрішніх державних позик України 
(ОВДП) – боргові цінні папери, які держава продає 
первинним дилерам та їхнім клієнтам на первин-
ному ринку з метою фінансування дефіциту дер-
жавного бюджету. Ринок ОВДП є часткою фондо-
вого ринку України, обіг інструментів та взаємодія 
між учасниками якого визначені Законом України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» [1]. Струк-
тура загальної номінальної вартості іменних цін-
них паперів, які належать власникам цінних папе-
рів, із розподілом за фінансовими інструментами 
станом на 31.12.2018 р. (за даними депозитарних 
установ) наведено на рис. 1.

Емісія державних облігацій України є частиною 
бюджетного процесу і не підлягає регулюванню 
Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку. Вона регулюється законом України 
про Державний бюджет України на відповідний рік, 
яким встановлюються граничні розміри держав-
ного зовнішнього та внутрішнього боргу. 

Національний банк України виконує операції з 
обслуговування державного боргу, пов’язані з роз-
міщенням ОВДП України, їх погашенням і випла-
тою доходів за ними, а також провадить депози-
тарну діяльність щодо цих цінних паперів.

Державні облігації України можуть бути:
– довгостроковими– понад п'ять років;

– середньостроковими – від одного до п'яти 
років;

– короткостроковими – до одного року.
Найбільший попит у інвесторів мають корот-

кострокові облігації. Це питання довіри уряду та 
нестабільності економічного розвитку держави. 
Короткострокові займи спрямовуються на фінан-
сування касових розривів під час виконання дер-
жавного бюджету. Джерелом погашення цих облі-
гацій є доходи державного бюджету. Надходження 
від довгострокових облігацій спрямовуються на 
структурну перебудову економіки та підтримку 
вітчизняного бізнесу. Збільшення ВВП і, як наслі-
док, збільшення податкових надходжень є джере-
лом погашення боргу за довгостроковими держав-
ними облігаціями.

Операції з ОВДП на вторинному ринку відбува-
ються між професійними учасниками фондового 
ринку та їхніми клієнтами (фізичними та юридич-
ними особами, нерезидентами).

У 2018 році обсяг торгів державними облігаці-
ями України становив 406,42 млрд грн, що більше 
на 58,7% порівняно з 2017 роком.

У 2018 році частка торгів державними обліга-
ціями України на ринку цінних паперів продовжу-
вала зростати порівняно з показником 2017 року 
і становила 69%. Доходність за державними цін-
ними паперами вища, ніж доходність за депози-
тами, і звільняється від оподаткування. Державні 
цінні папери – це безризикові вкладення, які є при-
вабливішими для інвесторів, у т.ч. і нерезидентів. 

НБУ є депозитарієм для ОВДП, тобто устано-
вою, яка веде централізований облік ОВДП у без-
документарній формі. За даними НБУ структура 
власників ОВДП наведена в табл. 2 [3].

Більша частка ОВДП – 85% – зосереджена в 
банківській системі, що є загрозою для фінансової 

Рис. 1. Структура загальної номінальної вартості іменних цінних паперів, 
 які належать власникам цінних паперів, із розподілом  

за фінансовими інструментами, млрд грн. [2]
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системи країни в разі дефолту. Міністр фінансів 
України за погодженням із НБУ має право в межах 
поточного бюджетного періоду здійснювати роз-
міщення тимчасово вільних коштів ЄКР та коштів 
валютних рахунків державного бюджету шляхом 
придбання державних цінних паперів із подаль-
шим поверненням таких коштів до кінця поточного 
бюджетного періоду.

Зростає попит на ОВДП серед населення. 
Частка ОВДП, що номіновані в гривні, зросла з 
12,48% у 2016 р. до 30,22% у 2018 р. На це впли-
ває більша доходність за ними та стабільний 
курс валют протягом цього періоду. Населення є 
основним постачальником фінансових ресурсів 
на фінансовому ринку – і як самостійний інвес-
тор, і опосередковано через фінансові інститути. 
Збільшення доходів населення потребує надійних 
інструментів ринку, які дадуть змогу захистити збе-
реження населення від інфляції. 

Серед первинних дилерів є два ощадних 
банки – АТ КБ “Приватбанк” та “Ощадбанк”, які 
мають широку цільову аудиторію. Частка цих бан-
ків у роздрібному сегменті бізнесу у 2018 році ста-
новила 53% банківської системи України. Умови 
роботи з ОВДП в цих банках не дають змоги зна-
чній частці населення стати власниками держав-
них цінних паперів: мінімальний розмір – операції 
40 000 дол. США або 1 000 000 грн. 

Для заохочення інвестування заощаджень 
населення в державні боргові зобов’язання 
потрібно мати надійний ринок державних цінних 
паперів. Надій-ність ОВДП залежить від плато-
спроможності держави та здійснення контролю 
за ризиками. Управління державним боргом це 
сукупність дій, пов'язаних із здійсненням запо-
зичень, обслуговуванням і погашенням дер-
жавного боргу, інших правочинів із державним 
боргом, що спрямовані на досягнення збалан-

Рис. 2. Обсяги торгів за строками погашення ОВДП (млн грн)  
станом на 31.12.2018 р [2]

Рис. 3. Обсяг торгів державними облігаціями України  
на ринку цінних паперів у 2014–2018 роках, млрд грн. [2]
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сованості бюджету та оптимізацію боргового 
навантаження

Оцінка ризиків, пов'язаних з управлінням бор-
гом, проводиться шляхом здійснення контролю 
за показниками відсоткового, валютного, бюджет-
ного ризиків, а також ризиків рефінансування 
та ліквідності. Показник дефіциту державного 
бюджету на кожен рік не може перевищувати 
3 відсотки прогнозного номінального обсягу ВВП 

України на відповідний рік. Продуктивне викорис-
тання дефіциту бюджету відбувається в разі, коли 
він спрямовується на фінансування видатків роз-
витку. В Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» видатки розвитку становлять 
142 767 млн. грн., а дефіцит – 89 989 млн. грн., 
тобто гроші, залучені на фінансовому ринку, спря-
мовуються на інвестиційну діяльність і сприяють 
розвитку економіки країни [5]. Подальше еко-

Таблиця 1
Доходність на фінансовому ринку України станом на 29.12.2018 р., %

Депозити строком до 1 року Облікова 
ставка НБУ

ОВДП строком до 1 року
Грн Долл. США Євро грн Долл. США Євро

Фізична особа 15,65 3,58 2,38
18,00 20,00 6,34 4,50Юридична 

особа 12,9 2,4 1,3

Таблиця 2
ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу

Облігації. які знаходяться 
у власності

31.12.16 р. 31.12.17 р. 31.12.18 р.
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %

НБУ, в т.ч. номіновані в: 360572,80 48,06 348099,56 46,04 337065,88 42,45
 Грн 360572,80 100,00 348099,56 100,00 337065,88 100,00
 іноземній валюті 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Банків, в т.ч. номіновані в: 360803,96 48,09 374742,06 49,56 335894,74 42,30

 Грн 244126,93 67,66 248353,56 66,27 246209,01 73,30
 іноземній валюті 116677,03 32,34 126388,50 33,73 89685,74 26,70

Юридичних осіб,  
в т.ч. номіновані в: 22205,88 2,96 20796,92 2,75 25230,61 3,18

 Грн 17457,97 78,62 14060,89 67,61 18749,21 74,31
 іноземній валюті 4747,91 21,38 6736,03 32,39 6481,40 25,69

Фiзичних осiб,  
в т.ч. номіновані в: 1467,72 0,20 6073,96 0,80 9338,48 1,18

 Грн 183,13 12,48 1415,43 23,30 2822,09 30,22
 іноземній валюті 1284,59 87,52 4658,54 76,70 6516,39 69,78

Нерезидентів,  
в т.ч. номіновані в: 5219,38 0,70 6349,40 0,84 86588,43 10,90

 Грн 5125,69 98,20 6139,35 96,69 83950,51 96,95
 іноземній валюті 93,69 1,80 210,05 3,31 2637,92 3,05
Усього, в т.ч. номіновані в: 750269,75 100,00 756061,89 100,00 794118,15 100,00

 Грн 627466,53 83,63 618068,78 81,75 688796,71 86,74
 іноземній валюті 122803,22 16,37 137993,12 18,25 105321,44 13,26

Таблиця 3
Прогнозні платежі за державним боргом у 2019–2028 роках  
за чинними угодами станом на 31.07.2019 р., млрд грн [9].

 2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ВСЬОГО 482,46 366,04 290,73 210,77 208,36 258,06 202,43 192,19 151,01 158,76

Державний 
внутрішній борг 341,71 199,56 126,95 73,87 73,61 82,97 86,10 53,03 56,28 61,47

Обслуговування 76,05 72,61 58,16 49,41 46,32 43,00 38,72 34,46 32,81 30,20
Погашення 265,67 126,95 68,80 24,46 27,29 39,97 47,37 18,57 23,46 31,26

Державний 
зовнішній борг 140,74 166,48 163,78 136,89 134,74 175,09 116,33 139,16 94,73 97,30

Обслуговування 49,98 48,24 50,79 46,32 42,56 37,77 31,56 27,27 20,67 16,63
Погашення 90,76 118,24 112,99 90,58 92,18 137,32 84,77 111,88 74,06 80,67
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номічне зростання підвищує доходи держави та 
запобігає дефолту. Дохідність державних цінних 
паперів, як і будь-яких інших боргових інструмен-
тів, є важливим індикатором фінансової уразли-
вості емітента, оскільки віддзеркалює сприйняття 
суб’єктами фінансового ринку ризику дефолту 
та оцінки альтернативних фінансових інструмен-
тів. Основою подібних міркувань є розуміння, що 
справедлива вартість облігацій є функцією ймо-
вірності дефолту та швидкості відновлення у разі 
дефолту [6].

Управлінням боргом проводиться на основі 
даних про:

– облік і результати моніторингу боргу;
– поточну макроекономічну ситуацію (в тому 

числі показники бюджетно-податкової, грошово-
кредитної та валютної політики);

– ситуацію на внутрішньому ринку державних 
цінних паперів і світовому ринку капіталу;

– прогнозний ресурсний баланс загального 
фонду державного бюджету, підготовлених Казна-
чейством;

– перспективи розвитку світової економіки, 
підготовлених науково-дослідними установами, 
міжнародними фінансовими організаціями, 
інвести-ційними банками і компаніями, іншими 
фінансовими установами [7].

У середньостроковій перспективі основною 
метою України в управлінні державним боргом 
є залучення необхідного фінансування за най-
нижчої можливої вартості з урахуванням ризиків. 
У зв’язку з цим Середньостроковою стратегією 
управління державним боргом на 2019–2022 роки 
визначено 4 основні цілі [8]: 

1. Збільшення частки державного боргу у наці-
ональній валюті. 

2. Продовження середнього строку до пога-
шення і забезпечення рівномірного графіка пога-
шення державного боргу. 

3. Залучення довгострокового пільгового фінан-
сування. 

4. Продовження розвитку міцних відносин з 
інвесторами та подальше удо-сконалення полі-
тики управління державним боргом.

Значне навантаження за борговими плате-
жами припадає на 2019–2021 роки внаслідок 
необхідності погашення державного зовнішнього 
боргу перед МВФ та за частиною випусків ОЗДП 
2014–2016 років, а також у зв’язку зі значними обся-
гами випуску короткострокових ОВДП 2018 року.

Для здійснення контролю за ризиками, 
пов'язаними з управлінням держав-ним боргом, 
Мінфін може проводити операції з:

– розміщення тимчасово вільних коштів єди-
ного казначейського рахунку та коштів валютних 
рахунків державного бюджету на депозитах або 
шляхом придбання державних цінних паперів із 
зобов'язанням їх зворотного продажу з подаль-

шим поверненням таких коштів до кінця поточного 
бюджетного періоду;

– короткострокового залучення коштів шляхом 
проведення операцій з розміщення короткостро-
кових державних цінних паперів із строком обігу 
до 90 днів;

– дострокового викупу державних цінних паперів;
– обміну зобов'язань за державним боргом 

з метою заміни валюти, зменшення відсоткової 
ставки, продовження строку погашення такого 
зобов'язання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Збільшення зацікавленості населення в ОВДП 
дає змогу залучити додаткові грошові кошти на 
внутрішньому ринку та спрямувати їх в розвиток 
економіки. Для цього банкам потрібно зменшити 
мінімальну суму придбання ОВДП та провадити 
більш активну рекламу переваг розміщення в дер-
жавні цінні папери.

Зменшення частки зовнішнього боргу підвищує 
економічну безпеку країни та мінімізує валютний 
ризик.

Вартість розміщення валютних облігацій на 
внутрішньому ринку менша, ніж на зовнішніх.
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ANALYSIS AND PROSPECTS OF DOMESTIC GOVERNMENT BONDS  
MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

As a share of the country's stock market the domestic government securities market provides its partici-
pants with highly liquid and low-risk financial instruments. But the uncontrolled issue of government securities 
poses a threat to the country's financial security and solvency. Considering this, it is important to study the 
peculiarities of the functioning of the domestic market of government securities of Ukraine and determine the 
perspective directions of its development. 

Methodology. Abstract-logical – in the disclosure of the theoretical foundations of managing domestic 
public debt and formulating conclusions; analysis and synthesis – in the analysis of the state and structure of 
the national debt of Ukraine; graphical – when visualizing the dynamics of the volume of trades of Ukrainian 
government bonds in the securities market.

Results. Government bonds market is a part of the stock market of Ukraine. Short-term bonds have the 
greatest demand from investors. The issue of government bonds of Ukraine is part of the budget process 
which regulated by the law of Ukraine on the State Budget of Ukraine for the respective year. The govern-
ment bond market is a part of Ukrainian equity market. It is a question of government trust and instability of 
the state's economic development. Short-term loans are intended to finance cash gaps in the execution of the 
state budget. The source of repayment of these bonds is the state budget revenues. Proceeds from long-term 
bonds go to structural restructuring of the economy and support for domestic business. An increase domestic 
long-term bonds and, as a result of an increase in tax revenues, is a source of debt repayment on early gov-
ernment bonds.

A large share of government bonds which is 85%, concentrated in the banking system, which is a threat to 
the country's financial system in the event of a default. Demand for government bonds is increasing among 
the population. In order to encourage public investment in sovereign debt, it is necessary to have a reliable 
government securities market. The security of domestic government bonds depends on the solvency of the 
state and the control of risks.

Risks evaluation which is connected with the debts’ management is made by controlling interest rate, cur-
rency, budgetary, refinancing, and liquidity risks. The analysis focuses on the estimated payments of servicing 
the public debt under current agreements in the context of internal and external borrowings are considered 
with the purpose of determining the financial burden on the state budget in the future and approving the plan 
of measures for the prevention of default on government bonds.

Practical implications. Increasing the interest of the population in domestic government bonds allows to 
attract additional funds in the domestic market and to direct them to economic development. Banks need to 
reduce the minimum amount of government bonds purchased and promote more actively the benefits of place-
ment in government securities to do this. 
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У статті розглянуто теоретико-методо-
логічні засади формування бюджету розви-
тку в умовах бюджетної децентралізації. 
Визначено особливості витрачання коштів 
бюджету розвитку на фінансування проектів 
органів місцевого самоврядування. Показано 
основні проблеми фінансового забезпечення 
бюджетів розвитку місцевих бюджетів. Оха-
рактеризовано бюджет розвитку як важливу 
складову місцевого бюджету та інструмент 
реалізації інвестиційних та інноваційних інф-
раструктурних проектів органів місцевого 
самоврядування. Проаналізовано структуру 
бюджету розвитку в доходах зведеного 
бюджету Харківської області. З’ясовано, що 
бюджет розвитку є реальним фінансовим 
інструментом забезпечення програми розви-
тку територій. За підсумками проведеного 
дослідження запропоновано шляхи ство-
рення більш справедливої системи форму-
вання доходів бюджету розвитку з метою 
підвищення заінтересованості місцевих 
органів влади в економічному розвитку відпо-
відних територій.
Ключові слова: бюджет розвитку, місце-
вий бюджет, видатки місцевих бюджетів, 
децентралізація, громадський бюджет.

В статье рассмотрены теоретико-мето-
дологические основы формирования бюд-

жета развития в условиях бюджетной 
децентрализации. Определены особен-
ности расходования средств бюджета 
развития на финансирование проектов 
органов местного самоуправления. Пока-
заны основные проблемы финансового 
обеспечения бюджетов развития местных 
бюджетов. Охарактеризован бюджет раз-
вития как важная составляющая местного 
бюджета и инструмент реализации инве-
стиционных и инновационных инфраструк-
турных проектов органов местного само-
управления. Проанализирована структура 
бюджета развития в доходах сводного 
бюджета Харьковской области. Выяснено, 
что бюджет развития является реаль-
ным финансовым инструментом обеспече-
ния программы развития территорий. По 
итогам проведенного исследования пред-
ложены пути создания более справедливой 
системы формирования доходов бюджета 
развития с целью повышения заинтересо-
ванности местных органов власти в эко-
номическом развитии соответствующих 
территорий.
Ключевые слова: бюджет развития, мест-
ный бюджет, расходы бюджета развития, 
поступления бюджета развития, децентра-
лизация.

Іn modern conditions, the decisive factor in the effective functioning of local self-government bodies is to ensure their financial autonomy by transferring not 
only certain financial resources but also appropriate powers. Under the existing conditions for the formation of local budgets of Ukraine, the development 
budget is a real financial tool for ensuring the program of development of territories. The purpose of the paper is to study of theoretical and methodologi-
cal principles and the definition of the peculiarities of the formation and use of the development budget in the context of reducing territorial development 
imbalances and the possibilities of efficient financing of the region's infrastructure. The article discusses the theoretical and methodological foundations of 
formation development budget in the context of budget decentralization. The features of spending development budget funds to finance projects of local 
governments are identified. The structure of the development budget in the revenues of the consolidated budget of the Kharkiv region is analyzed. In the 
structure of the budget revenues of the development of the Kharkiv region, the largest share is the proceeds from the sale of land and funds from the 
alienation of property in communal ownership. The funds of the development budget were used for capital expenditures aimed at the construction, recon-
struction, repair of educational institutions, health care, culture, for carrying out urgent works on important objects of housing and communal services. Іt has 
been established that the development budget is a real financial instrument for ensuring the development program of territories. According to the results of 
the study, it has been established that the development budget as a financial instrument for ensuring the regional policy of socio-economic development 
will increase the interest of local authorities in the economic development of the respective territories. It is proposed for create for more autonomy for local 
government bodies to identify additional sources of income, which are credited to the budget of development, in order to create a fairer system for the 
formation of budget revenues.
Key words: development budget, local budget, expenses of development budget, receipts of development budget, decentralization.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
DEVELOPMENT BUDGET IN PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF TERRITORIES IN TERMS DECENTRALIZATION OF LOCAL FINANCES

Постановка проблеми. Одним із головних 
принципів побудови бюджетної системи України 
є бюджетна самостійність, виходячи з цього в 
сучасних умовах вирішальним фактором ефек-
тивної діяльності органів місцевого самовря-
дування є забезпечення їх фінансової само-
стійності шляхом передачі в розпорядження не 
лише певних фінансових ресурсів, а й відпо-
відних повноважень. Процеси децентралізації 
влади за останні часи сприяють нарощуванню 
та розвитку власного економічного потенціалу 
регіонів, але нові завдання формування нової 
моделі соціального й економічного розвитку, які 
постають перед місцевим самоврядуванням, 
потребують суттєвого збільшення фінансової 

бази місцевих бюджетів, пошуку джерел фінан-
сування інвестиційних та соціальних програм. 
За існуючих умов формування місцевих бюдже-
тів України бюджет розвитку є реальним фінан-
совим інструментом забезпечення програми 
розвитку територій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання зміцнення власної дохідної бази місцевих 
бюджетів, підвищення рівня фінансової незалеж-
ності місцевого самоврядування знайшли відобра-
ження у працях вітчизняних вчених: О. Василика, 
В. Зайчикової, О. Кириленко, І. Луніної, К. Павлюк, 
І. Чугунова, С. Юрія та інших. Складність і багато-
гранність цієї проблематики обумовлюють необ-
хідність подальшого її дослідження.



271

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретико-методологічних засад і визна-
чення особливостей формування та викорис-
тання бюджету розвитку в контексті зменшення 
диспропорцій територіального розвитку й мож-
ливостей ефективного фінансування інфраструк-
тури регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах проведення в Україні економічних та 
адміністративних реформ щодо децентралізації 
місцевих фінансів формування доходів місцевих 
бюджетів повинне відповідати критеріям еконо-
мічної ефективності, тобто створювати і зберігати 
зацікавленість органів місцевого самоврядування 
у збільшенні власних доходів та ефективному 
використанні бюджетних коштів. Місцевий бюджет 
не лише відображає обсяги необхідних місце-
вим органам фінансових ресурсів, визначає кон-
кретні напрями використання коштів, спрямовує їх 
фінансову діяльність, а й впливає соціально-еко-
номічний розвиток територій шляхом вироблення 
регіональної фінансової політики та використову-
ючи бюджетний механізм.

Місцевий бюджет поділяється на поточний 
бюджет і бюджет розвитку. 

Доходи поточного бюджету формуються на 
основі податків (податки на прибутки підприємств і 
організацій, податок на добавлену вартість, акциз-
ний збір, державне мито, прибутковий податок 
із громадян, плата за землю та ін.). Питома вага 
податків на прибуток і податку на додану вартість 
у структурі доходів бюджету становить 60-65%. 
Податки з громадян становлять 5-7% у загальних 
доходах. Доходи бюджету розвитку формуються 
за рахунок частини податкових надходжень, а 
також коштів, залучених від розміщення місцевих 
позик, інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є надзви-
чайно важливим елементом у складі місцевого 
бюджету, оскільки програми капіталовкладень є, 
по-перше, фундаментом економічного розвитку 
території, а по-друге, основою подальшого покра-
щення життєвого рівня населення [1].

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є скла-
довою частиною спеціального фонду місцевих 
бюджетів.

Бюджет розвитку є реальним фінансовим 
інструментом забезпечення програми розвитку 
територій, що лягає в концепцію програмно-цільо-
вого методу [2]. 

Національна система стратегічного планування 
базується на узгодженні системи координації про-
цесів стратегічного планування на центральному, 
регіональному та місцевому рівні. Для сталого 
розвитку регіону розробляється програми еконо-
мічного і соціального розвитку. 

Стратегія розвитку Харківської області розро-
блена у чіткій відповідності до Державної стра-

тегії регіонального розвитку України на період до 
2020 року та процесів державного стратегічного 
планування розвитку окремих секторів економіки 
країни та областей, що враховує потреби їх роз-
витку, та необхідність підвищення конкуренто-
спроможності [3].

На прикладі Харківської області, ми можемо 
побачити, що питома вага бюджету розвитку в 
доходах спеціального фонду зведеного бюджету 
Харківської області має тенденцію до скорочення 
з 12,9% у 2015 році до 6,2% у 2017 році, однак у 
абсолютному виразі його надходження майже 
не змінюються (таблиця 1). Основною причиною 
таких змін були законодавчі поправки в бюджет-
ному і податковому законодавстві.

У структурі доходів бюджету розвитку Харків-
ської області найбільшу питому вагу мають доходи 
від продажу землі та кошти від відчуження майна, 
що перебуває в комунальній власності. Кошти 
бюджету розвитку були використані на прове-
дення капітальних видатків, спрямованих на будів-
ництво, реконструкцію, ремонт закладів освіти, 
охорони здоров‘я, культури, на проведення невід-
кладних робіт на важливих для області об’єктах 
житлово-комунального господарства.

Слід зазначити, що для Харківської області 
мати бюджет розвитку лише 135,5 млн. грн не є 
достатнім, тому необхідно переглянути та збіль-
шити цю цифру, з урахуванням того, що саме 
кошти бюджету розвитку можна використовувати 
максимально вільно на розвиток інфраструктури 
регіону. 

У бюджетному законодавстві витрачання 
коштів бюджету розвитку місцевого бюджету 
дозволено за такими напрямками:

1) погашення місцевого боргу;
2) капітальні видатки, включаючи капітальні 

трансферти іншим бюджетам (крім капітальних 
видатків, що здійснюються за рахунок окре-
мих надходжень спеціального фонду місцевих 
бюджетів);

3) внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування до ста-
тутного капіталу суб'єкта господарювання;

4) проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, що підлягає продажу відпо-
відно до статті 128 Земельного кодексу України, 
за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної 
ділянки;

5) підготовка земельних ділянок несільсько-
господарського призначення або прав на них 
державної (до розмежування земель державної 
та комунальної власності) чи комунальної влас-
ності для продажу на земельних торгах та про-
ведення таких торгів;

6) платежі, пов'язані з виконанням гарантійних 
зобов'язань Автономної Республіки Крим чи тери-
торіальної громади міста;
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Таблиця 1
Структура бюджету розвитку в доходах зведеного бюджету Харківської області

№ 
з/п Вид доходів

2015 р. 2016 р. 2017 р.

тис. грн питома 
вага, % тис. грн питома 

вага, % тис. грн питома 
вага, %

1 Спеціальний фонд 909966,1 100,0 1284790,9 100,0 2181635,0 100,0

2 Бюджет розвитку, в тому 
числі 117452,6 12,9 141623,0 11,0 135504,7 6,2

Відсотки за користування 
позиками, які надавалися з 
місцевих бюджетів

14,9 0,01 24,6 0,02 190,5 0,1

Надходження коштів 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту

16597,1 14,1 37625,9 26,6 20394,3 15,1

Кошти від відчуження майна, 
що перебуває в комунальній 
власності

30290,4 25,8 31988,2 22,6 41417,1 30,6

Кошти від продажу землі 70550,2 60,1 71984,3 50,8 73502,7 54,2

Джерело: складено авторами за даними [4]

7) розроблення містобудівної документації на 
місцевому та регіональному рівнях [5].

Ті напрямки, що традиційно фінансуються 
місцевим самоврядуванням з бюджетів розви-
тку, можна лише умовно віднести до видатків 
розвитку. Такі поширені видатки, як видатки на 
ремонт школи, реконструкцію даху, заміну вікон 
чи будівництво водогону – важливі і часто жит-
тєво необхідні напрямки для громади. Однак 
слід розглянути у першу чергу видатки, які 
могли б принести у майбутньому додаткові над-
ходження до місцевих бюджетів та сприяли б 
підвищенню інвестиційної привабливості тери-
торії. Так направивши один раз кошти на прове-
дення грошової оцінки землі, вже у наступному 
бюджетному році бюджет може отримати в рази 
більше надходжень від земельного податку та 
можливість здійснити той самий ремонт школи, 
даху тощо. А наявність містобудівної документа-
ції відкриває для громади нові горизонти як для 
залучення інвесторів та підвищення економічної 
активності на своїй території, так і для побудови 
нових якісних суспільних відносин у громаді. Що 
стосується запозичень, то хоча місцевим орга-
нам самоврядування і дозволено брати позики 
на здійснення капітальних проектів, така прак-
тика в Україні обмежена. Лише для виконання 
конкретних інвестиційних проектів і саме до 
бюджету розвитку можуть здійснюватись запо-
зичення (стаття 74 Бюджетного кодексу). При 
цьому необхідно мати на увазі, що видатки на 
обслуговування боргу здійснюються за рахунок 
коштів загального фонду бюджету.

Бюджет розвитку є важливою складовою міс-
цевого бюджету та інструментом реалізації інвес-
тиційних та інноваційних інфраструктурних про-
ектів органів місцевого самоврядування. Кошти 
цього бюджету спрямовуються на капітальний 

ремонт, розбудову та реконструкцію об’єктів міс-
цевої соціально-культурної сфери та житлово-
комунального господарства та формують місцеву 
інфраструктуру.

Сьогодні слід відмітити позитивну тенденцію 
до збільшення обсягів бюджету розвитку місцевих 
бюджетів та зростання обсягів фінансування капі-
тальних видатків громади. Бюджетна децентралі-
зація змінила підходи у формуванні дохідної час-
тини місцевих бюджетів, в результаті чого органи 
місцевого самоврядування отримали як додат-
кові фінансові ресурси, так і більшу можливість 
у маневруванні бюджетними коштами. Фінансове 
забезпечення делегованих і власних повноважень 
органів місцевого самоврядування почало відбу-
ватися без конкретної прив’язки до джерел надхо-
джень місцевого бюджету (крім трансфертів), що 
дало можливість для внутрішнього перерозподілу 
бюджетних коштів та їх вивільнення для фінансу-
вання капітальних потреб [6]. 

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є надзви-
чайно важливим елементом у складі місцевого 
бюджету, оскільки програми капіталовкладень є, 
по-перше, фундаментом економічного розвитку 
території, а по-друге, основою подальшого покра-
щення життєвого рівня населення. Вплив бюджету 
розвитку на забезпечення соціально-економічного 
розвитку території показано на рис. 1 [1]. 

Для забезпечення реалізації ідеї використання 
бюджету розвитку на місцевому рівні в Україні 
необхідно сформувати бюджетний механізм сти-
мулювання довгострокового інвестиційного роз-
витку адміністративно-територіальних утворень, 
основними складовими якого мають стати: 

1) розширення джерел наповнення місцевих 
бюджетів розвитку;

2) підвищення ефективності управління видат-
ковою складовою місцевих бюджетів розвитку. 
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3) побудова ефективної системи управління і 
контролю за реалізацією інвестиційних проектів, 
що фінансуються за кошти місцевих бюджетів 
розвитку. 

Такий комплексний підхід до проблеми підви-
щення дієвості засобів бюджетного фінансування 
інвестиційних проектів забезпечить сталий розви-
ток як окремих адміністративно-територіальних 
утворень, так і держави в цілому.

Виходячи з теоретичних засад ефективного 
фінансування регіональних суспільних благ і 
послуг і зважаючи на низку здійснених ефективних 
кроків у напрямі досягнення фінансової децентра-
лізації головним резервом забезпечення влас-
ними фінансовими ресурсами органів місцевого 
самоврядування повинен стати бюджет розвитку. 
Основою розвитку регіонів має стати модернізація 
їх інфраструктури, оскільки це дозволяє створити 
передумови для реалізації їх можливостей як сис-
тем відтворення якісних ресурсів, що забезпечу-
ють стійкий характер економічного зростання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Однією з умов посилення впливу місцевих бюдже-
тів на розвиток територій є достатня наявність 
власних фінансових ресурсів в їх складі, а саме 
бюджету розвитку. Бюджет розвитку як фінансо-
вий інструмент забезпечення регіональної полі-
тики соціально-економічного розвитку сприятиме 
підвищенню заінтересованості місцевих органів 
влади в економічному розвитку відповідних тери-
торій. Для створення більш справедливої системи 
формування доходів бюджету розвитку необхідно 
надати більшу автономію органам місцевого само-
врядування щодо визначення додаткових джерел 
доходів, які зараховуються до складу бюджету 
розвитку.
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DEVELOPMENT BUDGET IN PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES  
IN TERMS DECENTRALIZATION OF LOCAL FINANCES

The purpose of the article. The purpose of the paper is to study of theoretical and methodological prin-
ciples and the definition of the peculiarities of the formation and use of the development budget in the context 
of reducing territorial development imbalances and the possibilities of efficient financing of the region's infra-
structure.

Methodology. The theoretical and methodological basis of the study is the legislative and regulatory acts 
concerning the formation of local budgets, information base – data of the Department of Finance of Kharkiv 
Regional State Administration. The following methods were used when writing the article: system analysis, 
comparative analysis and synthesis, system-structural analysis and statistical methods of grouping.

Results. Іn modern conditions, the decisive factor in the effective functioning of local self-government bod-
ies is to ensure their financial autonomy by transferring not only certain financial resources but also appropriate 
powers. Under the existing conditions for the formation of local budgets of Ukraine, the development budget is 
a real financial tool for ensuring the program of development of territories. The article discusses the theoretical 
and methodological foundations of formation development budget in the context of budget decentralization. 
The features of spending development budget funds to finance projects of local governments are identified. 
The structure of the development budget in the revenues of the consolidated budget of the Kharkiv region is 
analyzed. In the structure of the budget revenues of the development of the Kharkiv region, the largest share is 
the proceeds from the sale of land and funds from the alienation of property in communal ownership. The funds 
of the development budget were used for capital expenditures aimed at the construction, reconstruction, repair 
of educational institutions, health care, culture, for carrying out urgent works on important objects of housing 
and communal services. Іt has been established that the development budget is a real financial instrument for 
ensuring the development program of territories.

Practical implications. Based on the theoretical foundations of effective financing of regional public goods 
and services, and considering the number of effective steps taken towards achieving financial decentraliza-
tion, the development budget should become the main reserve for providing local governments with their own 
financial resources. The basis for the development of the regions should be the modernization of their infra-
structure, as it allows to create the preconditions for realizing their capabilities as systems of reproduction of 
quality resources that ensure sustainable nature of economic growth.

Value/originality. According to the results of the study, it has been established that the development bud-
get as a financial instrument for ensuring the regional policy of socio-economic development will increase the 
interest of local authorities in the economic development of the respective territories. It is proposed for create 
for more autonomy for local government bodies to identify additional sources of income, which are credited to 
the budget of development, in order to create a fairer system for the formation of budget revenues.
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У статті здійснено моніторинг видатків 
бюджету м. Тернополя на соціально-куль-
турні цілі. З’ясовано, що видатки бюджету 
соціально-культурного призначення перед-
бачають фінансування освіти, культури 
та мистецтва, охорони здоров’я, фізич-
ної культури і спорту, соціальне забезпе-
чення. Виявлено, що понад 3/4 усіх коштів 
бюджету м. Тернополя витрачається на 
соціально-культурні цілі. Структурний ана-
ліз видатків бюджету м. Тернополя на соці-
ально-культурні цілі дав змогу виявити, що 
основна їх частина припадає на соціальний 
захист і соціальне забезпечення, а також 
на оплату праці та єдиний соціальний вне-
сок працівників соціальної сфери; при цьому 
капітальні видатки на розвиток соціально-
культурної сфери є незначними. Запропо-
новано напрями підвищення результатив-
ності фінансування закладів соціальної 
сфери шляхом вкладення коштів у їх роз-
виток та підвищення доступності послуг 
для широких верств населення незалежно 
від місця проживання та матеріального 
становища. 
Ключові слова: видатки бюджету, видатки 
бюджету на соціально-культурні цілі, 
видатки на соціальний захист і соціальне 
забезпечення, видатки бюджету на охо-
рону здоров’я, видатки бюджету на освіту, 
видатки бюджету на культуру та мисте-
цтво, видатки бюджету на фізичну куль-
туру і спорт.

В статье осуществлен мониторинг рас-
ходов бюджета г. Тернополя на социально-
культурные цели. Выяснено, что расходы 
бюджета социально-культурного назначения 
предусматривают финансирование образо-
вания, культуры и искусства, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта, социаль-
ное обеспечение. Установлено, что более 3/4 
всех средств бюджета г. Тернополя расходу-
ется на социально-культурные цели. Струк-
турный анализ расходов бюджета г. Терно-
поля на социально-культурные цели позволил 
выявить, что их основная часть приходится 
на социальную защиту и социальное обеспе-
чение, а также на оплату труда и единый 
социальный взнос работников социальной 
сферы; при этом капитальные расходы на 
развитие социально-культурной сферы 
незначительны. Предложены направления 
повышения результативности финансиро-
вания учреждений социальной сферы путем 
вложения средств в их развитие и повыше-
ние доступности услуг для широких слоев 
населения независимо от места проживания 
и материального положения.
Ключевые слова: расходы бюджета, рас-
ходы бюджета на социально-культурные 
цели, расходы бюджета на социальную 
защиту и социальное обеспечение, расходы 
бюджета на здравоохранение, расходы бюд-
жета на образование, расходы бюджета на 
культуру и искусство, расходы бюджета на 
физическую культуру и спорт.

The article discusses budget expenses of the city of Ternopil for social and cultural goals. Budget expenses of social and cultural assignment foresee 
financing of education, culture and arts, health protection, physical training and sports, social provision. Expenses for social and cultural goals are directed 
at provision of well-being and social protection of the population, assisting in improvement of health, providing possibilities for realization of human abilities. 
Budget expenses for social and cultural goals carry out four main functions: servicing which assists successful functioning of subjects of social infrastruc-
ture; protective, directed at creation of conditions for growing of human possibilities; reproductive which foresees reproduction and development of human 
potential, widening and obtaining of knowledge, access to means of existence; balancing of interests of modern and future generations. It was discovered 
that in the city of Ternopil 75% of local budget funds is carried out for financing of expenses of social and cultural assignments. Structural analysis of bud-
get expenses of the city of Ternopil for social and cultural goals let us lead to conclusion that most of expenses are directed for social provision and social 
protection, as well for payment of labor and single social payment of social workers; nevertheless capital expenses for development of social and cultural 
sphere is insignificant. In the process of estimating of dynamics of budget expenses for social protection of the population it has been manifested that the 
costs are mainly directed at realization of passive social support program (payment for housing expenses for the population and support for families with 
children and indigent families). That is why their effectiveness remains low, as they do not influence the increase of people’s income. It was proven that 
growing of the volume of expenses for social protection and social provision has to activate the means directed at reduction of the level of poverty of the 
population, motivating citizens to obtaining additional labor income. Suggested way of rising of effectiveness of financing of the bodies of the given sphere 
can be achieved by way of investment of costs into development and rising of accessibility of services for wide layers of the population regardless of the 
place of living and material status.
Key words: budget expenses, budget expenses of socio-cultural purposes, budget expenses of social provision, budget expenses of health care budget, 
budget expenses of education, budget expenses of culture and arts, budget expenses of physical training and sports.

МОНІТОРИНГ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ М. ТЕРНОПОЛЯ  
НА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЦІЛІ
MONITORING OF BUDGET EXPENSES OF THE CITY OF TERNOPIL  
FOR SOCIAL AND CULTURAL GOALS

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
зростає інтерес держави до проблем людини, який 
передбачає захист прав і свобод, забезпечення 
достойних умов життя за задоволення як індивіду-
альних, так і колективних потреб громадян. Місцеві 
бюджети забезпечують фінансування видатків, 
що спрямовані на підвищення рівня життя насе-
лення, вирішення проблеми соціального та еконо-
мічного розвитку територій. Саме тому в умовах 
стабільного зростання потреб суспільства особли-
вої актуальності набувають питання, пов’язані із 

дослідженням видатків місцевих бюджетів на соці-
ально-культурні послуги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній літературі дослідженню видатків 
місцевих бюджетів соціально-культурного призна-
чення приділяли увагу такі вітчизняні науковці, як: 
Л. Богуш, Б. Данилишин, В. Дем’янишин, О. Кири-
ленко, В. Куценко, Е. Лібанова, О. Палій, В. Скура-
тівський, О. Тулай, Б. Шулюк, С. Юрій. Незважаючи 
на ґрунтовні наукові напрацювання вітчизняних 
учених з цієї проблематики, значущість зазначе-
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Таблиця 1
Динаміка та структура видатків на соціально-культурні цілі  

у бюджеті м. Тернополя за 2015–2018 рр.

Показники
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млрд. грн.

Питома 
вага, %

Освіта 368,4 29,7 495,5 28,7 709,9 29,9 846,1 34,5
Охорона здоров’я 184,3 14,8 186,2 10,8 250,2 10,5 286,6 11,7
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 332,9 26,8 561,7 32,6 806,1 34,0 684,7 27,9

Культура і мистецтво 38,2 3,1 44,1 2,6 64,1 2,7 46,9 1,9
Фізична культура і спорт 19,6 1,6 21,9 1,3 35,6 1,5 37,2 1,5
Разом видатків на 
соціально-культурні цілі 943,4 76,0 1309,4 76,0 1865,9 78,6 1901,5 77,5

Всього видатків 1241,4 100 1723,7 100 2372,2 100 2454,4 100

Джерело: сформовано на основі: [8]

них проблем в умовах постійних змін бюджетного 
законодавства зумовлює необхідність подальшого 
їх дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є моніторинг видатків бюджету м. Тернополя на 
соціально-культурні цілі та обґрунтування напря-
мів підвищення результативності видатків місце-
вих бюджетів у контексті забезпечення соціаль-
ного-економічного розвитку територій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Людина, її життя та здоров'я, особисті інтереси 
є об'єктом соціальної функції держави [1]. Важ-
ливе місце у задоволенні матеріальних та духо-
вних потреб громадян займають місцеві бюджети, 
оскільки вони є фінансовою базою фінансування 
соціально-культурної сфери. 

Досліджуючи видатки бюджету, вчені С. Юрій 
та В. Дем’янишин поділяють їх залежно від ролі 
і місця у виробництві ВВП на дві групи: видатки, 
які пов’язані із розвитком виробничої сфери, та 
видатки, що забезпечують функціонування та роз-
виток соціальної сфери [2, с. 168]. 

У процесі аналізу поглядів науковців щодо скла-
дових частин видатків бюджету соціально-куль-
турного призначення виявлено близькі за змістом 
підходи до їх класифікації. Так, на думку Е. Ліба-
нової, О. Палія та В. Скуратівського, до сфери 
соціально-культурних послуг належать: освіта, 
культура та мистецтво, охорона здоров’я, фізична 
культура і спорт, соціальне забезпечення, охорона 
навколишнього середовища [3, с. 98]. В. І. Куценко 
та С. І. Бандур до видатків на соціально-культурні 
послуги крім вище названих відносять видатки на 
фінансування засобів масової інформації [4, с. 111]. 

На думку Б.С. Шулюк, видатки на соціально-
культурні цілі спрямовані забезпечити добробут та 
достатній рівень соціального захисту населення, 
сприяти здоровому способу життя та оздоров-
ленню, надавати можливості для реалізації люд-
ських здібностей тощо [5, с. 12].

Досліджуючи видатки на соціально-культурні 
цілі, Б. Данилишин, Д. Клиновий, П. Левін, Т. Пепа 
вказують на їх характерні ознаки: безкоштовність 
надання громадянам; переважання фінансування 
за рахунок коштів місцевих бюджетів; доступність 
для всіх громадян [6, с. 89].

О.І. Тулай розглядає видатки бюджету соці-
ально-культурного призначення як процес виді-
лення та розподілу фінансових ресурсів із бюдже-
тів різного рівня з метою відтворення й розвитку 
людського потенціалу, задоволення потреб тепе-
рішнього та прийдешніх поколінь [7, с. 137]. При 
цьому, на думку науковця, видатки бюджету на 
соціально-культурні цілі виконують чотири осно-
вні функції:

– обслуговуючу, яка сприяє успішному функціо-
нуванню об’єктів соціальної інфраструктури;

– забезпечувальну, спрямовану на створення 
умов для зростання можливостей людини;

– відтворювальну, яка передбачає в розвиток 
людського потенціалу (довготривале та здорове 
життя, розширення та здобуття знань, доступ до 
засобів існування);

– збалансовуючу – для зрівноваження інтер-
есів теперішнього та наступних поколінь [7, с. 138].

В Україні фінансування видатків соціально-
культурного призначення переважно здійснюється 
із місцевих бюджетів. Аналіз динаміки та структури 
видатків на соціально-культурні цілі бюджету м. 
Тернополя дав змогу визначити їх місце у видат-
ках бюджету (табл. 1).

Оцінка показників табл. 1 свідчить, що понад 
3/4 усіх коштів бюджету м. Тернополя витрача-
ється на соціально-культурні цілі. Так, питома 
вага цієї групи видатків упродовж 2015 –2018 рр. 
становила 76,0–78,6%. При цьому частка видат-
ків бюджету м. Тернополя на соціально-культурні 
цілі суттєво не змінювалась, однак їх абсолют-
ний обсяг стабільно зростав: від 943,4 млн. грн. у 
2015 р. до 1901,5 млн. грн. у 2018 р. 



277

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Таблиця 2
Динаміка та структура показників видатків бюджету м. Тернополя  
на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2015–2018 рр.

Показники
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млрд. грн.

Питома 
вага, %

Допомога сім`ям з 
дітьми, малозабезп. 
сім`ям

174,2 52,3 178,6 31,8 193,7 24,0 241,0 35,2

Додаткові виплати 
населенню на оплату 
ЖКП послуг (субсидії)

87,8 26,4 283,3 50,4 464,9 57,7 375,6 54,9

Утримання установ 
соціального захисту 
та молодіжної 
політики

7,4 2,2 9,3 1,6 12,2 1,5 14,5 2,1

Компенсація за 
пільг. перевезення 
громадян

1,1 0,3 1,2 0,2 47,9 5,9 39,2 5,7

Інші виплати 62,4 18,8 89,3 16 87,4 10,9 14,4 2,1
Разом 332,9 100 561,7 100 806,1 100 684,7 100

Джерело: сформовано на основі: [8]

Моніторинг структури видатків бюджету м. 
Тернополя на соціально-культурні цілі у динаміці 
свідчить, що найбільшою питомою вагою вирізня-
ються видатки на соціальний захист і соціальне 
забезпечення (26,8–34%). Значні обсяги видат-
ків цієї групи зумовлено соціально-економічною 
нестабільністю в державі, зниженням доходів гро-
мадян, зростанням рівня бідності населення. Адже 
соціальні трансферти у різних їх формах спрямо-
вані на зниження гостроти соціальних проблем та 
забезпечення найбільш потребуючим верствам 
населення матеріального добробуту на рівні міні-
мальних соціальних стандартів (табл. 2).

У видатках бюджету м. Тернополя на соціаль-
ний захист і соціальне забезпечення найбільшою 
питомою вагою вирізняються виплати населенню 
на оплату житлово-комунальних послуг (субси-
дії), причому починаючи із 2016 р. їх питома вага 
становила більше половини видатків цієї групи 
(табл. 2). 

У сучасних умовах житлова субсидія є інстру-
ментом захисту окремих категорій споживачів 
житлово-комунальних послуг. За даними Держав-
ного комітету статистики України, у 2018 р. для 
отримання субсидій на часткове відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
звернулися 7471,5 тис. домогосподарств, при-
чому призначено субсидії 6537,7 тис. домогоспо-
дарств. Порівняно з 2017 р. кількість таких домо-
господарств зменшилася на 25,8% [9]. У 2018 р. 
18 267 сімей отримували субсидію на відшкоду-
вання витрат на житлово-комунальні послуги із 
бюджету м. Тернополя [10].

Значною питомою вагою у видатках на соціаль-
ний захист та соціальне забезпечення бюджету 

м. Тернополя вирізняються видатки на допомогу 
сім`ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям. 
Законом України «Про державну допомогу сім'ям 
з дітьми» передбачено надання державної гро-
шової допомоги сім’ям з дітьми за рахунок коштів 
державного бюджету через механізм надання суб-
венцій місцевим бюджетам. В Україні є такі види 
державної допомоги сім'ям з дітьми:

– допомога, пов’язана із вагітністю та пологами; 
– одноразова допомога, що виплачується при 

народженні дитини; 
– допомога при усиновленні дитини; 
– допомога на дітей, котрі перебувають під опі-

кою чи піклуванням; 
– допомога на дитину одиноким матерям [11]. 
У 2015 р. на фінансування допомоги сім`ям з 

дітьми та малозабезпеченим сім’ям із бюджету 
м. Тернополя було виділено 174,2 млн. грн., що 
становило 52,2% від загальної суми видатків на 
соціальний захист та соціальне забезпечення. 
У 2016–2018 рр. абсолютний обсяг цього показ-
ника зростав, хоча його питома вага знизилася до 
рівня 24–35,2% (табл. 2). 

Право на безоплатний проїзд транспортом 
загального користування встановлено законо-
давчо. За даними Міністерства соціальної полі-
тики, на початку 2015 р. таке право мали 9,8 млн. 
осіб. Крім того, правом безоплатного проїзду в 
громадському транспорті користувалися 9,1 млн. 
пенсіонерів за віком. За рахунок коштів бюджету м. 
Тернополя здійснюється компенсація за пільгове 
перевезення окремих категорій громадян, причому 
у 2017–2018 рр. обсяг цієї групи витрат зріс і ста-
новив 5,7–5,9% від загального обсягу видатків на 
соціальний захист та соціальне забезпечення. 
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Серед видатків бюджету м. Тернополя на 
соціально-культурні цілі значними обсягами 
вирізняється фінансування освіти. Упродовж 
2015–2018 рр. видатки за цією статтею зросли 
від 368,4 млн. грн. до 846,1 млн. грн., що стано-
вило 28,7–34,5% від загального обсягу видатків 
бюджету м. Тернополя (табл. 1). У м. Тернополі 
сформовано мережу освітніх закладів, які фінан-
суються за рахунок коштів бюджету м. Тернополя 
і задовольняють потреби учнів та їх батьків, вра-
ховують освітні потреби громади: 38 закладів 
дошкільної освіти, 43 закладів загальної серед-
ньої освіти, 2 ліцеї, 3 гімназії, 2 початкові школи, 
4 заклади позашкільної освіти, 6 професійно-тех-
нічних навчальних закладів [10]. Освіта належить 
до галузей нематеріального виробництва, тому 
основну частину витрат на надання відповідних 
послуг становить зарплата та єдиний соціальний 
внесок (табл. 3). 

Моніторинг структури видатків бюджету м. Тер-
нополя по установах освіти свідчить, що левова 
їхня частка припадає на оплату праці та нараху-
вання на заробітну плату (63,8–73,8%). Доволі 
значними є також видатки бюджету м. Тернополя 
на фінансування комунальних послуг та енергоно-
сіїв установ освіти (8,2–12% від загального обсягу 
витрат) (табл. 3).

Капітальні видатки здійснювалися за раху-
нок спеціального фонду бюджету м. Тернополя 
і передбачали здійснення капітального ремонту, 
реконструкції, капітальні вкладення. Частка цієї 
групи видатків становила 3,5–6,6% від загальних 
витрат по установах освіти бюджету м. Терно-
поля. Саме за рахунок цих коштів у 2017 р. про-

ведено капітальний ремонт покрівлі, замінено 
вікна в окремих загальноосвітніх школах, техніч-
ному ліцеї [12].

Значними як за обсягами, так і за питомою 
вагою є видатки бюджету м. Тернополя на охо-
рону здоров’я (10,5–14,8%). Оцінка динаміки цієї 
групи видатків свідчить про їх зростання упро-
довж аналізованого періоду від 184,3 млн. грн. до 
286,6 млн. грн. (табл. 1).

Із бюджету м. Тернополя фінансуються 8 ліку-
вально-профілактичних установ: Тернопільська 
міська комунальна лікарня швидкої допомоги, 
Тернопільська комунальна міська лікарня № 2; 
міська комунальна лікарня № 3; Тернопільська 
міська комунальна дитяча лікарня; центр первин-
ної медико-санітарної допомоги з 16 амбулаторій, 
Тернопільська міська комунальна стоматологічна 
поліклініка; міська комунальна дитяча стомато-
логічна поліклініка, Тернопільський міський ліку-
вально-діагностичний центр [10].

У процесі моніторингу видатків бюджету м. 
Тернополя на фінансування закладів охорони 
здоров’я виявлено, що їх структура є подібною до 
закладів освіти (табл. 4). 

Переважну частину витрат на фінансування 
установ охорони здоров’я становить зарплата 
та єдиний соціальний внесок: їхня питома вага 
у 2015–2018 рр. становила понад 70% видатків 
бюджету м. Тернополя на охорону здоров’я. Доволі 
значними є також видатки бюджету м. Тернополя 
по фінансуванню комунальних послуг та енерго-
носіїв (7,1–8,5% від загальних витрат по установах 
охорони здоров’я). На придбання товарів і послуг 
(медикаменти, продукти харчування тощо) витра-

Таблиця 3
Динаміка та структура показників видатків бюджету м. Тернополя  

по установах освіти у 2015–2018 рр.

Показники
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млрд. грн.

Питома 
вага, %

Оплата праці 188,1 51,1 259,4 52,4 419,6 59,1 512,0 60,5
Нарахування на 
заробітну плату 67,4 18,3 56,7 11,4 91,3 12,9 112,3 13,3

Придбання товарів і 
послуг 21,2 5,8 33,4 6,7 32,8 4,6 67,4 8,0

Оплата комуналь-них 
послуг та енергоносіїв 44,2 12,0 52,7 10,6 58,4 8,2 69,4 8,2

Заходи регіональних 
програм 14,8 4,0 19,7 4,0 26,4 3,7 31,5 3,7

Придбання 
обладнання 2,1 0,6 6,4 1,3 8,4 1,2 6,7 0,8

Капремонт, 
реконструкція, 
капвкладення

15,4 4,2 32,9 6,6 32,2 4,5 29,6 3,5

Інші видатки 15,2 4,1 34,3 6,9 40,8 5,7 17,2 2,0
Разом 368,4 100,0 495,5 100,0 709,9 100,0 846,1 100,0

Джерело: сформовано на основі: [8]
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Таблиця 4
Динаміка та структура показників видатків бюджету м. Тернополя  

по установах охорони здоров’я у 2015–2018 рр.

Показники
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млн. грн.

Питома 
вага, %

Обсяг, 
млрд. грн.

Питома 
вага, %

Оплата праці 102,4 55,6 103,6 55,6 155,2 62,0 167,0 58,3
Нарахування на 
заробітну плату 36,3 19,7 22,6 12,1 34,4 13,7 37,4 13,0

Придбання товарів і 
послуг 11,2 6,1 15,6 8,4 12,5 5,0 22,8 8,0

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 15,3 8,3 15,9 8,5 17,4 7,0 20,4 7,1

Заходи регіональних 
програм 1,8 1,0 3,5 1,9 11,0 4,4 0 0,0

Придбання обладнання 4,3 2,3 5,2 2,8 0 0,0 0 0,0
Капремонт, реконст-
рукція, капвкладення 3,2 1,7 6,2 3,3 11,9 4,8 0 0,0

Інші видатки 9,8 5,3 13,6 7,3 7,8 3,1 39 13,6
Разом 184,3 100,0 186,2 100,0 250,2 100,0 286,6 100,0

Джерело: сформовано на основі: [8]

чено упродовж аналізованого періоду 5–8,4% від 
загальних витрат по установах охорони здоров’я 
м. Тернополя.

Капітальні видатки здійснювались за раху-
нок спеціального фонду бюджету м. Тернополя 
і передбачали здійснення капітального ремонту, 
реконструкції, капітальні вкладення. Частка 
цієї групи видатків у 2015–2017 рр. становила 
1,7–4,8% від загальних витрат по установах охо-
рони здоров’я. Так, у 2017 р. після реконструкції 
відкрито інфекційне відділення дитячої кому-
нальної лікарні. Кошти на капітальний ремонт 
було надано на умовах співфінансування із 
бюджету м. Тернополя та Державного фонду регі-
онального розвитку. Загалом на реконструкцію 
інфекційного відділення було витрачено майже 
1,4 млн. грн. – 1,1 млн. грн. з Державного фонду 
регіонального розвитку та 0,3 млн. грн. із місь-
кого бюджету [12]. У 2018 р. капітальні видатки із 
бюджету м. Тернополя у сферу охорони здоров’я 
не здійснювалися (табл. 4).

У 2015–2017 рр. із бюджету м. Тернополя 
здійснювалося фінансування заходів в межах 
державних (регіональних) програм: безоплатне 
зубопротезування пільгових категорій населення, 
програма «Доступні ліки», комплексна міська про-
грама «Здоров’я тернополян») [12].

За рахунок коштів бюджету м. Тернополя здій-
снюється фінансування розгалуженої мережі куль-
турно-мистецьких закладів серед яких: 3 установи 
культури (міський Палац культури «Березіль» 
ім. Леся Курбаса, будинок культури «Кутківці», 
будинок культури «Пронятин»); 2 музичні школи, 
1 художня школа, мережа Централізованої біблі-
отечної системи для дітей та дорослих (12 філій), 
міський парк культури і відпочинку ім. Т. Шевченка, 

парк Національного відродження, парк Топільче, 
Старий парк та парк «Здоров’я», Український 
дім Перемога, комунальне підприємство «Палац 
Кіно», муніципальний духовий оркестр «Оркестр 
Волі» та муніципальний Галицький камерний 
оркестр. Водночас питома вага видатків бюджету 
м. Тернополя на культуру і мистецтво є незначною 
(3,1–1,9%), причому у 2018 р. ця група видат-
ків знизилася як за абсолютним обсягом, так і за 
питомою вагою (табл. 1). Основна частина витрат 
на фінансування закладів культури та мистецтва 
припадає на оплату праці працівників та єдиний 
соціальний внесок. 

Видатки бюджету м. Тернополя на фізичну 
культуру і спорт є найнижчими серед установ 
соціальної сфери як за абсолютним обсягом, так 
і за питомою вагою (табл. 1). За рахунок коштів 
бюджету м. Тернополя здійснюється фінансування 
6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, міського цен-
тру фізичного здоров’я населення, 3 комунальних 
підприємств: Тернопільського міського стадіону, 
Футбольного клубу «Тернопіль», центру дозвілля 
та молодіжних ініціатив ім. О. Довженка [12]. Зна-
чну частину витрат із фінансування фізкультури 
і спорту займає зарплата та єдиний соціальний 
внесок працівників спортивних шкіл.

Висновки з проведеного дослідження. Моні-
торинг видатків бюджету м. Тернополя на соці-
ально-культурні цілі дав змогу сформувати такі 
висновки. 

1. Видатки на соціально-культурні цілі є 
одними із найпріоритетніших напрямів фінансу-
вання з місцевих бюджетів. За рахунок цієї групи 
видатків забезпечується фінансування таких 
сфер, як: освіта, охорона здоров’я, фізична куль-
тура та спорт, культура і мистецтво, соціальний 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

280 Випуск 34. 2019

захист населення. Понад 3/4 усіх коштів бюджету 
м. Тернополя витрачається на соціально-куль-
турні цілі.

2. Найбільшою питомою вагою серед видатків 
бюджету м. Тернополя на соціально-культурні цілі 
характеризуються видатки на соціальний захист і 
соціальне забезпечення, що зумовлено соціально-
економічною нестабільністю в державі, знижен-
ням доходів громадян, зростанням рівня бідності 
населення. 

3. У процесі оцінки динаміки видатків бюджету 
на соціальний захист населення виявлено, що 
кошти переважно спрямовуються на реалізацію 
програм пасивної соціальної підтримки (виплати 
населенню на оплату житлово-комунальних 
послуги та допомогу сім`ям з дітьми та малозабез-
печеним сім’ям), тому їхня ефективність залиша-
ється низькою, оскільки не впливає на зростання 
доходів населення. На нашу думку, зростання 
обсягу витрат на соціальний захист та соціальне 
забезпечення має активізувати заходи, спрямо-
вані на зниження рівня бідності населення, моти-
вувати громадян до отримання додаткових трудо-
вих доходів.

4. Основна частина видатків на утримання 
установ соціальної сфери припадає на оплату 
праці та єдиний соціальний внесок, капітальні 
видатки на розвиток соціально-культурної сфери є 
незначними. Вважаємо, що підвищення результа-
тивності фінансування закладів цієї сфери можна 
досягнути шляхом вкладення коштів у її розвиток 
та підвищення доступності послуг для широких 
верств населення незалежно від місця прожи-
вання та матеріального становища. 

Актуальність зазначених проблем зумовлює 
необхідність подальших досліджень у контексті 
підвищення ефективності видатків бюджетів на 
соціально-культурні цілі.
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MONITORING OF BUDGET EXPENSES OF THE CITY OF TERNOPIL  
FOR SOCIAL AND CULTURAL GOALS

The purpose of the article. In modern conditions, the interest of the state to human problems grows which 
foresees protection of rights and freedoms, provision of worthy life conditions at satisfying both individual and 
collective needs of people. Local budgets provide financing of expenses that are directed at improvement of 
life level of the population, solving problems of social and economic development of territories. Just because 
of that in conditions of stable growing of needs of a society, the issues connected with research of expenses 
of local budgets for social and cultural goals gain special actuality. The importance of the stated problems in 
conditions of constant changes of budget legislation stipulate the necessity of their further research. The goal 
of the research is monitoring of budget expenses of the city of Ternopil for social and cultural goals and ground-
ing of directions of raising their effectiveness in the context of provision of social and economic development 
of territories.

Results. Expenses for social and cultural goals are directed at provision of well-being and social protection 
of the population, assisting in improvement of health, providing possibilities for realization of human abilities. In 
the opinion of domestic scientists, budget expenses for social and cultural goals carry out four main functions:

– servicing which assists successful functioning of subjects of social infrastructure;
– protective, directed at creation of conditions for growing of human possibilities;
– reproductive which foresees reproduction and development of human potential, widening and obtaining 

of knowledge, access to means of existence.
– balancing – for balancing of interests of modern and future generations.
Budget expenses of social and cultural assignment foresee financing of education, culture and arts, health 

protection, physical training and sports, social provision. In Ukraine financing of expenses of social and cultural 
assignment is carried out from local budgets.

In the process of estimating of dynamics of budget expenses for social protection of the population it has 
been manifested that the costs are mainly directed at realization of passive social support program (payment 
for housing expenses for the population and support for families with children and indigent families). That is 
why their effectiveness remains low, as they do not influence the increase of people’s income. Social transfers 
are directed at reduction of sharpness of social problems and provision of financial well-being by the mostly 
needed layers of the population at the level of minimal social standards. In our opinion growing of the volume 
of expenses for social protection and social provision has to activate the means directed at reduction of the 
level of poverty of the population, motivating citizens to obtaining additional labor income.

The health protection, education, culture, physical training and sports bodies function in the sphere of non-
material production that is why the main part of expenses for their allowance is fallen at payment of labor and 
single social payment. Capital expenses for the development of social and cultural sphere is insignificant.

Conclusions from the conducted research. Raising of effectiveness of financing of the bodies of the 
given sphere can be achieved by way of investment of costs into development and raising of accessibility of 
services for wide layers of the population regardless of the place of living and material status. 

Actuality of the stated problems stipulate the necessity of further researches in the context of raising effec-
tiveness of budget expenses for social and cultural goals.
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У статті розкрито сутність рейдер-
ства, розмежовано розуміння економічного 
змісту рейдерства за кордоном (як закон-
ного процесу, що сприяє очищенню ринку 
від проблемних компаній) та вітчизняними 
науковцями й практиками (як виключно 
недружнього поглинання з використанням 
незаконних методів). Виділено етапи роз-
витку та причини поширення рейдерства 
в Україні. Проведено аналіз статистичних 
даних щодо зростання кількості по регіо-
нах, а також успішності рейдерських атак 
в Україні. Викладено авторське бачення 
структури рейдерства. Доведено актуаль-
ність діагностики ризику здійснення рей-
дерських атак в контексті антикризового 
управління. Акцент дослідження зроблено 
на розгляді Міжнародного індексу захисту 
прав власності (IPRI) як інструменту оцінки 
ризику недружнього поглинання на макро-
рівні. Запропоновано шкалу оцінки рівня 
ризику недружнього поглинання залежно від 
значення IPRI. Перспективами подальших 
наукових досліджень визначено розроблення 
Моделі оцінки ризику рейдерських атак на 
рівні окремих підприємств диференційовано 
за розмірами та видами діяльності.
Ключові слова: право власності, рейдер-
ство, недружнє поглинання, ризик недруж-
нього поглинання, діагностика ризику рей-
дерських атак, антикризове управління, 
Міжнародний індекс захисту прав власності 
(International Property Right Index, Індекс IPRI). 

В статье раскрыта сущность рейдерства, 
разграничено понимание экономического 

содержания рейдерства за рубежом (как 
законного процесса, способствующего очи-
щению рынка от проблемных компаний) и 
отечественными учеными и практиками 
(как исключительно недружественного 
поглощения с использованием незаконных 
методов). Выделены этапы развития и 
причины распространения рейдерства в 
Украине. Проведен статистический анализ 
роста по регионам, а также успешности в 
подавляющем большинстве случаев рейдер-
ских атак в Украине. Изложено авторское 
видение структуры рейдерства. Обосно-
вана актуальность диагностики риска рей-
дерских атак в контексте антикризисного 
управления. Акцент исследования сделан 
на рассмотрении Международного индекса 
защиты прав собственности (IPRI) в каче-
стве инструмента оценки риска недруже-
ственного поглощения на макроуровне. 
Предложена шкала оценивания уровня риска 
недружественного поглощения в зависи-
мости от значения IPRI. Перспективами 
дальнейших научных исследований опреде-
лена разработка Модели оценки риска рей-
дерских атак на уровне отдельных предпри-
ятий дифференцированно по размерам и 
видам деятельности.
Ключевые слова: право собственности, 
рейдерство, недружественное поглощение, 
риск недружественного поглощения, диа-
гностика риска рейдерских атак, антикри-
зисное управление, Международный индекс 
защиты прав собственности (International 
Property Right Index, Индекс IPRI).

The article reveals the essence of raiding. Understanding of the economic content of raiding by foreign /as legitimate process that helps to clear the market 
from troubled companies/ and domestic scholars and practitioners /as exceptionally unfriendly acquisitions using illegal methods/ are differentiated.  The 
stages and the reasons for the spread of raiding in Ukraine are highlighted. The stages of development of raiding in Ukraine are: "black raiding"; “gray 
raiding”; turning raiding into a criminal business. The main factors that contribute to the rapid spread of raiding in Ukraine at the current stage, are defined: 
instability of the political and economic situation in Ukraine; frequent changes of government representatives and law enforcement officers, their involve-
ment in the implementation of raider attacks; the existence of corruption at all levels; lack of a real and effective mechanism of anti-raiding, practices of 
criminal prosecution; lack of a culture of doing honest business. Statistical analysis of growth data by regions, and success in most cases raider attacks 
in Ukraine was conducted. The author's vision of structure of raiding is outlined. The relevance of diagnostics of the risk of raider attacks in the context of 
crisis management is proved.  The research is focused on consideration of the International Property Rights Index (IPRI) as a tool for assessing the risk 
of unfriendly acquisitions at the macro level. The result of the IPRI Index practical application is obtaining of conclusion about the deterioration of Ukraine's 
rating positions. A scale for assessing the level of risk of unfriendly acquisitions based on the IPRI value is proposed. In order to assess the level of the risk 
of unfriendly acquisitions, the Property Registration Component of the Doing Business Index and the Component "Protection of Property Rights" of the 
Index of Economic Freedom are also proposed to use as additional criteria. The development of Model of Risk Assessment of raider attacks for companies 
differentiated by the size and the type of activities is defined as prospects for further research.
Key words: property right, raiding, unfriendly acquisitions, risk of unfriendly acquisitions, diagnostics of risk of raider attacks, crisis management, Interna-
tional Property Right Index (IPRI).

ІНДЕКС IPRI В ОЦІНЦІ РИЗИКУ ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ
IPRI IN RISK ASSESSMENT OF COMPANIES’ ACQUISITIONS

Постановка проблеми. Право власності гро-
мадян сприймається у світі як опора свободи роз-
витку підприємництва, що є каталізатором еко-
номічного та суспільного процвітання. Надійний 
захист прав власності відіграє важливу роль у 
боротьбі з бідністю та корупцією, є передумовою 
створення соціальних норм, які дають змогу гро-
мадянам брати участь у процесі становлення дер-
жавної політики. 

В умовах економічної та політичної нестабіль-
ності на сучасному етапі розвитку перед Україною 
постають нові виклики. Зокрема, рівень захисту 
прав власності невпинно погіршується, поширю-

ється незаконне привласнення чужого бізнесу, 
щорічно швидкими темпами зростає кількість 
рейдерських захоплень. Рейдерство стає реаль-
ною загрозою для подальшого розвитку економіки 
України, її корпоративного сектору, розширення 
зовнішньоекономічних відносин та розвитку інвес-
тиційної діяльності. Тому актуалізується необхід-
ність розроблення методики діагностики ризику 
рейдерських атак із визначенням критеріїв оці-
нювання як на рівні країни, так і на рівні окремих 
компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню сутності рейдерства, причин його 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

284 Випуск 34. 2019

виникнення та способів боротьби, правових 
аспектів, схем і механізмів здійснення присвячені 
роботи таких науковців, як: І.О. Буднік, Т.В. Булах, 
О.А. Булбело, О.В. Гарагонича, Г.Я. Глинської, 
М.І. Камлика, М.А. Погорецького, О.Б. Таращан-
ської, І.О. Тивончук, Т.І. Сабецької, А.В. Смі-
тюха, Т.О. Скакун, В.С. Шапіро, О.М. Юрченко, 
Л.С. Яструбецької та ін.

Водночас питання оцінки ризику недружнього 
поглинання, розроблення моделі діагностики ймо-
вірності рейдерських захоплень та проведення 
превентивних заходів у контексті антикризо-
вого управління залишаються не досить розкри-
тими. Саме це зумовило вибір теми дослідження  
авторами.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження Міжнародного індексу захисту прав 
власності (International Property Right Index, 
далі – Індекс IPRI) як інструменту оцінки ризику 
недружнього поглинання на макрорівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «рейдерство» з’явилося сотні років тому. 
Спочатку рейдерство асоціювалося з набігами 

британських морських суден на торговельні кора-
блі інших країн. Однак у сучасному трактуванні цей 
термін почали використовувати в 60–70-х роках ХХ 
століття у США. Першим рейдером було названо 
засновника «Standart Oil» Джона Рокфеллера, 
який скуповував акції конкурентів проти їхньої волі.

В Україні ж рейдерство з’явилося разом зі здо-
буттям незалежності. Авторами дослідження виді-
лено такі етапи розвитку рейдерства в Україні:

1) початок 90-х рр. – 2000 р. – характеризу-
ється застосуванням силових захоплень та вико-
ристанням кримінальних методів за часів масо-
вої приватизації, які були «передані у спадок» від 
СРСР («чорне рейдерство»);

2) 2000 р. – 2014 р. – характеризується вико-
ристанням напівлегальних та напівзаконних мето-
дів (переважає «сіре рейдерство»);

3) 2014 р. – донині – характеризується зна-
чним зростанням кількості рейдерських атак на тлі 
політичної та економічної нестабільності; широ-
ким залученням до рейдерських схем високопо-
садовців, керівників правоохоронних органів; рей-
дерство перетворюється на злочинний бізнес.

Рис. 1. Кількість рейдерських атак в Україні у 2014–2018 рр.

Джерело: розроблено авторами на основі [6]

Рис. 2. Кількість рейдерських атак по областях у 2014–2017 рр.

Джерело: розроблено авторами на основі [6]
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Однак, незважаючи на досить тривалу історію 
розвитку рейдерства, у вітчизняному законодав-
стві донині відсутнє його визначення, хоча цей 
термін широко використовується як засобами 
масової інформації, так і державними органами 
влади. Слід також наголосити на тому, що сут-
ність та зміст рейдерства в Україні та за кордоном 
значно різняться. Так, за кордоном рейдерство є 
абсолютно законним процесом купівлі контроль-
ного пакету акцій, а рейдерами називають ата-
куючу сторону в процесах злиття та поглинання, 
вважаючи їх своєрідними «очищувачами» ринку 
від проблемних компаній. Проте в українських 
реаліях рейдерство (з англ. raid – наліт, raider – 
грабіжник) набуло винятково негативного забарв-
лення і сприймається як недружнє поглинання з 
використанням незаконних методів.

Незважаючи на те, що в статті 41 Конститу-
ції України проголошується, що «ніхто не може 
бути протиправно позбавлений права власності… 
право приватної власності є непорушним», кіль-
кість рейдерських атак щорічно зростає та вимі-
рюється сотнями. Зауважимо, що, попри актуаль-
ність цієї теми, в Україні не ведеться повноцінної 
статистики стосовно кількості рейдерських захо-
плень та їхнього вартісного виміру.

Згідно з даними Генеральної прокуратури, в 
Україні з 2014 року кількість рейдерських атак 
щорічно зростає високими темпами. Так, протя-
гом 2014–2018 років офіційно було зафіксовано 
1856 рейдерських захоплень, у тому числі 1068 (а 
це більш, ніж половина) – тільки за останні два 
роки. Найбільша кількість рейдерських атак ста-
лася в 2018 році – 654, найменша зафіксована 
в 2014 році – 234. При цьому якщо у 2015 році 
порівняно з 2014 роком темп приросту захоплень 
становив 5,56%, то вже у 2018 році порівняно з 
2016 роком – 57, 97%. 

При цьому неофіційні дані значно перевищу-
ють дані Генеральної прокуратури та свідчать 
про катастрофічну масштабність рейдерства. 
Так, у публікаціях науковців та в засобах масо-
вої інформації [4; 8] стверджується, що кожного 
року рейдерським захопленням піддаються понад 
1300 підприємств.

Найбільша кількість рейдерських атак здій-
снюється в Київській (включаючи м. Київ), Дніпро-
петровській, Львівській, Одеській, Донецькій та 
Закарпатській областях.

У 2014–2017 роках судові справи стосовно рей-
дерства розглядалися за двома статтями: проти-
дія законній господарській діяльності (78%) та про-
типравне заволодіння майном підприємства (22%) 
[6]. Однак загалом близько 90% рейдерських атак 
в Україні є успішними. Передусім рейдерів цікав-
лять компанії, які функціонують із певними пору-
шеннями законодавства та мають наявні «принци-
пал-агент» конфлікти.

Загалом структура рейдерства включає потен-
ційних «загарбників» (суб’єкти), підприємства, що 
цікавлять рейдерів (об’єкти) та взаємозалежність 
між ними. Авторське бачення структури рейдер-
ства в Україні наведено на рис. 3.

На нашу думку, основними причинами, що 
сприяють стрімкому поширенню рейдерства в 
Україні на сучасному етапі, є:

1) нестабільність політичної та економічної 
ситуації в Україні;

2) часті зміни представників влади та правоо-
хоронних органів, їх залучення до здійснення рей-
дерських атак;

3) наявність корупції на всіх рівнях;
4) відсутність реального та дієвого механізму 

боротьби з рейдерством, практики притягнення до 
кримінальної відповідальності;

5) відсутність культури ведення чесного бізнесу.
Рейдерство спричиняє значний негативний 

вплив на економіку країни, погіршує її інвестицій-
ний клімат та імідж на міжнародній арені, деста-
білізує роботу вітчизняних підприємств. З огляду 
на ці аспекти на тлі значного зростання кількості 
рейдерських захоплень останнім часом, особли-
вої актуальності набуває необхідність проведення 
діагностики ризику здійснення рейдерських атак 
в контексті антикризового управління. На нашу 
думку, діагностика має проводитися як на макро-
рівні, так і на рівні окремих підприємств.

Для діагностики на макрорівні в зарубіжних 
країнах ефективно застосовується Міжнарод-
ний індекс захисту прав власності (International 
Property Right Index, IPRI), який є комбінованим 
показником, що показує рівень захищеності прав 
власності в різних країнах світу. Обраховується 
індекс з 2007 р. Міжнародним Альянсом прав 
власності (The Property Rights Alliance) з метою 
оцінки стану та ефективності захисту прав приват-
ної власності (фізичної та інтелектуальної) в гло-
бальному масштабі.

Індекс IPRI складається з десяти елементів, що 
згруповані в три компоненти (Правове й політичне 
середовище, Права на фізичну власність, Права 
на інтелектуальну власність). 

Розрахунок індексу базується на офіційних 
даних, що оприлюднюються міжнародними орга-
нізаціями (113 аналітичними центрами по всьому 
світу, зокрема, Організацією економічного співро-
бітництва та розвитку, Світовим банком, Світовою 
організацією торгівлі, ін.). Міжнародний Альянс 
прав власності аналізує зібрані дані та приводить 
їх дані до єдиного формату, у підсумку, – кожен 
елемент Індексу оцінюється за шкалою від 0 до 
10, де 0 – це найнижче (найбільш негативне), а 
10 – найвище (найбільш позитивне) значення для 
системи захисту прав власності в країні. Компо-
ненти IPRI розраховуються як середнє арифме-
тичне елементів, що до них входять.
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Рис. 3. Структура рейдерства в Україні

Джерело: розроблено авторами на основі [2; 3; 5; 7]

Рис. 4. Структура IPRI ‒ Міжнародного індексу захисту прав власності

Джерело: розроблено авторами на основі [9]
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Єдиний Індекс, який повністю присвячений 
вимірюванню прав інтелектуальної та фізичної 
власності, у 2018 році покривав 125 країн, що 
формують 98% світового валового внутрішнього 
продукту і в яких проживає 93% населення світу. 
Згідно з отриманими результатами дослідження 
лише 13% населення (758 млн. осіб) мають 
належний захист прав власності, при цьому 
6 млрд. людей страждають від недостатнього 
захисту прав власності [10].

Детальніше розглянемо позицію України за 
застосування Індексу IPRI. З Таблиці 1 видно, що 
рейтингові позиції нашої країни погіршуються. 

Так, якщо у 2014 році Україна посідала 84 місце 
в загальному рейтингу та 11 місце в регіональ-
ному, то у 2018 році – 110 та 23 місця відповідно. 
Це відбулося частково через зниження значення 
Індексу (з 4,3 у 2014 році до 4,282 у 2018 році), а 
також через покращення рівня захисту прав влас-
ності в інших країнах та збільшення чисельності 
країн, що враховувалися під час обрахунку. Укра-
їна в рейтинговому списку знаходиться поряд із 
такими країнами, як Мозамбік, Ефіопія, Боснія та 

Герцеговина, Ліван, Камерун, Нікарагуа, Маврита-
нія, Алжир, Мадагаскар, Молдова.

Як видно з таблиці 1, найнижчі бали Україна 
має за компоненту «Правове й політичне середо-
вище» (2,685 у 2018 році). Це відбулося внаслідок 
проведення АТО, анексії АР Крим, політичної та 
економічної нестабільності, високого рівня коруп-
ції, недієвості законодавства. Слід також заува-
жити, що стрімке зростання у 2018 році порівняно 
з 2017 роком компоненти «Права на фізичну влас-
ність» відбулося тільки через те, що у 2017 році 
елемент «Реєстрація власності» (який в Україні 
є високим та становить більш ніж 9 балів) не був 
включений до обрахунку та, як наслідок, середнє 
арифметичне двох інших елементів компоненти 
становило всього лише 3,378. Що стосується ком-
поненти «Права на інтелектуальну власність», то 
з 2015 року спостерігається виключно позитивна 
динаміка, хоча у 2018 році (4,436) ще не було 
досягнуто рівня компоненти у 2014 році (5,65). 

З Рисунку 6 видно, що у 2018 році порів-
няно з 2014 роком Україна мала кращі значення 
таких елементів, як Верховенство закону, Рівень 

Рис. 5. Динаміка компонентів IPRI для України у 2014‒2018 роках

Джерело: розроблено авторами на основі [9]

Таблиця 1
Позиції України в Міжнародному індексі захисту прав власності у 2014 р. та 2018 р.

Показник
2014 рік 2018 рік

Значення 
індексу

Загальне 
місце

Місце в 
регіоні

Значення 
індексу

Загальне 
місце

Місце в 
регіоні

значення індексу 4.300 84 11 4.282 110 23
правове й політичне 
середовище 3.450 80 10 2.685 120 24

права на фізичну власність 5.333 85 11 5.726 98 22
права на інтелектуальну 
власність 5.650 43 7 4.436 92 15

Джерело: розроблено авторами на основі [9]

 

2014 2015 2016 2017 2018
значення індексу 4,3 3,926 3,933 3,424 4,282
правове й політичне 

середовище 3,45 2,836 2,428 2,476 2,685

права на фізичну 
власність 5,333 4,871 5,051 3,378 5,726

права на інтелектуальну 
власність 5,65 4,07 4,32 4,419 4,436
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корупції, Захист фізичних прав власності, Реє-
страція власності, Доступність позик, Захист 
прав інтелектуальної власності, Захист патент-
ного права, Рівень «піратства» (8 із 10 елемен-
тів). Погіршення відбувалося за елементами 
Незалежність судової системи та Політична  
стабільність.

За результатами проведеного дослідження 
пропонуємо оцінку рівня ризику настання недруж-
нього поглинання здійснювати шляхом присво-
єння країнам відповідного класу залежно від отри-
маного значення Індексу (Табл. 2, розроблено 
авторами).

Окрім Міжнародного індексу захисту прав влас-
ності IPRI, з метою оцінки рівня ризику недружнього 
поглинання як додаткові критерії пропонуємо вико-
ристовувати також компонент «Реєстрація власності» 
індексу Легкість ведення бізнесу (Doing Business) та 
компонент «Захист прав власності» Індексу еконо-
мічної свободи (Index of Economic Freedom).

Висновки і перспективи щодо подальших дослі-
джень. Отже, на сучасному етапі економічного 
розвитку України рейдерство являється однією з 
ключових перешкод, що стоять на заваді ведення 
бізнесу та припливу іноземних інвестицій в кра-
їну. Незважаючи на створення Антирейдерського 
комітету, антирейдерських штабів та внесення чис-
ленних змін до антирейдерського законодавства, 

останніми роками рейдерство тільки набирає обер-
тів. Покращенню цієї ситуації сприятиме постійне 
здійснення оцінки рівня ризику недружнього погли-
нання, зокрема за допомогою IPRI.

Перспективами подальших наукових дослі-
джень авторів є розроблення Моделі оцінки ризику 
рейдерських атак у контексті антикризового управ-
ління на рівні окремих підприємств диференційо-
вано за розмірами та видами діяльності.
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Таблиця 2
Шкала оцінки рівня ризику недружнього поглинання на макрорівні

Значення Індексу Клас Рівень ризику недружнього поглинання
0–2,5 клас 1 катастрофічний 
2,6–5 клас 2 високий

5,1–7,5 клас 3 нижче середнього
7,6–10 клас 4 низький
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IPRI IN RISK ASSESSMENT OF COMPANIES’ ACQUISITIONS

The purpose of the article. Raiding is a real threat for the further development of Ukraine's economy and 
its corporate sector, expansion of foreign economic relations and development of investment activity. There-
fore, the need for development a methodology for diagnostics of the risk of the raid attacks, with the definition 
of evaluation criteria both at national level and at the level of individual companies is actualized.

The purpose of the article is to research the International Property Right Index (IPRI) as a tool for assess-
ing the risk of unfriendly acquisitions at the macro level.

Methodology. Statistical analysis of growth data by regions, and success in most cases raider attacks in 
Ukraine was conducted. The author's vision of structure of raiding is outlined. The relevance of diagnostics of 
the risk of the raider attacks in the context of crisis management is proved. 

The study looks at the International Property Rights Index (IPRI) as a risk assessment tool for unfriendly 
acquisitions.

Results. Such stages of development of raiding in Ukraine were highlighted:
1) the early 90's – 2000 ‒ the period is characterized by the use of force capture and criminal methods in 

times of mass privatization, which were "inherited" from the USSR ("black raiding");
2) 2000 ‒ 2014 ‒ the period is characterized by the use of semi-legal methods (“gray raiding” prevails);
3) 2014 ‒ today ‒ the period is characterized by a significant increase in quantity of raider attacks against 

the background of political and economic instability; involvement of high-ranking officials, law enforcement 
officials in raider schemes; raiding turns into a criminal business.

Understanding of the economic content of raiding by foreign and by domestic scholars and practitioners are 
differentiated. Foreign researchers understand the content of raiding as a legitimate process that helps to clear 
the market from troubled companies, but domestic scholars realize it as exceptionally unfriendly acquisitions 
using illegal methods. 

The reasons for the spread of raiding in Ukraine are highlighted. The main factors that contribute to the 
rapid spread of raiding in Ukraine at the current stage, are defined: instability of the political and economic situ-
ation in Ukraine; frequent changes of government representatives and law enforcement officers, their involve-
ment in the implementation of raider attacks; the existence of corruption at all levels; lack of a real and effective 
mechanism of anti-raiding, practices of criminal prosecution; lack of a culture of doing honest business.

The research is focused on consideration of the International Property Rights Index as a tool of assessing 
the risk of unfriendly acquisitions at the macro level. 

Practical implications. The result of the IPRI Index practical application is obtaining of conclusion about 
the deterioration of Ukraine's rating positions.

Value/originality. A scale for assessing the level of the risk of unfriendly acquisitions based on the IPRI 
value is proposed. In order to assess the level of the risk of unfriendly acquisitions, the Property Registration 
Component of the Doing Business Index and the Component "Protection of Property Rights" of the Index of 
Economic Freedom are also proposed to use as additional criteria.
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Проведене дослідження викликане неточнос-
тями, невизначеністю та розмитістю у під-
ходах до управління кредитною діяльністю 
банку. Такий стан речей в теорії управління 
банківським кредитуванням показав прове-
дений аналіз останніх публікацій. У статті 
з урахуванням теорії управління, теорії сис-
тем, теорії організацій та сучасних підходів 
у менеджменті впорядковано порядок фор-
мування основних та найважливіших базо-
вих утворень під час планування кредитної 
діяльності банку: цілі – норми – політики – 
стратегії – тактики. Розроблений процес 
здійснення управління кредитною діяльністю 
банків показує порядок та послідовність 
дій менеджменту з ефективного та повно-
цінного управління кредитною діяльністю в 
банку, що охоплює виконання всіх основних 
функцій управління. Вперше запропоновано 
покрокову програму дій щодо здійснення 
управління кредитною діяльністю банку, 
що може слугувати «дорожньою картою» 
для досягнення ефективного кредитного 
менеджменту в банку.
Ключові слова: теорія управління, тео-
рія систем, банк, управління кредитною 
діяльністю, програма дій, процес, кредитна 
політика, функції, кредитна стратегія, кре-
дитна тактика.

Проведенное исследование вызвано неточ-
ностями, неопределенностью и размыто-

стью в подходах к управлению кредитной 
деятельностью банка. Такое положение 
вещей в теории управления банковским 
кредитованием показал проведенный 
анализ последних публикаций. В статье 
с учетом теории управления, теории 
систем, теории организаций и современ-
ных подходов в менеджменте упорядочен 
порядок формирования основных и важней-
ших базовых новообразований при плани-
ровании кредитной деятельности банка: 
цели – нормы – политики – стратегии – 
тактики. Разработанный процесс управ-
ления кредитной деятельностью банков 
показывает порядок и последователь-
ность действий менеджмента по эффек-
тивному и полноценному управлению кре-
дитной деятельностью в банке, которое 
охватывает выполнение всех основных 
функций управления. Впервые предложена 
пошаговая программа действий по осу-
ществлению управления кредитной дея-
тельностью банка, которая может слу-
жить «дорожной картой» для достижения 
эффективного кредитного менеджмента 
в банке.
Ключевые слова: теория управления, тео-
рия систем, банк, управление кредитной 
деятельностью, программа действий, про-
цесс, кредитная политика, функции, кре-
дитная стратегия, кредитная тактика.

Lending activities for the bank is historically central. Therefore, ensuring effective credit management will bring the bank income and successful develop-
ment. Studying this from the perspective of systems theory and the classical theory of management will give bank management additional opportunities. 
The study in the article is caused by inaccuracies, uncertainty and fuzziness in approaches to the management of credit activities of the bank. This situa-
tion in the theory of credit management in the bank showed an analysis of recent publications. Taking into account management theory, systems theory, 
organization theory and modern approaches to management, the article streamlines the formation of basic and at the same time most important basic 
concepts in planning bank lending: goals – norms – policies – strategies – tactics. This sequence must not be broken. A parallel action or a breakdown of 
a sequence can lead to an increase in unjustified risks in lending and a decrease in the effectiveness of management. These are mistakes and unjustified 
costs in activities that are already more costly in Ukraine today than in other periods. The article gives a logical scheme of correction in a social-economic 
system based on a systems theory and a management theory. The author emphasized that changes in the system are provoked from the outside, from 
the external environment. Changes in the external environment should influence the need for changes within the bank itself. This is how change processes 
take place, not the other way around. The system without incentives from the outside will never change on its own initiative. So says system theory. In the 
article the author developed the process of managing the credit activity of banks. It consists of 8 stages: analysis of indicators of credit activity in the bank; 
the formation of ideas on the development of lending in the bank; formation of a bank credit policy; formation of a bank credit strategy; formation of credit 
tactics; organization of credit activities for the implementation of the tactical plan; control over the implementation of plans; motivation of bank personnel and 
customers for effective cooperation in lending. Also, for the first time, a step-by-step program of actions for the implementation of bank credit management 
was proposed, which can serve as a “road map” for achieving effective credit management. Attention was paid to understanding that the process of control 
and correction is at every stage of credit management.
Key words: management theory, systems theory, bank, credit management, program of action, process, credit policy, functions, credit strategy, credit 
tactics.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ: 
СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД ПРОФЕСІЙНОГО МЕНЕДЖЕРА
EFFECTIVE CREDIT ACTIVITY MANAGEMENT IN THE BANK:  
A SYSTEMIC VIEW OF A PROFESSIONAL MANAGER

Постановка проблеми. Відомо, що кредитна 
діяльність є основною та історично базовою діяль-
ністю будь-якого банку, що забезпечує йому дохід 
та можливість розвитку. Для того щоби задоволь-
няти таким вимогам, кредитна діяльність потребує 
ефективного управління, й не просто з позиції бан-
ківського працівника, а перш за все з позиції про-
фесійного менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
ведений аналіз джерел з цієї тематики показав, що 
існують численні публікації стосовно здійснення 

кредитної діяльності. В такому ракурсі останнім 
часом дослідження вели, наприклад, В.А. Сидо-
ренко [1], О.М. Полінкевич, І.І. Сидорук, Т.В. Тим-
ощук [2], О.М. Виговський [3], М.Т. Юрків [4].

Щодо досліджень, які висвітлюють питання 
управління кредитною діяльністю банків, то їх 
також немало. Переважно вони присвячені рівню 
стратегічного управління. Наприклад, дослі-
дження П.В. Круш, С.І. Бугрім [5], Н.Е. Аване-
сової, Ю.М. Вознікової [6], Н.Л. Островської [7], 
О.О. Любар [8]. Незважаючи на таку кількість 
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публікацій, є небагато праць, які б системно роз-
глядали управління кредитною діяльністю, а з 
позиції кваліфікованого менеджера з огляду на всі 
особливості теорії управління, теорії організацій 
та системного аналізу у сукупності ми не їх зна-
йшли взагалі.

Постановка завдання. Метою статті є впо-
рядкування основних понять з управління кредит-
ною діяльністю банку (УКДБ) з урахуванням тео-
рії управління, теорії систем, теорії організацій та 
сучасних підходів у менеджменті; побудова покро-
кового процесу здійснення УКДБ; уточнення осно-
вних концептуальних понять, на яких базується 
теорія УКДБ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спочатку розглянемо ті підходи, які вже існують 
у дослідженнях вітчизняних вчених із зазначеної 
тематики.

Особливої уваги, на наш погляд, заслуговують 
дослідження Ж.В. Довгань [9] та О.В. Лисенок [10].

Щодо позиції О.В. Лисенок, то автор, вивча-
ючи стратегічне управління кредитними операці-
ями, вважає, що таке управління – це діяльність 
щодо розроблення кредитної стратегії банківської 
установи, формування мети, завдань та вибору 
методів їх досягнення [10, с. 185]. Хоча вже на 
с. 186 своєї роботи, пропонуючи схему процесу 
стратегічного управління кредитною діяльністю 
банку, крім зазначених видів діяльності, автор 
називає концепцію розвитку кредитної діяльності, 
кредитну політику та контроль, який з так званої 
теорії управління зовсім не стосується планування 
та стратегічного управління як його частини.

Крім того, автор на тій же схемі стрілками пока-
зує процес, тобто вказує на послідовність дій, які, 
на його думку, потрібно здійснювати в управлінні 
кредитною діяльністю банку. Пропонуємо зі зміс-
товної точки зору уважніше розглянути цю послі-
довність. Спочатку автором пропонується утво-
рити стратегічний план (у схемі – в однині), тобто 
розписати кроки на майбутнє, періоди, ресурси, 
виконавців, відповідальність, а тільки після цього, 
причому паралельними процесами, вибрати ефек-
тивну кредитну стратегію та сформувати кредитну 
політику. Виникають такі логічні питання.

1) Де в схемі [10, с. 186] є етап, що присвяче-
ний розробленню декількох варіантів кредитних 
стратегій, з яких автор пропонує вибирати ефек-
тивну?

2) Для чого витрачати ресурси на створення 
стратегічного плану ще до моменту вибору ефек-
тивної кредитної стратегії? Чи є це ефективним?

3) Яким чином можна утворити стратегію, коли 
не розроблена кредитна політика, тим більше, 
включати ці види діяльності паралельно?

4) Яким чином контроль стосується процесу 
стратегічного управління, адже контроль – це інша 
управлінська функція?

5) Якщо все ж таки погодитися з тим, що кори-
гування справді потрібно, то чому його слід почи-
нати, як показано на схемі, з етапу формування 
стратегічної мети та завдань? А концепція роз-
витку кредитної діяльності не потребує коригу-
вання? Чи не впливають на концепцію розвитку, 
тобто на уявлення про те, як потрібно в майбут-
ньому рухатись у корегуванні, різноманітні чин-
ники зовнішнього та внутрішнього середовища? 
Тут слід зазначити, що з точки зору теорії систем 
та теорії управління, коригування в будь-якій соці-
ально-економічній системі викликане перш за все 
змінами у зовнішньому середовищі, що за ланцю-
гом має запускати процеси у внутрішньому серед-
овищі, що потребують перегляду. Цей рух ми чітко 
показали на рис. 1.

До речі, ця ж схема (рис. 1), крім того, демон-
струє порядок формування основних та одночасно 
найважливіших базових утворень під час плану-
вання для життєдіяльності будь-якої соціально-
економічній системи щодо здійснення управління 
нею: цілі – норми – політики – стратегії – тактики. 
Саме так і саме в такій послідовності, на нашу 
думку, потрібно будувати базу для здійснення кре-
дитної діяльності банку.

Як бачимо, вище перелічені тільки деякі 
питання, що потребують уточнення, подекуди 
виправлення та обов’язкового впорядкування.

Ж.В. Довгаль [9] займалась дослідженням та 
обґрунтуванням основного складу кредитного 
менеджменту та напрямами його вдосконалення. 
Як зазначає автор на с. 45–46 своєї роботи, осно-
вною метою управління кредитною діяльністю 
є саме організація ефективного управління. 
Тут відразу бачимо протиріччя, адже немож-
ливо організовувати те, що не було перед цим 
чітко та ретельно сплановано. Від того, яка буде 
якість цього планування (ще до організаційних 
дій, які вже самі по собі безпосередньо витратні 
для банку в будь-якому разі), буде залежати, чи 
дадуть ці витрати в подальшому дохід, чи при-
ведуть до ще більших витрат. Хоча далі по тексту 
статті автор зазначає, що «управлінням кредит-
ною діяльністю на рівні банку доцільно охарак-
теризувати не лише як організацію кредитного 
процесу з чітким функціональним розмежуван-
ням обов’язків кредитного персоналу, а як ско-
ординовану сукупність дій у сфері розробки та 
реалізації кредитної політики» [9, с. 46]. Це вка-
зує на те, що дослідник надає розробленню та 
реалізації кредитної політики певного значення. 
При цьому про стратегії та тактики в банківському 
кредитуванні як окремих важливих етапів зовсім 
не йдеться. Натомість серед основних елементів 
системи управління кредитною діяльністю, що 
сформульовані у статті на с. 46, автор називає 
таке словосполучення: «стратегія і тактика кре-
дитної політики». Щодо теорії управління, теорії 
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систем та професійного менеджменту це слово-
сполучення немає ніякого змісту.

Не можемо також погодитися з точкою зору 
автора, коли прямі, як ми вважаємо, та обов’язкові 
управлінські дії щодо організації кредитної діяль-
ності банку називають принципами кредитної полі-
тики банку [9, с. 48].

Отже, знову під час аналізування стикаємося з 
плутаниною в поняттях та, як наслідок, у змістах 
та системних зв’язках між ними.

На жаль, з таких пропозицій авторів неможливо 
виокремити раціональне зерно для впровадження 
в практику банківського менеджменту.

Вважаємо, що управління кредитною діяль-
ністю на рівні банку доцільно охарактеризувати не 
лише як організацію кредитного процесу з чітким 
функціональним розмежуванням обов’язків кре-
дитного персоналу, а як скоординовану сукупність 
дій у сфері розроблення та реалізації кредитної 
політики, організації кредитного процесу на основі 
безпосереднього впливу на кредитний портфель 
для досягнення мети банку відповідно до його кре-
дитної стратегії та тактики.

Власний погляд на процес управління кредит-
ною діяльністю банків показано на рис. 2.

Як бачимо на рис. 2, процес здійснення УКДБ 
має 8 етапів. Відповідно до них розглянемо повну 
програму дій з управління кредитною діяльністю 
банку.

1) Аналіз стану кредитної діяльності банку:
– адекватний аналіз кредитного ринку та кон-

курентної позиції банку на ньому;
– аналіз динаміки та структури кредитного 

портфеля банку;
– оцінювання якості кредитного портфеля банку;

– аналіз ресурсної бази банку, визначення 
перспектив її розвитку;

– аналіз попиту та очікувань клієнтів за сег-
ментами;

– аналіз дієвості та результативності засобів 
просування кредитних продуктів на ринок;

– аналіз стану конкурентів та їх пропозицій з 
кредитування.

2) Формування уявлення про розвиток кредит-
ної діяльності банку та складання системи цілей:

– формування уявлень про кредитну діяль-
ність банку в майбутньому;

– визначення місії щодо кредитної діяльності;
– складання дерева цілей з кредитування.
3) Формування кредитної політики банку:
– поєднання інформації від попередніх етапів, 

фіксація правильних дій, протиріч та досі не охо-
плених увагою питань;

– формування концепції розвитку кредитної 
діяльності банку;

– складання кредитної політики банку.
4) Формування кредитної стратегії банку:
– з дерева цілей з кредитування виокрем-

лення системи стратегічних цілей, усвідомлення 
їх змісту та взаємозв’язку;

– визначення переліку функцій з управління 
банківським кредитуванням;

– синхронізація системи стратегічних цілей та 
функцій з управління кредитуванням, за потреби – 
доповнення та уточнення;

– розроблення системи принципів в кредиту-
ванні, які б відображали основні напрями кредит-
ної політики;

– визначення переліку необхідних інформа-
ційних, фінансових, матеріальних та людських 

Рис. 1. Логічна схема коригування в будь-якій соціально-економічній системі 
з опорою на теорію систем та теорію управління

Джерело: авторська розробка
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ресурсів для здійснення кредитної діяльності в 
перспективі (за різними часовими періодами);

– визначення показників та їх нормативних 
значень, які будуть слугувати маркерами ефектив-
ної кредитної діяльності банку;

– складання розгорнутого стратегічного плану 
дій банку з кредитування.

5) Формування банком кредитних тактик:
– з дерева цілей з кредитування виокремлення 

системи тактичних цілей, усвідомлення їх змісту;
– синхронізація системи тактичних цілей 

з функціями управління кредитуванням, за 
потреби – доповнення, уточнення;

– виокремлення з кредитної стратегії банку 
тих положень, що стосуються кредитних тактик;

– аналіз наявних ресурсів банку (видів, кіль-
кості та обсягів), забезпечення виконання;

– прогнозування кредитних ризиків;
– визначення оптимальних методів досяг-

нення кредитних тактик у майбутньому;
– складання тактичного плану з кредитування.
6) Організація кредитної діяльності банку щодо 

впровадження тактичного плану:
– маркетингові заходи з аналізування кре-

дитного ринку на момент впровадження, конку-

рентної позиції та маркетингової стратегії з кре-
дитування;

– маркетингові заходи щодо вивчення потреб 
та очікувань усіх клієнтських каналів, що охоплені 
кредитуванням;

– розроблення під клієнтські канали відповід-
них кредитних продуктів та лінійок;

– вивчення співробітниками банку всіх пропо-
зицій з кредитування, їх особливостей та порядку 
надання;

– маркетингові заходи з організації просу-
вання кредитних продуктів на ринок.

7) Контроль за реалізацією планів з кредиту-
вання в банку:

– постійний моніторинг стану кредитного 
ринку та конкурентної позиції банку на ньому (до 
етапу 2);

– контроль адекватності реальним умовам 
структури дерева цілей з кредитування, за необ-
хідності – коригування (до етапу 2);

– контроль змін середовищ, за необхідності – 
коригування концепції розвитку кредитної діяль-
ності банку (до етапу 3);

– контроль змін середовищ, за необхідності – 
коригування кредитної політики банку (до етапу 3);
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Рис. 2. Процес здійснення управління кредитною діяльністю банків
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– контроль змін середовищ, за необхідності – 
коригування системи принципів в кредитуванні (до 
етапу 4);

– контроль змін середовищ, за необхідності – 
коригування переліку необхідних інформаційних, 
фінансових, матеріальних та людських ресурсів 
для здійснення кредитної діяльності (до етапу 4);

– контроль показників, за необхідності – коригу-
вання їх нормативних значень, які вибрані маркерами 
ефективної кредитної діяльності банку (до етапу 4);

– контроль змін середовищ, кредитної полі-
тики, за необхідності – коригування стратегічного 
плану дій банку з кредитування (до етапу 4);

– контроль змін кредитної політики, кредитної 
стратегії, за необхідності – коригування системи 
тактичних цілей (до етапу 5);

– постійний моніторинг кредитних ризиків, 
динаміки та структури нормативів НБУ Н7–Н9 (до 
етапу 5);

– контроль зміни кредитної політики, кредит-
ної стратегії, за необхідності – коригування тактич-
ного плану з кредитування (до етапу 5);

– постійний моніторинг структури та якості 
кредитного портфеля банку, структури забезпе-
ченості кредитів, структури кредитного рейтингу 
банку (до етапу 5);

– постійний моніторинг обсягів проблемних 
кредитів, аналіз причин їх виникнення (до етапу 5);

– аналіз виконання рівня дохідності та ефек-
тивності УКДБ (до етапу 6);

– постійний моніторинг зміни потреб та коли-
вання попиту на кредитні продукти банку, аналіз їх 
причин та внесення коректив (до етапу 6);

– контроль коливань вмотивованості персо-
налу банку, який працює в напрямі кредитування, 
коригування за потреби системи заохочень персо-
налу до результативності діяльності та активності 
в процесі обслуговування клієнтів (до етапу 8);

– контроль дієвості системи заходів на вмоти-
вованість клієнтів, визначення причин коливань, 
за необхідності – коригування (до етапу 8).

8) Мотивація персоналу та клієнтів до резуль-
тативної взаємодії щодо кредитування:

– для персоналу:
1) вивчення потреб персоналу, індивідуальних 

особливостей, що потребують реалізації;
2) розроблення системи заохочень персоналу 

до результативності діяльності та активності під 
час обслуговування клієнтів;

3) розроблення та впровадження системи, що 
заохочує персонал до ініціативи та пропозицій 
щодо покращення кредитування;

– для клієнтів:
1) розроблення, впровадження дієвих та 

неформальних за формою заходів щодо організа-
ції зворотного зв’язку від клієнтів-позичальників;

2) аналіз пропозицій клієнтів, втілення їх у 
практику банку, інформування клієнтів про зміни;

3) постійний аналіз та покращення умов обслу-
говування клієнтів, використання найкращого 
досвіду світових лідерів кредитування;

4) психологічна та методична підготовка персо-
налу, врахування індивідуальних особливостей клі-
єнтів задля підвищення результативності взаємодії.

Крім того, слід зазначити, що запропонована 
програма дій з управління кредитною діяльністю 
банку охоплює всі функції управління та має жор-
стку структуру, тобто виконання дій всередині 
кожного етапу є чітко визначеним та не передба-
чає перестановку їх місцями. Це може привести 
до порушення логіки управлінського процесу та 
помилок, що приведуть до збою та неочікуваних 
наслідків кредитування, як наслідок, підвищать 
невиправдані ризики.

Слід звернути увагу на те, що винятком є здій-
снення етапу 7, де йдеться про контроль за реа-
лізацією планів з кредитування в банку. Функція 
контролю – це наскрізна функція, яка має бути 
присутньою під час здійснення будь-якого етапу 
управління. Тут дії можуть відбуватись паралельно 
або окремо відповідно до потреб, що виникають 
під час реалізації програми в реальних умовах.

Висновки з проведеного дослідження. Під 
час дослідження вперше запропоновано процес 
здійснення управління кредитною діяльністю бан-
ків, який враховує основи теорії управління, тео-
рії систем, теорії організацій та сучасні підходи 
менеджменту. За кожним етапом запропонована 
програма дій для кредитних менеджерів як висо-
кокваліфікованих фахівців. Також окремо розгля-
нута логіка коригування, що повинна налагодити 
чітке та ефективне планування в управлінні кре-
дитною діяльністю банку.
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EFFECTIVE CREDIT ACTIVITY MANAGEMENT IN THE BANK:  
A SYSTEMIC VIEW OF A PROFESSIONAL MANAGER

The purpose of the article. The purpose of the article is to more clearly define the basic concepts of man-
aging credit activity of the bank, to build a process of managing credit activity of the bank taking into account 
management theory, systems theory, theory of organizations and modern approaches in management

Methodology. Assessment of the current development of issues of credit management in the bank was 
carried out using methods of analysis and generalization. Determining the sequence of changes that require 
the bank to adjust was determined using system theory and organizational theory. The development of the 
process of managing the credit activity of the bank and the steps at each stage carried out using system theory 
and classical management.

Results. The article streamlines the formation of basic and at the same time most important basic concepts 
in planning bank lending: goals – norms – policies – strategies – tactics. This sequence must not be broken. 
A parallel action or a breakdown of a sequence can lead to an increase in unjustified risks in lending and a 
decrease in the effectiveness of management. These are mistakes and unjustified costs in activities that are 
already more costly in Ukraine today than in other periods.

The article gives a logical scheme of correction in a social-economic system based on a systems theory 
and a management theory. The author emphasized that changes in the system are provoked from the outside, 
from the external environment. Changes in the external environment should influence the need for changes 
within the bank itself. This is how change processes take place, not the other way around. The system without 
incentives from the outside will never change on its own initiative. So says system theory.

In the article the author developed the process of managing the credit activity of banks. It consists of 8 
stages: analysis of indicators of credit activity in the bank; the formation of ideas on the development of lend-
ing in the bank; formation of a bank credit policy; formation of a bank credit strategy; formation of credit tactics; 
organization of credit activities for the implementation of the tactical plan; control over the implementation of 
plans; motivation of bank personnel and customers for effective cooperation in lending.

Also, for the first time, a step-by-step program of actions for the implementation of bank credit management 
was proposed, which can serve as a “road map” for achieving effective credit management. Attention was paid 
to understanding that the process of control and correction is at every stage of credit management.

Practical implications. New developments can be applied in the practical activities of credit managers 
at all stages of bank lending management. In addition, the proposed results can be used in training bankers 
in obtaining knowledge on the courses “Credit Management”, “Strategic Management in the Bank”, “Process 
Management in the Bank”.

Value/originality. These results were obtained and published for the first time; they have no analogues in 
modern credit management.
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У статті обґрунтовано актуальність дослі-
дження проблеми оптимізації структури 
капіталу підприємства. Проаналізовано 
переваги та недоліки трактування терміна 
«оптимальна структура капіталу». Дове-
дено, що оптимальною структура капіталу 
є лише на короткому проміжку часу й за пев-
них умов. Запропоновано розуміти сутність 
такого стійкого виразу, як «оптимальна 
структура капіталу», як більш пошире-
ний замінник поняття «субоптимальна 
структура капіталу». Запропоновано до 
складу механізму оптимізації структури 
капіталу підприємства включати щонай-
менше чотирнадцять етапів від установ-
лення умов функціонування бізнесу, визна-
чення мети та цілей його існування й задач 
оптимізації до оцінювання відповідності 
отриманих результатів цілям і задачам 
оптимізації структури капіталу та місії й 
стратегії всього підприємства й проведення 
систематичного моніторингу та коригу-
вання результатів такої оптимізації.
Ключові слова: капітал, фінансові ресурси, 
структура, підприємство, критерій.

В статье обоснована актуальность иссле-
дования проблемы оптимизации структуры 

капитала предприятия. Проанализиро-
ваны преимущества и недостатки трак-
товки термина «оптимальная структура 
капитала». Доказано, что оптимальной 
структуры капитала является только на 
коротком промежутке времени и при опре-
деленных условиях. Предложено понимать 
сущность такого устойчивого выражения, 
как «оптимальная структура капитала», 
как более распространенный заменитель 
понятия «субоптимальная структура капи-
тала». Предложено в состав механизма 
оптимизации структуры капитала пред-
приятия включать по меньшей мере четыр-
надцать этапов от установления условий 
функционирования бизнеса, определения 
миссии и целей его существования и задач 
оптимизации к оцениванию соответствия 
полученных результатов целям и задачам 
оптимизации структуры капитала и мис-
сии и стратегии всего предприятия и про-
ведению систематического мониторинга и 
корректировки результатов такой опти-
мизации.
Ключевые слова: капитал, финансовые 
ресурсы, структура, предприятие, кри-
терий.

The article substantiates the relevance of research into the problem of optimizing the capital structure of the enterprise. The advantages and disadvantages 
of interpreting the term “optimal capital structure” are analyzed. It is proved that the optimal capital structure is only for a short period of time and under 
certain conditions. It is suggested to understand the essence of such a stable expression as “optimal capital structures” as a more common substitute for 
such a term as “suboptimal capital structure”. It is proposed to include in the mechanism of optimization of the capital structure of the enterprise fourteen 
stages: assessment of the basic conditions of business operation; identifying risks and opportunities for doing business; formation of the mission, strategy 
and general tasks of functioning of business in accordance with the existing conditions of the internal environment of the enterprise; defining the goals and 
objectives of optimizing the capital structure of the enterprise; prioritizing the criteria for capital structure optimization and determining the priority of using 
capital optimization methods; formation of indicators of the target capital structure in all its components; substantiation of measures to adjust the capital 
structure of the enterprise; cost-benefit analysis of measures to optimize the capital structure of the enterprise; adjusting measures to optimize the capital 
structure of the enterprise, depending on the results of cost-benefit analysis and the perception of the team of planned changes; drawing up a schedule of 
activities to optimize the capital structure of the enterprise with the definition of specific responsible persons and timing of the tasks; development of a plan of 
financing of measures for optimization of the capital structure of the enterprise; implementation of the planned measures to optimize the capital structure of 
the enterprise; assessment of the conformity of the obtained results with the goals and objectives of optimizing the capital structure and mission and strategy 
of the whole enterprise; conducting systematic monitoring and adjusting the results of optimizing the capital structure of the enterprise.
Key words: capital, financial resources, structure, enterprise, criterion.

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
OPTIMIZATION OF ENTERPRISE CAPITAL STRUCTURE

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
питання ефективного формування та викорис-
тання капіталу підприємства набувають чи не 
найбільшого значення. Так, від правильно сфор-
мованої структури капіталу залежить не тільки 
наявність чи відсутність додаткових фінансових 
витрат, але й можливість отримання позитивного 
фінансового результату діяльності, отже, його 
фінансовий добробут загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема управління структурою капіталу та 
її оптимізації є далеко не новою. Дослідженню 
цього питання присвячені праці таких вітчизняних 
та закордонних учених, як Ф. Модільяні, М. Міл-
лер, Р. Брейлі, С. Майєрс, Ю. Брігхем, Е. Нікбахт, 
Дж. Шим, Дж. Сігел, В. Ковальов, О. Стоянова, 
В. Суторміна, В. Федосов, Н. Рязанова, І. Бланк, 
А. Мазаракі, Н. Ушакова, Л. Лігоненко, Н. Власова, 
Н. Русак, В. Русак, А. Дєєва.

Вивчення опублікованих робіт виявило існу-
вання низки концепцій щодо доцільності управління 
формуванням структури капіталу, в основі яких 
лежать суперечливі підходи до можливості її опти-
мізації, що обумовлює актуальність дослідження.

Постановка завдання. Відповідно до вище-
викладеного метою статті є дослідження теоре-
тичних аспектів оптимізації структури капіталу в 
контексті функціонування сучасних вітчизняних 
підприємств та обґрунтування можливих практич-
них заходів щодо підвищення її ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи питання оптимізації структури капі-
талу підприємства, зіштовхуємося з безліччю 
дискусійних питань. Так, у своїх попередніх дослі-
дженнях ми не тільки статистично обґрунтовували 
надзвичайну актуальність необхідності вдоскона-
лення системи оптимізації структури капіталу [1], 
але й надавали свої пропозиції щодо необхідності 
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виділення трьох основних складових капіталу, а 
саме фінансової, матеріальної та інтелектуально-
людської, а також установлення різних критеріїв 
оптимізації залежно від ситуації мікро- та макро-
середовищ підприємства [2].

Проте, на нашу думку, залишається ціла низка 
невирішених питань, серед яких слід назвати 
питання сутності поняття «структура капіталу», 
основних відмінних ознак понять «структура капі-
талу», «фінансова структура капіталу» та самої 
можливості оптимізації структури капіталу тощо.

Одним із вагомих, проте таких, що ми пропус-
тили в попередніх дослідженнях, та щодо якого 
не знайшли однозначного трактування у фаховій 
літературі [3–16], є поняття «структура капіталу», 
оскільки від того, що ми будемо розуміти під цим 
словосполученням, залежать і механізм, і критерії 
його оптимізації. При цьому у сучасній економічній 
літературі можна знайти різні визначення поняття 
«структура капіталу». Так, В. Суторміна, В. Федо-
сов, Н. Рязанова визначають структуру капіталу 
як співвідношення основних джерел під час фор-
мування фондів [3, с. 185]. Н. Русак та В. Русак 
вважають, що структура капіталу – це питома 
вага окремих елементів капіталу в загальній його 
сумі. А. Афанасьєв наводить таке формулювання: 
«структура капіталу – це форма або складова 
капіталізації, яка належить до виду і пропорцій 
цінних паперів, що використовуються для збіль-
шення фінансових ресурсів» [4, с. 23].

Н. Рудик під структурою капіталу розуміє комбі-
націю цінних паперів, а І. Бланк термін «структура 
капіталу» визначає як співвідношення всіх форм 
власних та залучених фінансових ресурсів, які 
використовуються підприємством у процесі госпо-
дарської діяльності для фінансування активів.

Особливе зацікавлення викликає тлумачення 
А. Дєєвої, яка під структурою капіталу підприєм-
ства розуміє комбінацію боргу та власного капі-
талу, що повинна врівноважуватися з його акти-
вами [5, с. 122–126].

Проте, незважаючи на численні формулювання 
цього поняття, сутність його, на нашу думку, зво-
диться фактично до визначення певної комбінації 
складових капіталу, що має забезпечувати досяг-
нення певних управлінських цілей. Самі ж цілі, або 
критерії оптимізації, – це вже дещо інше питання.

Проте, крім самої діалектики в трактуванні 
поняття «структура капіталу», ми зіштовхуємося 
з підміною його поняттям «фінансова структура» 
(«фінансова структура капіталу»).

Так, у більшості проаналізованих нами праць 
[3–16] цій проблемі не приділяється достатньої 
уваги, що дає нам підставу сприймати вищезга-
дані поняття «структура капіталу» та «фінансова 
структура» як синонімічні.

Однак, як влучно відзначають В. Ковальов та 
В. Бочаров, поняття «фінансова структура» та 

«структура капіталу» мають дещо різні значення. 
Так, наприклад, В. Бочаров зауважує, що коли 
визначається частка кожного джерела фінансу-
вання в загальному обсязі пасиву балансу, то 
необхідно говорити про фінансову структуру капі-
талу. В. Ковальов фінансову структуру підприєм-
ства визначає як сукупність мобілізованих джерел 
фінансування, а структуру капіталу – як поєд-
нання довгострокових пасивів та власного капі-
талу [5, с. 122–126].

На нашу думку, відмінність цих понять одно-
значно існує, проте більш широким ми вважаємо 
саме поняття «структура капіталу», оскільки, крім 
фінансових елементів капіталу, воно включає 
його поділ на матеріальну (зокрема, фінансову) 
та нематеріальну складові (людський або інте-
лектуальний капітал). Отже, під час дослідження 
проблеми формування оптимальної структури 
капіталу не варто зосереджуватись виключно на 
співвідношенні власного та позикового або довго- 
та короткострокового капіталу. Варто згадати про 
те, що у підприємства має бути забезпечено ще й 
баланс фінансового та інтелектуального, запози-
ченого та залученого, довго- та короткострокового 
капіталу тощо.

З огляду на вищевикладене та неоднорід-
ний характер самого капіталу неоднозначним у 
цьому зв’язку виявляється саме поняття опти-
мальної структури капіталу. При цьому варто 
звернути увагу на те, що в літературі з фінансо-
вого менеджменту зустрічаються різні категорії, 
зокрема цільова, прийнятна, раціональна струк-
тура. Однак найпоширенішим є поняття опти-
мальної структури капіталу. На відміну від інших, 
які фактично мають досить розпливчастий харак-
тер, воно означає облік специфічності кожного 
окремого підприємства під час вибору правиль-
ного співвідношення елементів капіталу в межах 
певного часового періоду.

З огляду на неможливість досягнення абсолют-
ного оптимуму будь-якого процесу чи явища в про-
цесі управління капіталу під терміном «оптиміза-
ція» слід розуміти процес наближення до якихось 
бажаних параметрів ефективності функціонування 
капіталу, що фактично більше відповідає поняттю 
«субоптимізація капіталу».

Ще одним проблемним моментом в процесі 
оптимізації структури капіталу є сам механізм здій-
снення відповідного процесу. Дослідивши низку 
робіт щодо вирішення проблеми побудови моделі 
оптимізації капіталу підприємства (передусім, 
його фінансової частини) [6, с. 31], ми помітили, 
що в значній частині праць практично нехтується 
врахування впливу внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємства, не враховуються тип 
стратегії фінансування активів та вид підприєм-
ства, абсолютно нехтуються питання оптимізації 
всієї сукупності елементів капіталу, а не тільки її 
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фінансової складової. До того ж якщо в окремих 
дослідженнях [6, с. 31] пропагується встановлення 
ідеї, цілей та задач оптимізації, то потреба їх узго-
дження задля функціонування бізнесу його стра-
тегією та функціональними задачами чомусь не 
знайшла гідного відображення.

На нашу думку, алгоритм субоптимізації струк-
тури капіталу має включати такі етапи. На деяких 
з них зупинимось більш докладно, ніж на загальній 
більшості.

1) Оцінювання базових умов функціонування 
бізнесу (аналіз внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємства). При цьому, крім таких 
внутрішніх факторів, як рівень та динаміка при-
бутковості підприємства, масштаби та темпи зрос-
тання обсягів продажу, напрям виробничо-госпо-
дарської діяльності, наявна структура активів та 
пасивів підприємства, необхідність істотного роз-
ширення розмірів бізнесу або реалізації масштаб-
ного інвестиційного проекту, необхідно звернути 
увагу на рівень конкурентоспроможності продукції 
(послуг) підприємства, рівень ефективності його 
менеджменту, наявність та достатніх сформова-
них розмірів усіх видів запасів, зокрема кадрового 
резерву, стан основних засобів та структуру нема-
теріальних активів, продуктивність праці персо-
налу та інтенсивність виконання й запровадження 
в життя результатів НДДКР тощо. Серед зовнішніх 
факторів важливо врахувати стан податкової полі-
тики в країні, фондового ринку, загроз банкрут-
ства, а також рівень монополізації ринку, доступ 
до додаткового фінансування, зокрема із закор-
донних джерел, та загальну прогнозованість роз-
витку як цільового ринку, так і загальної ситуації в 
країні місця знаходження підприємства.

2) Визначення ризиків та можливостей ведення 
бізнесу. Саме на усунення ризиків та примноження 
наявних можливостей бізнесу потрібно спрямову-
вати основні зусилля, зокрема щодо зміни струк-
тури капіталу підприємства.

3) Формування місії, стратегії та загальних 
завдань функціонування бізнесу відповідно до 
наявних умов внутрішнього навколишнього серед-
овища підприємства. Досить часто підприємства 
не тільки не формують місію та загальні й функ-
ціональні стратегії, але й не мають чіткого уяв-
лення про оперативні та поточні цілі підприємства. 
Водночас залежно від візії розвитку підприємства 
багато в чому залежить вибір чи ранжування зна-
чущості критеріїв оптимізації структури капіталу 
підприємства. Так, наприклад, якщо основним 
баченням власників бізнесу є реалізація стра-
тегії «зняття вершків», то основним чи навіть не 
єдиним критерієм оптимізації є підвищення рен-
табельності використовуваного капіталу, а вже 
потім – зниження його вартості. За умови того, що 
головна мета полягає у примноженні вартості біз-
несу й тривалому його існуванні, на перший план 

виходять мінімізація ризиків, зниження вартості 
залучення капіталу, а вже потім – зростання рен-
табельності його використання.

4) Визначення цілей та завдань оптимізації 
структури капіталу підприємства зі встановленням 
чітких кількісних та якісних орієнтирів досягнення 
поставлених цілей та строків їх виконання.

5) Встановлення пріоритетності критеріїв опти-
мізації структури капіталу (максимізації доходності, 
мінімізації ризику, мінімізації вартості використо-
вуваного капіталу тощо) та визначення черговості 
використання методів оптимізації капіталу (напри-
клад, нормативно-коефіцієнтного, середньозва-
женої вартості капіталу, левериджу, визначення 
«мертвої точки», методу «ризик-дохідність»). Так, 
аналіз економічної літератури [6; 7; 9; 10; 12; 16] 
свідчить про те, що більшість авторів визначає такі 
три методи оптимізації структури капіталу: 1) опти-
мізація структури капіталу за критерієм максиміза-
ції рівня прогнозованої фінансової рентабельності 
(цей метод ґрунтується на багатоваріантних роз-
рахунках рівня фінансової рентабельності (рента-
бельності власного капіталу) за різної структури 
капіталу, остання виражається через такий показ-
ник, як ефект фінансового важеля); 2) оптимізація 
структури капіталу за критерієм мінімізації її вар-
тості (метод ґрунтується на попередньому оціню-
ванні власного й запозиченого капіталів за різних 
умов їх формування, обслуговуванні та здійсненні 
багатоваріантних розрахунків середньозваженої 
вартості капіталу, отже, пошуку найбільш реальної 
ринкової вартості підприємства); 3) оптимізація 
структури капіталу за критерієм мінімізації рівня 
фінансових ризиків.

6) Формування показників цільової структури 
капіталу за всіма його складовими. Зокрема, виді-
лення у фінансовій складовій власної та позико-
вої, довгострокової та короткострокової частин, 
встановлення структури залучення коштів за дже-
релами їх надходження. В матеріальній частині 
потрібно, на нашу думку, узгодити структуру мате-
ріальної та нематеріальної основної та оборотної 
частин капіталу та їх складових. В інтелектуально-
людській складовій капіталу доцільно спланувати 
щонайменше статево-віково-освітньо-професійну 
структуру, а також визначитися в необхідній частці 
та структурі нематеріальних активів.

7) Обґрунтування заходів щодо коригування 
структури капіталу підприємства. З урахуванням 
труднощів фінансування розвитку в сучасних 
умовах на увагу заслуговують пропозиції щодо 
використання таких механізмів, як реструктури-
зація власності збиткових та низькорентабельних 
підприємств шляхом додаткової емісії акцій під 
інвестиційно привабливі проекти; здійснення емі-
сії середньострокових корпоративних облігацій (з 
можливістю подальшої конвертації у власність) 
під інноваційні проекти; передача у довірче управ-
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ління або продаж на фондових ринках цінних 
паперів підприємств; застосування вексельного 
кредиту [14, с. 56–57].

8) Аналіз «затрати-вигоди» від вжиття заходів 
щодо оптимізації структури капіталу підприєм-
ства. Так, іноді задля вжиття задуманого заходу 
менеджмент підприємства забуває про один з 
головних критеріїв управління, а саме критерій 
ефективності. Відповідно до вищезгаданого крите-
рія вигоди від вжиття того чи іншого заходу мають 
перевищувати витрати на його реалізацію. При 
цьому потрібно порівнювати приведену вартість 
вигід і витрат, включати до їх загальної суми як 
номінальні, так і приховані вигоди й витрати.

9) Коригування заходів щодо оптимізації струк-
тури капіталу підприємства залежно від результа-
тів аналізу «затрати-вигоди» та сприйняття колек-
тивом запланованих змін.

10) Складання плану-графіку вжиття заходів 
щодо оптимізації структури капіталу підприємства 
з визначенням конкретних відповідальних осіб та 
термінів виконання поставлених завдань.

11) Розроблення плану фінансування заходів 
щодо оптимізації структури капіталу підприємства.

12) Вжиття запланованих заходів щодо опти-
мізації структури капіталу підприємства.

13) Оцінювання відповідності отриманих 
результатів цілям і задачам оптимізації структури 
капіталу та місії й стратегії всього підприємства.

14) Проведення систематичного моніторингу 
та коригування результатів оптимізації структури 
капіталу підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, підсумовуючи результати дослі-
дження, відзначаємо, що під час оптимізації струк-
тури капіталу будь-якого підприємства необхідно 
розуміти, що ідеальними параметрами капітал 
буде характеризуватись лише в певний час і за 
певних умов, тому, використовуючи термін «опти-
мізація структури капіталу підприємства», ми все 
ж таки будемо розуміти процес субоптимізації або 
вибору такого співвідношення окремих елемен-
тів капіталу, що за певних умов забезпечуватиме 
досягнення найвищого рівня поставлених цілей та 
виконання завдань.

Сам процес оптимізації структури капіталу 
досить складний і, на нашу думку, має включати 
щонайменше чотирнадцять етапів встановлення 
умов функціонування бізнесу, визначення мети та 
цілей його існування, задач оптимізації до оціню-
вання відповідності отриманих результатів цілям 
та задачам оптимізації структури капіталу та місії 
й стратегії всього підприємства, а також про-
ведення систематичного моніторингу та коригу-
вання результатів оптимізації структури капіталу 
підприємства.

Також варто відзначити, що процедура опти-
мізації структури капіталу підприємства – це не 

одноразова акція, а система дій, яка повинна мати 
певну циклічність та періодичність, адже тільки в 
такому разі вона приноситиме реальний ефект 
реалізації.
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OPTIMIZATION OF ENTERPRISE CAPITAL STRUCTURE

The purpose of the article. In today’s environment, the issues of efficient formation and use of capital are 
perhaps the most important. Thus, the proper structure of capital depends not only on the presence or absence 
of additional financial expenses, but also on the possibility of obtaining a positive financial result of the activity, 
and, consequently, in general, it’s financial well-being.

Methodology. The research is based on the critical assessment and generalization of the experience of 
managing the process of capitalization of the capital structure of domestic enterprises.

Results. The advantages and disadvantages of interpreting the term “optimal capital structure” are ana-
lyzed. It is proved that the optimal capital structure is only for a short period of time and under certain conditions. 
It is suggested to understand the essence of such a stable expression as “optimal capital structures” as a more 
common substitute for such a term as “suboptimal capital structure”. It is proposed to include in the mechanism 
of optimization of the capital structure of the enterprise fourteen stages: assessment of the basic conditions of 
business operation; identifying risks and opportunities for doing business; formation of the mission, strategy 
and general tasks of functioning of business in accordance with the existing conditions of the internal environ-
ment of the enterprise; defining the goals and objectives of optimizing the capital structure of the enterprise; 
prioritizing the criteria for capital structure optimization and determining the priority of using capital optimization 
methods; formation of indicators of the target capital structure in all its components; substantiation of mea-
sures to adjust the capital structure of the enterprise; cost-benefit analysis of measures to optimize the capital 
structure of the enterprise; adjusting measures to optimize the capital structure of the enterprise, depending on 
the results of cost-benefit analysis and the perception of the team of planned changes; drawing up a schedule 
of activities to optimize the capital structure of the enterprise with the definition of specific responsible persons 
and timing of the tasks; development of a plan of financing of measures for optimization of the capital structure 
of the enterprise; implementation of the planned measures to optimize the capital structure of the enterprise; 
assessment of the conformity of the obtained results with the goals and objectives of optimizing the capital 
structure and mission and strategy of the whole enterprise; conducting systematic monitoring and adjusting the 
results of optimizing the capital structure of the enterprise.

Value/originality. In our work we have considered the issues of improving the management of the process 
of optimizing the capital structure of the enterprise. It is established that this term is synonymous with the term 
“suboptimal capital structure”. It is determined that the procedure of optimization of the capital structure of the 
enterprise is not a one-time action, but a system of actions, which should have a certain cyclicality and period-
icity, and only in this case it will bring real effect from its realization.
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У статті вирішено важливе науково-прак-
тичне завдання, спрямоване на розроблення 
методичного підходу до завдання з аудиту 
фінансової звітності страхових компаній. 
Виокремлено специфічні ознаки аудиту 
страхових компаній, обумовлені характер-
ними особливостями страхової діяльності. 
Обґрунтовано перелік аудиторських проце-
дур, які, відповідно до нормативно-правових 
вимог, необхідно враховувати під час вико-
нання завдання з аудиту фінансової звіт-
ності страхової компанії. Досліджено пере-
думови завдання з аудиту та вимоги МСА 
щодо узгодження умов завдання з аудиту 
фінансової звітності страхової компанії. 
Наведено алгоритм вирішення завдання 
з аудиту фінансової звітності страхової 
компанії. Визначено склад документального 
забезпечення процесу вирішення аудитор-
ською фірмою завдання з аудиту фінансової 
звітності страхової компанії. Запропоновано 
організаційні заходи щодо аудиту фінансової 
звітності, які мають уніфікований характер 
і можуть бути застосовані як суб’єктом 
аудиторської діяльності, так і службами 
внутрішнього аудиту страхових компаній.
Ключові слова: аудит, аудиторські проце-
дури, страхові компанії, фінансова звітність.

В статье решено важное научно-практи-
ческое задание, направленное на разра-

ботку методического подхода к заданию 
по аудиту финансовой отчетности стра-
ховых компаний. Выделены специфические 
признаки аудита страховых компаний, обу-
словленные характерными особенностями 
страховой деятельности. Обоснован пере-
чень аудиторских процедур, которые, в 
соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями, необходимо учитывать при 
решении задания по аудиту финансовой 
отчетности страховой компании. Иссле-
дованы предпосылки задания по аудиту и 
требования МСА по согласованию условий 
задачи по аудиту финансовой отчетности 
страховой компании. Приведен алгоритм 
решения задания по аудиту финансовой 
отчетности страховой компании. Опреде-
лен состав документального обеспечения 
процесса решения аудиторской фирмой 
задания по аудиту финансовой отчет-
ности страховой компании. Предложены 
организационные меры по аудиту финан-
совой отчетности, которые имеют уни-
фицированный характер и могут быть 
использованы как субъектом аудиторской 
деятельности, так и службами внутрен-
него аудита страховых компаний.
Ключевые слова: аудит, аудиторские про-
цедуры, страховые компании, финансовая 
отчетность.

The article solved an important scientific and practical task which is assign to develop a methodological approach for adoption the task for auditing the finan-
cial statements of the insurance companies. Highlighted the specific features of the audit of insurance companies according to the characteristic features of 
insurance activities. These features include: a special insurance legislation, a specific accounting record-keeping, preparation of reports and determination 
of financial results, the specifics of taxation, the necessity to obtain licenses for each type of insurance, the mandatory formation of special reserves and 
forbidding of production, trading, intermediary and banking activities. The necessity of planning and realization of audit procedures is justified due to increas-
ing of state control by the regulator of the financial services market in the insurance sector, since the risk of insolvency of a financial institution can cause a 
significant disadvantage for consumer of financial services. Grounded the list of audit procedures that, in accordance with regulatory requirements, should 
be taken into account in the moment of accepting a task of auditing the financial statements of an insurance company. The factors for adoption of the audit 
task and the requirements of the ISA for coordination of the conditions of task of auditing the financial statements of the insurance company are investigated. 
The algorithm for accepting task of auditing the financial statements of an insurance company is set up. The structure of the documented maintaining for the 
adoption by the audit firm of the task of auditing the financial statements of the insurance company is determined. A possible list of working documents for 
the coordination of conditions for the audit of financial statements of insurance companies is given. Attention is focused on the list of audit’s internal docu-
ments for audit procedures in accordance with the requirements of ISA 210. Organizational measures for the audit of financial statements are proposed; 
they have a unitized nature and can be used by a subject of audit activity and by the internal audit services of insurance companies.
Key words: audit, audit procedures, insurance companies, financial statements.

МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УЗГОДЖЕННЯ УМОВ ЗАВДАННЯ  
З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF 
COORDINATION THE TASKS CONTRITION OF THE AUDIT OF 
FINANCIAL STATEMENTS OF THE INSURANCE COMPANY

Постановка проблеми. В умовах значних збу-
рень на світових фінансових ринках важливу роль 
на ринку фінансових послуг України почали вико-
нувати небанківські фінансово-кредитні інститути. 
Нині вони надають досить широкий спектр послуг, 
стаючи серйозними конкурентами для банків.

Так, небанківські фінансові установи України 
в січні-червні 2019 року сплатили до держав-
ного та місцевих бюджетів податок на прибуток 

в розмірі 881,9 млн. грн., що на 235,3 млн. грн., 
або на 36,4%, більше, ніж за аналогічний період 
роком раніше. Така позитивна динаміка фіскаль-
них надходжень пов’язана зі зростанням кількості 
послуг, наданих небанківськими фінансовими 
установами [5].

В першому півріччі 2019 року найбільш дина-
мічними фінансовими послугами були факторинг 
(+71%), страхування туристів (65,4%), кредити, 
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видані фінансовими компаніями (+61%), медичне 
страхування (+43,2%), пенсійні внески в НПФ 
(+29,9%), автострахування (+23,8%), лізингові 
платежі (+23,1%), страхування життя (+20,7%), 
депозити в кредитних спілках (+16,6%), кредити, 
видані ломбардами (+10,1%), внески до Фон-
дів фінансування будівництва (+6,7%), кредити, 
видані кредитними спілками (+2,6%) [5].

На думку О.М. Залєтова, якщо кілька років тому 
драйверами зростання на небанківських фінансо-
вих ринках були страхування фінансових ризиків 
і факторинг, то нині зростання пов’язане насам-
перед з активізацією фінансових послуг, орієнто-
ваних на соціальні потреби населення й цифрові 
технології [5]. Саме страхування надає гарантії 
відновлення порушених майнових інтересів у 
разі непередбачених природних, техногенних та 
інших явищ, чим, безсумнівно, сприяє зміцненню 
та стабільності фінансів держави. Ця обставина 
зумовлює зацікавленість держави у страхуванні 
як механізму підтримання належного рівня сус-
пільного відтворення, що забезпечує можливість 
покриття непередбачених витрат і збитків підпри-
ємств, приватних підприємців та окремих грома-
дян без залучення коштів державного бюджету.

У страхових компаніях визначальним факто-
ром ефективності прийнятих управлінських рішень 
є об’єктивна та достовірна інформація. Найбільш 
надійним інструментом формування такої інфор-
мації про діяльність страхової компанії є аудит, 
який виконують незалежні аудиторські фірми на 
підставі укладеного договору, якому передують 
тривалий процес прийняття страхової компанії як 
клієнта аудиторської фірми та узгодження умов 
виконання завдання з аудиту фінансової звітності.

Оцінювання аудиторською компанією досто-
вірності фінансової звітності страхових компаній 
набуває особливої актуальності у зв’язку з тим, що 
страхування передбачає нейтралізацію ризиків в 
інших галузях народного господарства [1]. Ауди-
торська фірма, відповідно, має розробити, впро-
вадити та задокументувати свої процедури контр-
олю якості щодо прийняття страховою компанією 
рішень та політики її зберігання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау-
ковою проблематикою, пов’язаною з аудитом фінан-
сової звітності, займались такі вчені, як В.П. Гринь, 
І.М. Дмитренко, Т.О. Каменська, М.Д. Корінько, 
Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, О.А. Петрик, Л.М. Пили-
пенко, К.І. Редченко О.Ю. Редько, О.Ю. Рубітель, 
М.Т. Щирб. Однак питання аудиту фінансової звіт-
ності страхових компаній потребують подальшої 
уваги та більш досконалого вивчення шляхом дослі-
дження процесу узгодження умов завдання з аудиту 
та його документування задля попередження ризи-
ків бізнесу страхової компанії.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування організаційно-методичних питань та роз-

роблення практичних рекомендацій щодо вдоско-
налення аудиту фінансової звітності страхових 
компаній стосовно вирішення завдання, резуль-
тати якого дають змогу її користувачам отриму-
вати достовірну й неупереджену інформацію для 
прийняття виважених економічних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аудит фінансової звітності – це аудиторська 
послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку 
й показників фінансової звітності та/або консолі-
дованої фінансової звітності юридичної особи чи 
представництва іноземного суб’єкта господарю-
вання або іншого суб’єкта, який подає фінансову 
звітність та консолідовану фінансову звітність 
групи, задля висловлення незалежної думки ауди-
тора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах 
вимогам національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів 
фінансової звітності тощо [7].

Страховий аудит є комплексною перевіркою 
результатів фінансово-господарської діяльності 
страхових компаній, що включає правову, еконо-
мічну та бухгалтерську оцінку даних фінансових 
звітів, які подають для публікації (оприлюднення) 
або вищим організаціям [9].

Специфічними ознаками аудиту страхових ком-
паній, що обумовлені характерними особливос-
тями страхової діяльності, є спеціальне страхове 
законодавство, специфічне ведення бухгалтер-
ського обліку, складання звітності та визначення 
фінансових результатів, специфіка оподатку-
вання, необхідність отримання ліцензій з кожного 
виду страхування, обов’язкове формування спе-
ціальних резервів та заборона на виробничу, тор-
гово-посередницьку та банківську діяльність [3].

З прийняттям Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторської діяльності» 
[7] спостерігається посилення державного контр-
олю з боку регулятора ринку фінансових послуг у 
сфері страхування, оскільки ризик неплатоспро-
можності фінансової установи може завдати зна-
чної шкоди споживачу фінансової послуги. Саме 
тому незалежним аудиторським фірмам під час 
прийняття завдання з аудиту фінансової звітності 
страхової компанії слід розуміти необхідність пла-
нування та виконання аудиторських процедур, за 
результатами яких будуть отримані аудиторські 
докази щодо дотримання страховою компанією:

– ключових нормативних показників діяль-
ності щодо їх відповідності вимогам страхового 
законодавства;

– вимог законодавства щодо перевищення фак-
тичного запасу платоспроможності над розрахунко-
вим нормативним запасом платоспроможності;

– належного рівня ведення бухгалтерського 
обліку;

– повноти реєстрації договорів страхування 
й перестрахування, зокрема ведення персоніфі-
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кованого (індивідуального) обліку договорів стра-
хування життя (за наявності у страхової компанії 
ліцензії на страхування життя);

– порядку формування, ведення обліку та 
адекватності сформованих страхових резервів;

– порядку формування та обліку резерву заяв-
лених, але не виплачених збитків (для страхової 
компанії, яка здійснює інші види страхування, ніж 
страхування життя) або резерву належних виплат 
страхових сум (для страхової компанії, яка здій-
снює страхування життя);

– можливості виконання страховою компа-
нією прийнятих страхових і перестрахувальних 
зобов’язань;

– обов’язкових критеріїв та нормативів 
достатності капіталу й платоспроможності, ліквід-
ності, прибутковості, якості активів та ризиковості 
операцій;

– істотних операцій з активами;
– функціонування системи управління ризиками;
– організації та проведення внутрішнього 

аудиту (контролю);
– відповідності політики перестрахування тощо.
Це обумовлене перш за все специфікою пра-

вової та економічної природи страхових послуг, 
які мають підвищений рівень ризику і, відповідно, 
вимагають додаткового контролю з боку держави 
задля забезпечення платоспроможності страхови-
ків і недопущення випадків невиконання страхови-
ками своїх зобов’язань перед споживачами стра-
хових послуг [4].

До початку аудиту фінансової звітності стра-
хової компанії аудитори повинні виконати значну 
кількість аудиторських процедур, які регулюються 
різними стандартами аудиту.

МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що викону-
ють аудити та огляди фінансової звітності, а також 
інші завдання з надання впевненості і супутні 
послуги» [2, с. 69] вимагає, щоб аудиторська 
фірма отримувала інформацію, яка вважається 
необхідною за певних обставин:

– до прийняття завдання з новим клієнтом – 
страховою компанією;

– під час прийняття рішення щодо того, чи 
продовжувати наявне завдання;

– під час розгляду прийняття нового завдання 
з наявним клієнтом – страховою компанією.

Мета аудитора полягає в тому, щоби прийняти 
або подовжити завдання з аудиту лише тоді, коли 
узгоджена основа його виконання шляхом обґрун-
тування наявності передумов для проведення 
аудиту; підтвердження того, що є взаєморозуміння 
між аудитором та управлінським персоналом 
страхової компанії і (за потреби) тими, кого наді-
лено найвищими повноваженнями, щодо умов 
завдання з аудиту (табл. 1).

Відповідно до МСА 210 «Узгодження умов 
завдань з аудиту» (далі – МСА 210) аудиторська 
фірма має узгодити умови завдання з аудиту з 
керівництвом страхової компанії. Узгоджені умови 
завдання фіксуються у Листі-угоді чи в іншій 
належній формі письмової угоди, а також містять 
обов’язкові положення, зокрема:

– мету та обсяг аудиту фінансової звітності;
– відповідальність аудитора;
– відповідальність управлінського персоналу 

страхової компанії;
– ідентифікацію застосовної концептуальної 

основи фінансового звітування для складання 
фінансової звітності;

Таблиця 1
Вимоги МСА щодо узгодження умов завдання з аудиту

Вимога Зміст Параграф
Передумови для 
проведення аудиту

Визначити, чи є прийнятою концептуальна основа фінансової 
звітності, яку слід застосовувати під час складання фінансової 
звітності.

А2–А10

Отримати згоду управлінського персоналу на те, що він визнає 
та розуміє відповідальність за фінансову звітність та внутрішній 
контроль.

А11–А21

Обмеження обсягу до 
прийняття завдання з 
аудиту

Не приймати обмежене завдання як завдання з аудиту, якщо 
управлінський персонал встановлює такі обмеження щодо обсягу 
роботи аудитора, які, як вважає аудитор, приведуть до відмови 
аудитора від думки про фінансову звітність.

7

Згода на умови 
завдання з аудиту

Аудитор повинен узгодити умови завдання з аудиту з управлінським 
персоналом чи (за потреби) з тими, кого наділено найвищими 
повноваженнями.

А22

Регулярні аудити Оцінити, чи вимагають обставини перегляду умов завдання з аудиту, 
чи є потреба нагадати суб’єкту господарювання про наявні умови 
завдання з аудиту.

А30

Прийняття зміни в 
умовах завдання з 
аудиту

Не погоджуватися на зміну умов завдання з аудиту, якщо немає 
обґрунтованого виправдання. А31–А33

Джерело: складено автором на основі джерела [2, с. 126–143]
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– посилання на очікувану форму й зміст будь-
яких звітів, що надає аудиторська фірма, й кон-
статацію того, що можуть існувати обставини, за 
яких звіт може відрізнятися від очікуваної форми 
та змісту [2, с. 129].

Без прийнятної концептуальної основи фінан-
сової звітності управлінський персонал страхової 
компанії не має прийнятної основи для складання 
фінансової звітності, а аудиторська фірма не має 
належних критеріїв для аудиту фінансової звіт-
ності, тобто аудитор перш за все має визначити, 
чи є прийнятною концептуальна основа фінансо-
вої звітності, яку застосовано під час складання 
фінансової звітності.

Чинники, що є доречними для визначення ауди-
тором прийнятності концептуальної основи фінан-
сового звітування, визначені МСА 210 (табл. 2).

Мета фінансової звітності страхової компа-
нії визначає концептуальну основу її складання. 
Сьогодні немає загальновизнаної в усьому світі 
основи для оцінювання прийнятності концеп-
туальних основ загального призначення. Вва-
жається, що стандарти фінансової звітності, 
встановлені організаціями, які уповноважені чи 
визнані публікувати стандарти для використання 
суб’єктами господарювання певних типів, будуть 
прийнятними для фінансової звітності загального 
призначення, складеної такими суб’єктами. Реко-
мендації щодо визначення прийнятності концеп-
туальної основи фінансової звітності наведено в 
МСА, що надає визначення прийнятних принципів 
та їх приклади (табл. 3).

Друга важлива передумова прийняття 
завдання полягає у визнанні та розумінні керів-
ництвом страхової компанії своєї відповідаль-
ності за фінансову звітність за всіма аспектами. 
Концепція незалежного аудиту вимагає, щоби 
роль аудитора не передбачала того, що він бере 
на себе відповідальність за складання фінансо-
вої звітності страхової компанії чи пов’язаний з 
нею внутрішній контроль, а також того, що ауди-

тор обґрунтовано очікує отримати інформацію, 
необхідну для аудиту, оскільки управлінський 
персонал має змогу забезпечити чи надати її. 
Відповідно, ця передумова є основоположною 
для проведення незалежного аудиту. Задля її 
виконання аудитор має звернутися до управлін-
ського персоналу страхової компанії із запитом 
про надання письмових запевнень, що він взяв 
на себе відповідальність.

Якщо третя сторона надавала допомогу щодо 
складання фінансової звітності, корисним може 
бути нагадування управлінському персоналу про 
те, що складання фінансової звітності, відповідно 
до застосовної концептуальної основи фінансової 
звітності, є виключно його відповідальністю.

Якщо управлінський персонал страхової ком-
панії не визнає своєї відповідальності або не пого-
джується надати письмові запевнення, аудитор не 
може отримати достатні та прийнятні аудиторські 
докази. За таких обставин аудитор має відмови-
тись від завдання з аудиту.

Згідно з вимогами МСА аудитор має надіслати 
Лист-угоду з аудиту до початку аудиту для уник-
нення непорозумінь стосовно аудиту. Виняток 
передбачено тільки тоді, коли мета й обсяг аудиту, 
а також відповідальність управлінського персо-
налу страхової компанії та аудитора встановлені 
національним законодавчим актом, тобто законо-
давчий акт установлює питання, зазначені в МСА 
210 (п. 10). За таких обставин аудитору дозволя-
ється включити в Лист-угоду лише посилання на 
той факт, що застосовується відповідний законо-
давчий чи нормативний акт, а також управлінський 
персонал визнає та розуміє свою відповідаль-
ність. Проте навіть у такому разі аудитор може 
вважати за потрібне включити необхідні питання у 
Лист-угоду як інформацію для управлінського пер-
соналу страхової компанії.

Послідовність дій аудиторів зображена на рис. 1.
Якщо аудитор страхової компанії є також ауди-

тором її компонентів (дочірньої компанії, філії або 

Таблиця 2
Чинники визначення прийнятності концептуальної основи фінансового звітування,  

яку слід застосовувати під час складання фінансової звітності
Чинник Зміст, приклад

Характер суб’єкта господарювання Комерційне підприємство, суб’єкт господарювання у державному 
секторі, неприбуткова організація.

Мета фінансової звітності Чи складена вона для задоволення загальних потреб у фінансовій 
інформації широкого кола користувачів або потреб у фінансовій 
інформації конкретних користувачів.

Характер фінансової звітності Чи є фінансова звітність повним комплектом фінансової звітності або 
окремим фінансовим звітом.

Наявність законодавчого або 
нормативного акта щодо застосовної 
концептуальної основи фінансової 
звітності

Законодавчо-нормативні акти України тощо.

Джерело: складено автором на основі джерела [2, с. 132–133]
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іншого підрозділу), направлення окремого Листа-
угоди на адресу компонента залежить від таких 
факторів:

– особа того, хто призначає аудитора;
– необхідність складання окремого Звіту неза-

лежного аудитора (аудиторського висновку) за 
цим компонентом;

– правові вимоги, що висуваються до призна-
чення аудитора;

– обсяг роботи, проведеної іншими аудито-
рами, з аудиту компонента;

– ступінь права власності материнської компанії;
– ступінь самостійності керівництва компо-

нента від материнської компанії.
Під час подальших аудитів страхової компанії 

аудитор повинен взяти до уваги те, чи вимагають 
обставини перегляду умов надання аудиторських 
послуг, передбачених початковим Листом-угодою, 

Таблиця 3
Визначення прийнятності концептуальної основи фінансового звітування

Концептуальна основа  
фінансової звітності Приклади та рекомендації

Фінансова звітність загального 
призначення – це звітність, складена 
відповідно до концептуальної основи 
фінансової звітності, розробленої 
для задоволення загальних потреб у 
фінансовій інформації широкого кола 
користувачів.

– Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), опубліковані 
Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності;
– Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного 
сектору (МСБОДС), опубліковані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку для державного сектору;
– Принципи бухгалтерського обліку, опубліковані уповноваженою 
чи визнаною організацією, яка встановлює стандарти у певній 
юрисдикції, за умови, що така організація дотримується встановленого 
та прозорого процесу, що передбачає обговорення й розгляд думок 
широкого кола зацікавлених осіб.

Фінансова звітність спеціального 
призначення – це звітність, складена 
відповідно до концептуальної основи 
фінансової звітності, розробленої 
для задоволення потреб у фінансовій 
інформації конкретних користувачів.

Щодо прийнятності концептуальної основи фінансової звітності, 
розробленої для задоволення потреб у фінансовій інформації певного 
кола користувачів, МСА 800 вимагає від аудитора отримати розуміння 
щодо:
– призначення цієї фінансової звітності;
– визначених користувачів;
– заходів, вжитих управлінським персоналом для визначення того, що 
застосовна концептуальна основа фінансової звітності прийнятна за 
цих обставин.

Джерело: складено автором на основі джерела [2, с. 106]

Рис. 1. Алгоритм прийняття завдання з аудиту фінансової звітності страхової компанії
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чи є необхідність повторного інформування стра-
хової компанії про наявні умови угоди.

Аудитор може вирішити не спрямовувати новий 
Лист-угоду на проведення кожного подальшого 
(регулярного) аудиту. Однак наявність таких фак-
торів може зробити доречним складання нового 
Листа-угоди:

– будь-яка ознака того, що клієнт – страхова 
компанія неправильно розуміє мету та обсяг аудиту;

– будь-які переглянуті або особливі умови 
завдання з аудиту;

– недавні зміни у складі старшого управ-
лінського персоналу, вищого керівництва, ради 
директорів або зміна часток акціонерів (пайовиків) 
у статутному капіталі клієнта;

– значні зміни права власності, характеру та 
масштабу діяльності клієнта – страхової компанії;

– зміна законодавчих чи нормативних вимог;
– зміни концептуальної основи фінансового 

звітування, застосованої під час складання фінан-
сової звітності, а також інших вимог до звітності.

В практиці трапляються випадки, коли до ауди-
тора звертаються з проханням змінити завдання 
з аудиту на завдання, яке надає нижчий рівень 
упевненості. Для прийняття відповідного рішення 
аудитор повинен визначити, чи є обґрунтованим 
виправдання такої зміни. Якщо немає обґрунтова-
ного виправдання, аудитор не повинен погоджува-
тися на зміну умов завдання з аудиту.

Якщо аудитор не в змозі узгодити зміну в умо-
вах завдання з аудиту, а управлінський персонал 
страхової компанії не дає йому змогу продовжу-
вати виконання початкового завдання з аудиту, 
аудитор повинен:

– відмовитися від завдання з аудиту, якщо це 
є можливим згідно із застосовним законодавчим 
або нормативним актом;

– визначити, чи існує будь-яке контрактне чи 
інше зобов’язання повідомляти про обставини 

іншим сторонам (наприклад, тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями), власникам чи регу-
ляторним органам [2, с. 130].

Якщо існує обґрунтоване виправдання, через 
що умови завдання з аудиту змінюються, ауди-
тору та управлінському персоналу страхової 
компанії слід узгодити й записати нові умови 
завдання у Листі-угоді чи іншій доречній формі 
письмової угоди.

Для виконання всіх вимог аудитори повинні 
провести відповідні дії, які треба зафіксувати в 
робочих документах. Можливий перелік таких 
документів наведено в табл. 4.

Приклад Листа-угоди з аудиту фінансової 
звітності загального призначення, складеного 
відповідно до Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності, наведено в Додатку 1 до МСА 
210 [2, с. 143–147]. Цей лист є рекомендацією, 
яку можна використовувати разом із міркуван-
нями, наведеними у самому МСА. Проте кожна 
аудиторська фірма може самостійно розробити 
формат цього документа з урахуванням вимог 
МСА 210 та практики аудиту.

В п. 7.16 Положення про зовнішні перевірки 
системи контролю якості аудиторських послуг [6] 
передбачено, що під час здійснення перевірки 
контролю якості аудиторських послуг зовнішні 
контролери досліджують документи суб’єкта 
аудиторської діяльності відповідно до Програми 
перевірки системи контролю якості аудиторських 
послуг та заповнюють Контрольні листи з оцінки 
наявності та відповідності системи контролю 
якості. Контрольний лист (Додаток 7) передбачає 
перевірку наявності у аудитора задокументованих 
питань по МСА 210. Можливий перелік документів 
для оформлення результатів виконання процедур 
аудиту подано в табл. 5.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, слід зазначити, що під час узгодження 

Таблиця 4
Виконання вимог щодо узгодження умов на проведення аудиту

№ Дія аудитора Документальне підтвердження
1 Одержання від страхової компанії листа-замовлення з умовами 

контракту
Лист замовлення

2 Визначення сфери аудиту та термінів зі власником (головою 
правління, наглядовою комісією тощо)

Листування або протокол зустрічі 
(якщо відбулось обговорення)

3 Підтвердження того, що управлінський персонал страхової компанії 
визнає та розуміє свою відповідальність за фінансову звітність за 
всіма аспектами

Запит про надання письмових 
запевнень, лист-запевнення

4 Прийняття рішення щодо наявності передумов стосовно узгодження 
умов завдання

Узагальнюючий документ 
(контрольний лист, тест тощо)

5 Направлення на адресу страхової компанії проекту договору та 
переліку документів, необхідних для здійснення перевірки

Договір, перелік документів

6 Визначення завдань персоналу, обговорення загального плану 
аудиту та ключових термінів виконання відповідних завдань зі 
співробітниками, що проводять аудит

Направлення на перевірку, 
протокол обговорення

Джерело: складено автором на основі джерела [8]
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умов завдання з аудиту фінансової звітності 
аудитори мають застосовувати впроваджені вну-
трішні політики та процедури контролю якості 
щодо прийняття нового клієнта, а саме страхової 
компанії (подовження співпраці з постійним клі-
єнтом – страховою компанією), та враховувати 
перш за все вимоги МСА, конкретне законодав-
ство, яке безпосередньо впливає на завдання з 
аудиту фінансової звітності страхової компанії. 
Саме законодавчі та нормативні акти можуть 
конкретизувати характер та зміст процесу узго-
дження умов завдання з аудиту фінансової звіт-
ності, а також особливі підходи до самої аудитор-
ської перевірки.

Запропоновані організаційні заходи щодо 
аудиту фінансової звітності мають уніфікований 
характер і можуть бути застосовані як суб’єктом 
аудиторської діяльності, так і службами внутріш-
нього аудиту страхових компаній.

Перспективними на цьому етапі є дослідження 
сучасних форм аудиторської документації етапу 
узгодження умов прийняття завдання з аудиту 
фінансової звітності страхової компанії.
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Таблиця 5
Перелік внутрішніх документів аудитора щодо процедур аудиту відповідно до вимог МСА 210

Параграф
Вимоги до документування/перевірки згідно з 
Положенням про зовнішні перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (рішення 
АПУ від 30 жовтня 2014 року № 302/9)

Документи, які підтверджують 
функціонування системи контролю якості під 
час виконання завдання аудиторської фірми

12 Чи оформлене документально узгодження 
умов завдання з аудиту? Яким документом це 
підтверджується?

Стандартизовані форми листів, наприклад:
– лист-замовлення;
– лист-угода;
– договір про надання аудиторських послуг 
(аудит фінансової звітності).

13 Чи містять узгоджені умови завдання з аудиту, 
наприклад:
– мету та обсяг аудиту фінансової звітності;
– відповідальність аудитора;
– відповідальність управлінського персоналу;
– ідентифікацію застосовної концептуальної 
основи фінансової звітності для складання 
фінансової звітності;
– посилання на очікувану форму й зміст будь-
яких звітів, що надавав аудитор, і констатацію 
того, що можуть існувати обставини, за яких звіт 
може відрізнятися від очікуваної форми та змісту?

– Лист-угода;
– договір про надання аудиторських послуг 
(аудит фінансової звітності).

14 Чи були зміни в умовах завдання з аудиту, 
яким документом обґрунтовано зміни? Чи були 
обґрунтовані виправдання щодо змін умов 
завдання?

У разі змін формуються:
– лист від страхової компанії з проханням 
змінити завдання з аудиту;
– висновок аудитора щодо обґрунтованості 
внесених змін;
– додаткова угода до договору про надання 
аудиторських послуг (аудит фінансової 
звітності).

Джерело: складено на основі джерел [2; 8]
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METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF COORDINATION  
THE TASKS CONTRITION OF THE AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE INSURANCE COMPANY

The purpose of the article. The purpose of the article is to substantiate organizational and methodological 
issues and develop practical recommendations for improving the audit of the financial statements of insurance 
companies regarding the adoption of tasks, the results of which enable its users to receive reliable and objec-
tive information for making informed economic decisions.

Methodology. The study used such methods of scientific knowledge as dialectic, abstract-logical, synthe-
sis, generalization, systematic approach, which contributed to the development of practical recommendations 
regarding the harmonization of the terms of reference for an audit of the financial statements of the insurance 
company.

Results. In conditions of unstable economic development, which is caused by various factors, it generates 
the interest of the state in insurance as a mechanism of maintaining an adequate level of public reproduction, 
which provides the possibility of covering incidental expenses and losses of enterprises, private entrepreneurs 
and individual citizens without attracting state budget funds. In insurance companies, the determining factor 
in the effectiveness of management decisions is objective and reliable information. The most reliable tool for 
generating such information about the activities of the insurance company is an audit, which is carried out 
by independent audit firms based on the contract that is preceded by a long process of accepting the insur-
ance company as a client of the audit firm and agreeing on the conditions for completing the audit of financial 
statements. Specific features of the audit of insurance companies, due to the characteristic features of insur-
ance activities, which include: special insurance legislation, specific accounting, reporting and determination 
of financial results, specifics of taxation, the need to obtain licenses for each type of insurance, mandatory 
formation of special reserves and prohibition on production, trade and intermediary and banking activities. 
By the beginning of the audit of the financial statements of the insurance company, auditors must carry out a 
significant number of audit procedures, which are regulated by various audit standards. The purpose of the 
financial statements of the insurance company determines the conceptual basis for its preparation. Today, 
there is no universally accepted basis for assessing the acceptability of the general conceptual framework. It 
is believed that financial reporting standards established by organizations that are authorized or recognized 
to publish standards for use by certain types of business entities will be acceptable for general purpose finan-
cial statements prepared by such entities. An important prerequisite for the adoption of the assignment is the 
recognition and understanding by the management of the insurance company of their responsibility for the 
financial statements in all aspects. The concept of an independent audit requires that the role of the auditor 
does not stipulate that he assumes responsibility for the preparation of the financial statements of the insur-
ance company or the related internal control, and the auditor reasonably expects to receive the information 
necessary for the audit, since the managing staff is able to provide or provide her. Accordingly, that premise 
is fundamental to an independent audit. For its implementation, the auditor must contact the management 
personnel of the insurance company with a request for written assurances that he has assumed responsibility.

Practical implications. The article pays a big attention to solving the scientific and practical task which 
is aimed to develop a methodological approach for accepting the task of auditing the financial statements of 
insurance companies. Justified a list of audit procedures that, in accordance with regulatory requirements, 
should be taken into account in case of accepting the task of auditing the financial statements of insurance 
company.

Value/originality. Proposed organization actions for audit of financial statement have unifying nature and 
can be used by both parties: by subject of audit activity and by services of internal audit of insurance companies.
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У статті розглянуто основні аспекти фор-
мування та оптимізації запасів у логістичній 
системі сучасного підприємства. Розкрито 
характеристику чинників, що впливають 
на утворення запасів. Досліджено роль та 
місце аналізу запасів як функції управління 
логістичною системою, завдання їх опти-
мізації, проблеми раціонального управління 
запасами, контроль за запасами. Система-
тизовано різні авторські підходи до класи-
фікації виробничих запасів, запропоновано 
узагальнену класифікацію, що враховує 
потреби їх обліку, аналізу, контролю та 
логістики. Розглянуто методику управ-
ління багатономенклатурними запасами 
в умовах обмеження оборотного капіталу, 
іммобілізованого в запаси. Визначено мож-
ливість практичного застосування наявних 
моделей управління запасами на сучасних 
підприємствах. Встановлено проблемні 
питання щодо використання нині застосо-
вуваних моделей та стратегій логістичної 
системи, надано рекомендації стосовно пер-
спектив оптимізації їх застосування в умо-
вах ринкової економіки.
Ключові слова: запаси, виробничі запаси, 
логістика, оптимізація, підприємство, логіс-
тична система.

В статье рассмотрены основные 
аспекты формирования и оптимиза-

ции запасов в логистической системе 
современного предприятия. Раскрыта 
характеристика факторов, влияющих на 
образование запасов. Исследованы роль и 
место анализа запасов как функции управ-
ления логистической системой, задания 
их оптимизации, проблемы рациональ-
ного управления запасами, контроль над 
запасами. Систематизированы различ-
ные авторские подходы к классификации 
производственных запасов, предложена 
обобщенная классификация, которая учи-
тывает потребности их учета, анализа, 
контроля и логистики. Рассмотрена 
методика управления многономенклатур-
ными запасами в условиях ограничения 
оборотного капитала, иммобилизован-
ного в запасы. Определена возможность 
практического применения существу-
ющих моделей управления запасами на 
современных предприятиях. Установ-
лены проблемные вопросы использования 
ныне применяемых моделей и стратегий 
логистической системы, предоставлены 
рекомендации касательно перспектив 
оптимизации их применения в условиях 
рыночной экономики.
Ключевые слова: запасы, производствен-
ные запасы, логистика, оптимизация, пред-
приятие, логистическая система.

The article discusses the main aspects of inventory formation and optimization in the logistics system of a modern enterprise. The works of Ukrainian and 
foreign scientists, who were engaged in consideration of this issue, were studied. An explanation of the general concepts of inventory and their manage-
ment systems is provided. The characteristics of the factors influencing the formation and renewal of inventories at enterprises are disclosed. The necessity 
of applying a logistic approach in cost management is emphasized. The role and place of inventory analysis as a function of logistic system management, 
tasks of their optimization, problems of rational inventory management, inventory control are investigated. It is determined that the creation of a logistical 
system for managing the flow of material and technical values on the basis of a process approach, a balanced ratio of needs and willingness to supply logis-
tics, as well as determining the quality of service allow you to keep the values of financial assets “tied” in inventories at a minimum level, which in turn leads 
to a decrease in the cost of production and increase its competitiveness. The list of existing inventory management models in different logistic strategies is 
given. The method of managing multi-nomenclature stocks under conditions of limitation of working capital immobilized into inventory is considered. The 
possibility of practical application of existing models of inventory management at modern enterprises has been determined. The problems of using modern 
models and strategies of the logistics system were identified and recommendations were given regarding the prospects of optimizing their application in 
a market economy. Methods of the most popular inventory management model are considered. Significance of normalization of economic and technical 
processes at the enterprise and control over compliance with these standards are investigated. The necessity of balancing of all systems of the enterprise 
to meet the needs of the logistics system and the possibility of prompt regulation of the purchase of inventory were determined.
Key words: inventories, material stores, logistics, optimization, enterprise, logistics system.

ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  
У ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
FORMATION AND OPTIMIZATION OF MATERIAL STORES  
IN THE LOGISTICS SYSTEM

Постановка проблеми. Метою будь-якого 
суб’єкта господарювання є отримання макси-
мального доходу за умови мінімізації витрат. 
Статистика засвідчує, що близько 40% капіталу 
кожного підприємства становлять запаси [10]. 
Саме тому необхідно визначити те, які існу-
ють методи оптимізації витрат за цією статтею 
балансу, за допомогою складових логістичної 
системи, а також запровадження цих методів на 
практиці в умовах конкуренції та нестабільної 
економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням оптимізації запасів займались такі 
науковці, як Р.С. Беспалов, Т.Г. Дудар, Р.В. Воло-
шин, Є.В. Крикавський. Слід визначити досто-

вірною теорію В.В. Ковальова, який вважає, що 
методика аналізу запасів повинна ґрунтуватись 
передусім на розумінні принципів відображення 
їх у звітності [8, с. 118–123]. З вивчених джерел 
стало зрозуміло, що є певна відмінність поглядів 
між фінансовими аналітиками та спеціалістами з 
логістики, оскільки одні вбачають аналіз запасів 
об’єктом економічного аналізу, а інші – функцією 
логістичної системи.

Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення шляхів формування виробничих запасів 
на підприємстві, їх обґрунтованої класифікації, а 
також ознайомлення з наявними моделями управ-
ління запасами, визначення проблемних аспектів 
застосування цих моделей на практиці для пошуку 
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шляхів оптимізації запасів в логістичній системі 
суб’єкта господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні важко уявити підприємство, в діяль-
ності якого тією чи іншою мірою не були б задіяні 
запаси. Вони потрібні для виготовлення продукції, 
адміністративних, збутових цілей тощо. Що вже 
говорити про суб’єктів господарювання, основною 
діяльністю яких є реалізація товарів, тому питання 
правильного обліку таких активів дуже важливі.

Згідно з п. 4 П(С)БО 9 запасами є активи, які 
утримуються для подальшого продажу за умов 
звичайної господарської діяльності, перебувають 
у процесі виробництва задля подальшого продажу 
продукту виробництва, утримуються для спожи-
вання під час виробництва продукції, виконання 
робіт та надання послуг, а також управління під-
приємством [12].

На підприємстві може перебувати велика кіль-
кість різноманітних виробничих запасів, які вико-
ристовуються по-різному. Одні з них повністю 
споживаються, інші змінюють лише свою форму, 
входять до складу виробу без будь-яких змін або 
сприяють виготовленню виробів і не включаються 
до їх маси або хімічного складу, тому важливим 
моментом в організації обліку виробничих запа-
сів є їх класифікація, яка забезпечує прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень щодо їх 
ефективного використання в процесі діяльності 
суб’єкта господарювання.

Такі спеціалісти, як В.В. Сопко [4, с. 261] та 
Ф.Ф. Бутинець [5, с. 412], вважають, що в бухгал-
терському обліку класифікація виробничих запасів 
найбільш доцільна за такими групами (субрахун-
ками), як сировина й матеріали (зокрема, основні, 
допоміжні); куповані напівфабрикати; тара й тарні 
матеріали; паливо; будівельні матеріали, кон-
струкції, деталі та обладнання до встановлення; 
запасні частини; матеріали, передані у переробку; 
матеріали сільськогосподарського призначення; 
інші матеріали. Однак Ф.Ф. Бутинець зазначає, що 
цей поділ має умовний характер і часто залежить 
лише від кількості матеріалу, використаного на 
виробництво різних видів продукції.

В.І. Янчук пропонує виробничі запаси класифі-
кувати за різними ознаками, а саме за функціями, 
місцем розміщення, способом використання [15].

Н.М. Бондаренко пропонує узагальнену кла-
сифікацію виробничих запасів, яка об’єднує най-
більш концептуальні для потреб управління 
виробничими запасами ознаки та види запасів, а 
саме призначення та причини утворення; місце 
знаходження; рівень наявності на підприємстві; 
наявність на початок і кінець звітного періоду; 
баланс; ступінь ліквідності; походження; обсяг; 
сфера використання [3]. Такі ж самі напрями кла-
сифікації виробничих запасів пропонує використо-
вувати О.П. Левченко [10].

Колектив авторів Ю.Д. Чацкіс, Е.С. Гейєр, 
О.А. Наумчук, І.О. Власова пропонують класифі-
кувати виробничі запаси за такими ознаками, як 
вид (відповідно до Плану рахунків), напрям вико-
ристання, місце використання, управління, склад 
товарних запасів [11].

В логістичній системі запаси класифікують за 
такими ознаками:

1) місце продукції в логістичному ланцюгу 
(матеріальні ресурси, незавершене виробництво, 
готова продукція, тара, відходи);

2) відношення до етапів логістичної діяльності 
(запаси в постачанні, виробничі запаси, збутові 
(товарні) запаси, складські запаси, транспортні 
(в дорозі, транзитні), запаси вантажопереробки, 
сукупні запаси);

3) функціональне призначення (поточні (регу-
лярні), страхові, підготовчі, сезонні, неліквідні запаси);

4) відношення до посередників (запаси у 
постачальників, запаси у споживачів, запаси у тор-
говельних посередників) [7, с. 97].

Проаналізувавши та узагальнивши різні автор-
ські підходи до класифікації виробничих запасів, 
пропонуємо таку їх класифікацію:

1) за видами: сировина й матеріали; купівельні 
напівфабрикати та комплектуючі вироби; паливо; 
тара, тарні матеріали; будівельні матеріали; мате-
ріали, передані в переробку; запасні частини; 
матеріали сільськогосподарського призначення; 
інші матеріали;

2) за напрямами використання: у виробничих 
цілях; в адміністративних цілях; у збутових цілях; 
у цілях використання в обслуговуючому господар-
стві; у цілях капітального будівництва;

3) за методом управління: нормовані й ненор-
мовані;

4) за призначенням і причинами утворення: 
поточні (регулярні); страхові; підготовчі; сезонні;

5) за місцем перебування (етапами логістичної 
діяльності): складські; транспортні (в дорозі, тран-
зитні); запаси вантажопереробки;

6) за рівнем наявності на підприємстві: норма-
тивні й понаднормові;

7) за наявністю на початок і кінець звітного 
періоду: початкові й кінцеві;

8) щодо балансу: балансові й позабалансові;
9) за ступенем ліквідності: ліквідні й неліквідні;
10) за походженням: первинні й вторинні.
Запаси забезпечують неперервність вироб-

ництва та споживання, відповідно, їх наявність 
диктується об’єктивною необхідністю. У системі 
фінансової звітності підприємств запаси відо-
бражаються в балансі як активи, що використо-
вуються для виробництва продукції (виконання 
робіт, надання послуг), а саме виробничі запаси 
й незавершене виробництво та активи, призна-
чені для продажу, тобто є готовою продукцією та 
товарами. Створення запасів супроводжується 
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значними витратами грошових та матеріальних 
ресурсів (засобів). Основними видами витрат, 
пов’язаними зі створенням та утриманням запа-
сів, є заморожені в запасах фінансові ресурси; 
витрати на утримування спеціально обладнаних 
приміщень; оплата праці спеціального персоналу; 
витрати, що враховують постійний ризик псу-
вання, морального та фізичного старіння; витрати, 
пов’язані з коливаннями кон’юнктури ринку тощо 
[5, с. 156]. Відсутність запасів – це також витрати, 
які часто є досить значними (втрати від простою 
виробництва; втрати у зв’язку з відсутністю товару 
на складі в момент пред’явлення попиту на товар; 
втрати від закупівлі товару дрібними партіями за 
дещо вищими цінами тощо). Під час управління 
логістичними процесами часто виникає сумнів 
щодо доцільності утримання запасів взагалі, мож-
ливість чого доводить вдалий досвід концепції 
«точно-вчасно». Принцип «точно-вчасно» засто-
совується до закупівель для скорочення або усу-
нення запасів. Передбачаються наявність потріб-
ного товару у відповідному товарно-розподільчому 
центрі в необхідний час і доставка його наступного 
дня після замовлення, причому у хорошому стані 
та без втрат [13]. Проте більшість менеджерів з 
логістики вважають за доцільне все ж таки ство-
рювати матеріальні запаси. До основних моти-
вів (причин), якими вони керуються, належать 
можливе коливання попиту; тимчасові знижки на 
купівлю великої партії товарів; загроза зростання 
цін або дефіциту товарів; можливість зекономити 
на транспортуванні та адміністративному оформ-
ленні вантажу; загроза порушення встановленого 
графіка поставок; збільшення витрат на перена-
ладку обладнання під час випуску одиничної про-
дукції; можливість рівномірно здійснювати операції 
щодо розподілу продукції незалежно від коливань 
виробничого графіку, й навпаки; ефект від негай-
ного задоволення потреби покупця; загроза про-
стоювання виробничої системи через відсутність 
комплектуючих; спрощення процесу управління 
логістичною діяльністю [15]. Останній мотив ство-
рення запасів є вирішальним, оскільки в більшості 
перелічених випадків необхідність створення 
запасів можна замінити створенням логістичних 
технологій швидкого реагування [9; 14]. Саме тому 
пошук раціонального способу управління запасами 
є одним з ключових завдань логістики запасів. 
Вирішення цього завдання дає змогу забезпечити 
безперебійність виробничого й торгівельного про-
цесу за мінімальних витрат на утримання запасів. 
Загалом логістика запасів – це науковий напрям 
і сфера практичної діяльності щодо управління 
матеріальними потоками та запасами в логістич-
них системах і міжсистемних утвореннях, що спря-
моване на підвищення ефективності логістичних 
процесів шляхом забезпечення заданого рівня, 
обслуговування споживачів і/або зниження логіс-

тичних витрат [2, с. 68]. Логістика запасів є одним 
із забезпечувальних видів (розділів) логістики й 
тісно взаємопов’язана з іншими функціональними, 
технологічними та забезпечувальними видами. 
Вона фактично є інструментальною наукою, про-
понує методи пошуку оптимальних управлінських 
рішень щодо тактичної організації логістичних про-
цесів у виробничо-комерційних та торговельних 
структурах. Важливим аспектом діяльності логіс-
тичної системи є підтримка розмірів матеріальних 
запасів на такому рівні, щоби забезпечити безпе-
ребійне постачання для всіх підрозділів необхід-
них матеріальних ресурсів за умови дотримання 
вимог економічності всього процесу переміщення 
матеріального потоку. Вирішення цього завдання 
досягається за допомогою формування системи 
управління запасами.

Система управління запасами – це сукупність 
правил і показників, які визначають момент часу 
та обсяг закупівлі продукції для поповнення запа-
сів [9, с. 95].

Дуже великою є кількість моделей управління 
запасами у великих компаніях з налагодженим 
виробничо-технічним процесом. До них належать 
модель рівня запасу, модель циклу замовлення 
тощо [6]. Модель управління запасами виникає, 
коли необхідно створити запас матеріальних 
ресурсів або предметів задля задоволення попиту 
на заданому проміжку часу. Однією з найпопуляр-
ніших за кордоном, а тепер і у нас моделей оптимі-
зації поточних запасів, отже, відповіді на питання 
про те, яким повинен бути обсяг запасів, є модель 
економічно обґрунтованого розміру замовлення, 
або модель оптимального розміру поставки. Це 
модель, яка визначає оптимальний обсяг замов-
лення товару, що дає змогу мінімізувати загальні 
змінні витрати, пов’язані із замовленням та збе-
ріганням запасів. В основу цієї моделі покладено 
логістичний підхід до визначення ефективності 
систем, що мають різні види витрат. Модель опти-
мального розміру поставки дає змогу відповісти 
на багато питань, які виникають під час аналізу 
запасів і стосуються того, яким повинен бути обсяг 
запасів; як оцінити ефективність використання різ-
них видів і груп запасів, а також їхнього обсягу зага-
лом; якою повинна бути структура джерел фор-
мування запасів. Однак під час використання цієї 
моделі під час аналізу запасів варто мати на увазі 
те, що вона ґрунтується на певних припущеннях 
(зокрема, потреба в запасах, витрати на замов-
лення та витрати на зберігання запасів є сталими 
й відомими; виробничі потужності й потужності 
для зберігання запасів не обмежені) [1].

На практиці ці припущення не завжди існують, 
а також є деякі інші фактори, що роблять пробле-
матичним застосування вищезазначеної моделі у 
чистому вигляді. До таких факторів можна відне-
сти те, що ця модель стосується окремого «ізо-
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льованого» складу (точніше, трійки ланцюга поста-
вок «споживач – склад – постачальник»). Однак 
насправді часто зустрічаються ситуації, за яких 
окремі або всі елементи цієї трійки є множинними 
(наприклад, забезпечення групи споживачів через 
систему складів, від кількох постачальників). Також 
слід взяти до уваги те, що в основу моделі покла-
дено аналіз оптимального розміру замовлення 
стосовно однієї позиції товару, тоді як системи 
постачання включають запаси різних предметів з 
великою кількістю їхніх видів (від кількох одиниць 
до сотень тисяч назв). За великої кількості номен-
клатури реалізація таких складних методик управ-
ління запасами та аналіз запасів можуть виявитися 
неможливими, а вартість інформаційної системи 
може перекрити можливу економію від їх застосу-
вання, тобто використання моделей економічного 
розміру замовлення щодо кожної назви може вия-
витись занадто трудомістким [14, с. 257].

З огляду на вищезазначені фактори задля 
оптимізації запасів в логістичній системі модель 
економічного розміру замовлення рекомендовано 
застосовувати в модифікованому вигляді, тобто з 
урахуванням конкретних умов поставок, зокрема 
тоді, коли замовлення на продукцію чи матеріали 
можна робити тільки певними партіями; нада-
ються знижки під час закупівлі великими партіями; 
можливості підприємства щодо розміщення еко-
номічного розміру замовлення обмежені [1].

Щодо однопродуктовості моделі, то залежно 
від витрат на постачання за кожною номенклату-
рою їх слід поділяти на групи, підхід до яких може 
здійснюватися диференційовано з використанням 
АВС-схеми, яка передбачає ранжування списку 
номенклатури в порядку зменшення вартості 
попиту, обсягу та частоти витрачання, негативних 
наслідків у разі їх нестачі [2, с. 254–256].

Потрібно, крім того, постійно порівнювати фак-
тичні витрати з економічно обґрунтованими, тобто 
вирахуваними на основі технічних, техніко-еконо-
мічних та економічних норм і нормативів. Деякі 
зарубіжні автори зазначають, що основою дієвого 
аналізу, оцінювання й контролю отриманих резуль-
татів може бути лише нормативна база за всіма 
елементами, яка створена й діє на підприємстві. 
Наявність норм дає змогу висувати нові завдання 
службам підприємства й перевіряти їх виконання 
в наступному звітному періоді. Також норми дають 
змогу виявити наявні резерви й намітити шляхи їх 
подальшого використання. Ритмічне постачання 
матеріальних ресурсів і дотримання нормативів 
запасів разом з недопущенням наднормативних 
запасів матеріальних цінностей можуть бути досяг-
нуті тільки за умови встановлення систематичного 
контролю за станом запасів і забезпечення управ-
ління матеріальними потоками, які передбачали б 
вирішення всіх взаємопов’язаних завдань, а саме 
розрахунку норм виробничих запасів, обліку їх 

руху, зіставлення фактичної наявності матеріалів з 
розрахунковими розмірами запасів та затвердже-
ними нормативами оборотних коштів. Такі заходи 
дадуть змогу мати необхідні дані для прийняття 
своєчасних управлінських рішень щодо усунення 
відхилень, запобігання накопичення наднорма-
тивних запасів або ліквідації непотрібних підпри-
ємству ресурсів [6].

Визначення цілей, завдань, найважливіших 
функцій під час управління матеріальними запа-
сами, розроблення їх класифікації на основі різних 
ознак дають можливість сформувати концепту-
альну основу для додаткових досліджень та мето-
дичних розробок у цій галузі. Вжиття заходів щодо 
економії матеріальних ресурсів на підприємствах, 
встановлення контролю за раціональним їх вико-
ристанням на основі впровадження нормативного 
методу обліку матеріальних ресурсів виробництва 
дають змогу досягти значної економії матеріаль-
них ресурсів, зниження за рахунок цього собівар-
тості продукції, а також отримати прибуток.

Висновки з проведеного дослідження. Спе-
цифіка формування та використання матеріальних 
запасів зумовлена їх призначенням у суспільному 
відтворенні, а також полягає, по-перше, у забез-
печенні безперервності та планомірності процесу 
виробництва й реалізації продукції, а по-друге, в 
мобілізації внутрішніх виробничих резервів. Роз-
роблення ефективної логістичної системи управ-
ління запасами є запорукою успішного функ-
ціонування підприємств в умовах економічних 
обмежень. Для її реалізації необхідно впроваджу-
вати систему контролю за використанням запасів 
у виробничому процесі задля оптимізації витрат 
на транспортування, зберігання й підготовку до 
запуску у виробництво; підвищувати інтенсивність 
використання запасів через прискорення їх обер-
тання; вводити нормування економіко-технічних 
процесів та максимально збалансовувати системи 
обліку, контролю та логістики між собою.
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FORMATION AND OPTIMIZATION OF MATERIAL STORES IN THE LOGISTICS SYSTEM

The purpose of the article is to study the ways of forming material stores in the enterprise, their reason-
able classification, as well as to familiarize with existing models of inventory management, to identify the prob-
lematic aspects of the application of these models in practice to find ways to optimize inventory in the logistics 
system of the entity. Today, it is difficult to imagine an enterprise whose activities would not involve stocks. 
They are needed for the production of products, administrative, marketing purposes, etc. Therefore, the issues 
of properly accounting for such assets are very important.

Methodology. A comparative method, grouping, systematization and generalization, Internet resources are 
used in this study.

Results. The enterprise may have a large number of different material stores that are used differently. 
There are different approaches to determining the directions of material stores classification. Therefore, an 
important factor in the organization of material stores accounting is their classification, which ensures that 
sound management decisions are made regarding their effective use in the process of the entity’s activities. 
Inventories ensure the continuity of production and consumption, and therefore their availability is dictated by 
an objective need. That is why finding a sound way of managing inventory is one of the key tasks of inventory 
logistics. The number of inventory management models in large companies with a well-established production 
and technical process is very large. One of the most popular models for optimizing current inventory is the eco-
nomically optimal order size model. However, this model is based on certain assumptions, in particular: inven-
tory requirements, ordering costs and inventory storage costs are constant and known; production capacity 
and storage capacity are unlimited; the analysis of the optimal order size is carried out in relation to one item of 
goods. Based on the above factors, in order to optimize inventory in the logistics system, it is recommended to 
use the economic order size model in a modified form that is, taking into account specific delivery conditions. 
The basis for effective analysis, evaluation and control of the results obtained can only be a regulatory frame-
work for all the elements that are created and operate in the enterprise. The availability of standards makes it 
possible to set new tasks for the services of the enterprise and check their implementation in the next reporting 
period, identify available reserves and identify ways for their further use.

Practical implications. Defining goals, objectives, critical functions in material stores management, devel-
oping their classification on the basis of various attributes makes it possible to form a conceptual framework 
for additional research and methodological developments in this field.

Value/originality. Different author’s approaches to the classification of material stores are analyzed and 
summarized, and the following classification is proposed: by type; by directions of use; by the method of man-
agement; by purpose and causes of formation; by location (logistic stages); by the level of availability at the 
enterprise; at the beginning and end of the reporting period; relative to the balance; by the degree of liquidity; 
by origin.
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У статті розглянуто трактування 
поняття запасів та виробничих запасів 
вітчизняними та іноземними науковцями з 
економічної та бухгалтерської точок зору. 
Під час дослідження основних підходів до 
визначення поняття «виробничі запаси» 
виявлено, що більшість економістів і вче-
них, висвітлюючи питання обліку запасів, 
використовує визначення, наведене в П(С)
БО 9, та ототожнює поняття «вироб-
ничі запаси» з термінами «матеріальними 
ресурси», «товарно-матеріальні цінності» 
тощо. Розглянуто суперечливість визна-
чення термінів «запаси» та «виробничі 
запаси» між положеннями стандартів бух-
галтерського обліку та плану рахунків, адже 
відповідно до стандартів терміни «запаси» 
й «виробничі запаси» є тотожними, а згідно з 
планом рахунків термін «запаси» ширший за 
термін «виробничі запаси». Представлений 
критичний огляд наявних підходів до визна-
чення виробничих запасів у фаховій літера-
турі дав можливість уточнити сутність цієї 
обліково-економічної категорії.
Ключові слова: запаси, виробничі запаси, 
матеріали, матеріальні ресурси, виробничі 
ресурси, бухгалтерський облік, промислове 
підприємство.

В статье рассмотрены трактовки поня-
тия запасов и производственных запасов 

отечественными и иностранными уче-
ными с экономической и бухгалтерской 
точек зрения. При исследовании основных 
подходов к определению понятия «произ-
водственные запасы» выявлено, что боль-
шинство экономистов и ученых, освещая 
вопросов учета запасов, использует опре-
деление, приведенное в П(С)БУ 9, и ото-
ждествляет понятие «производственные 
запасы» с терминами «материальные 
ресурсы», «товарно-материальные цен-
ности» и др. Рассмотрено противоречие 
определения терминов «запасы» и «про-
изводственные запасы» между положени-
ями стандартов бухгалтерского учета 
и плана счетов, ведь в соответствии со 
стандартами термины «запасы» и «про-
изводственные запасы» являются тож-
дественными, а согласно плану счетов 
термин «запасы» шире, чем термин «про-
изводственные запасы». Представленный 
критический обзор существующих подхо-
дов к определению производственных запа-
сов в профессиональной литературе дал 
возможность уточнить сущность этой 
учетно-экономической категории.
Ключевые слова: запасы, производствен-
ные запасы, материальные ресурсы, произ-
водственные ресурсы, бухгалтерский учет, 
промышленное предприятие.

The article deals with the interpretation of the concept of stocks and production stocks by domestic and foreign scientists from economic and account-
ing points of view. A critical review of existing approaches to their definition in the professional literature is presented, which made it possible to clarify the 
essence of this accounting and economic category. The content of the concept is revealed, which allows to deepen and distinguish the basic approaches to 
the definition of the term “material stores” so that the vast majority of economists and scientists use the definition given in Position (standard) of accounting 
9 to clarify the issues of inventory accounting and identify the concept of “material stores” with “material resources”, “inventory” and other terms. In the eco-
nomic literature, inventories are defined as material resources or as objects of labour. From our point of view, the concept of “material resources” is broader, 
and “inventories”, “objects of labour” are only part of them. For some scientists, the concept of material stores and inventory holdings is identified. There 
are many interpretations of the concept of «material resources» in the literature. They are defined as means of production (objects of labour and means of 
labour). It is impossible to equate this concept with inventories, since the latter include only labour. In the theoretical sense, material stores are the objects 
of labour that are used once in the production process, transferring their value completely too finished products. In accounting, most items of labour are 
considered material stores. But the concept of inventory holdings and material stores is debatable and is interpreted ambiguously in literary sources. The 
contradiction of the definition and interpretation of the terms “inventories” and “material stores” between the provisions of accounting standards and the plan 
of accounts are considered: according to the standards the terms “inventories” and “material stores” are identical, and according to the plan of accounts the 
term “inventories” are longer than the term “material stores”. The presented critical review of existing approaches to the definition of inventories in profes-
sional literature has made it possible to clarify the essence of this accounting and economic category.
Key words: inventories, material stores, materials, material resources, productive resources, accounting, industrial enterprise.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT OF MATERIAL STORES  
AT INDUSTRIAL ENTERPRISE

Постановка проблеми. Для здійснення гос-
подарської діяльності підприємствами всіх форм 
власності та галузей економіки використовуються 
виробничі запаси, які є найбільш важливою та зна-
чною частиною активів підприємства. Вони посі-
дають особливе місце у складі майна та домінуючі 
позиції у структурі витрат підприємств різних сфер 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню поняття запасів присвячені праці 
таких учених, як Д. Уотерс, Л. Каніщенко, Е.А. Зінь, 
В.А. Савкович, Г.В. Нашкерська, В.А. Козловський, 
К. Маркс, П.С. Безруких, І.А. Бержанір, Н.М. Бон-

даренко, А.Б. Борисов, Ф.Ф. Бутинець, А.В. Дми-
тренко, В.В. Ковальов, Р.Б. Чейз, Н.Дж. Еквілайн, 
В.Г. Швець.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
наявних підходів до розкриття економічної сут-
ності поняття «виробничі запаси» задля погли-
блення й уточнення розуміння цієї обліково-еконо-
мічної категорії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «запаси» у вітчизняній науковій літературі 
з’явився в період реформування бухгалтерського 
обліку в Україні задля наближення його до міжна-
родних стандартів. До впровадження стандартів 
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Таблиця 1
Визначення поняття «запаси» різними авторами

Автори Визначення
З.Б. Живко, 
М.О. Живко, 
І.Ю. Живко 
[4, с. 121]

Запаси – це ресурси (активи) підприємства, які зберігаються для продажу за умов звичайної 
господарської діяльності або перебувають у процесі виробництва для такого продажу, або 
утримуються для споживання у виробничому процесі чи під час надання послуг, а також для 
управління підприємством (сировина й матеріали, комплектуючі вироби, готова продукція, 
паливо, будівельні матеріали, товари, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо).

Е.А. Зінь [5, с. 105] Запаси – це будь-які ресурси підприємства, що призначені для використання, але тимчасово 
не використовуються (сировина, матеріали, паливо, обладнання, машини, товари, 
електроенергія тощо).

В.А. Козловський 
[6, с. 95]

Запасом є будь-який ресурс, який використовується для того, щоби задовольнити поточну 
або майбутню потребу (заготовки та вихідні матеріали, напівфабрикати, що перебувають у 
виробничому процесі, готові вироби).

В.А. Савкович 
[7, с. 8]

Запаси – це все те, на що є попит, але все, що сьогодні виключено з виробничого або особистого 
споживання; всі матеріальні, фінансові, трудові та інші ресурси, які нині не використовуються.

Г.В. Нашкерська 
[8, с. 208]

Запаси – це оборотні активи підприємства, які використовуються переважно в одному 
операційному циклі діяльності підприємств або в період до одного року.

К. Маркс [9, с. 156] Під запасами розуміються матеріальні цінності, які перебувають на складах постачальників у 
вигляді готової продукції, на проміжних складах та складах споживачів.

Економічна 
енциклопедія 
[10, с. 583]

Запаси – наявність відповідних матеріальних ресурсів, до яких належать засоби виробництва, 
предмети споживання, інші цінності, необхідні для забезпечення розширеного відтворення, 
обслуговування сфери матеріального виробництва та задоволення потреб населення і ще не 
використовуються.

Д. Уотерс 
[11, с. 362]

Запаси – товари та матеріали, що постачаються та зберігаються на підприємстві. Вони 
утворюються кожного разу, коли ресурси, що надходять чи виходять з підприємства, не 
використовуються, хоч і доступні.

Л. Каніщенко 
[12, с. 583]

Запаси – наявність відповідних матеріальних ресурсів, до яких належать засоби виробництва, 
предмети споживання, інші цінності, необхідні для забезпечення розширеного відтворення, 
обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, що 
ще не використовуються.

термінологія мала різну назву («товарно-матері-
альні цінності», «предмети праці», «матеріальні 
ресурси», «виробничі ресурси»). З прийняттям 
в Україні національних положень, які мають 
узгодженість з МСБО, та відповідно до П(С)БО 
9 «Запаси» цей термін має таке визначення: 
«запаси – активи, які:

– утримуються для подальшого продажу за 
умов звичайної господарської діяльності;

– перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва;

– утримуються для споживання під час вироб-
ництва продукції, виконання робіт та надання 
послуг, а також управління підприємством» [1].

Попри це, в більшості літературних джерел 
виробничі запаси визначаються як матеріальні, 
виробничі ресурси або як виробничі запаси залежно 
від того, з якої позиції вони розглядаються, тобто 
економічного чи бухгалтерського підходу.

Інший стандарт, а саме Н(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», передбачає 
статтю «Запаси» (рядок 1100, ф. № 1), де пока-
зується вартість запасів, малоцінних та швид-
козношуваних предметів, сировини, основних і 
допоміжних матеріалів, палива, покупних напів-
фабрикатів та комплектуючих виробів, запасних 
частин, тари, будівельних матеріалів та інших 
матеріалів, призначених для споживання під 

час нормального операційного циклу. Саме такі 
види запасів згадуються в п. 6 П(С)БО 9, хоча не 
зазначається, що вони є виробничими. Водночас 
Планом рахунків бухгалтерського обліку передба-
чено 2 клас рахунків «Запаси» та окремо рахунок 
20 «Виробничі запаси», який конкретно визначає 
перелік матеріальних цінностей, що мають облі-
ковуватися як виробничі запаси підприємства. 
При цьому окремо існують такі рахунки другого 
класу, як 22 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у вироб-
ництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова про-
дукція», 28 «Товари». Отже, ці види запасів не 
включаються до складу виробничих, а облікову-
ються як окремі види запасів [2].

Таким чином, існує суперечливість визначення 
термінів «запаси» та «виробничі запаси» між 
положеннями стандартів бухгалтерського обліку 
та планом рахунків, адже відповідно до стандартів 
терміни «запаси» і «виробничі запаси» є тотож-
ними, а згідно з планом рахунків термін «запаси» 
ширший за термін «виробничі запаси».

Відповідно до МСБО (IAS) 2 «Запаси» «запаси – 
це активи, які передбачені для подальшого про-
дажу в ході звичайної діяльності; що знаходяться 
у процесі виробництва для такого продажу, або ті, 
що знаходяться у вигляді сировини та матеріалів, 
які будуть використовуватись у процесі виробни-
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Таблиця 2
Сутність поняття «виробничі запаси» в літературних джерелах

Автор Визначення
П.С. Безруких [13] Під виробничими запасами розуміють різні речові елементи виробництва, що 

використовуються як предмети праці у виробничому та іншому господарських 
процесах.

І.А. Бержанір [14] Виробничі запаси слід трактувати як частину матеріальних ресурсів підприємства, 
які є сукупністю предметів праці й перебувають на підприємстві у вигляді сировини, 
матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих деталей, палива, тари 
й тарних матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин та інших матеріалів, 
що становлять матеріальну основу продукції підприємства, надають їй якісних 
властивостей, беруть участь у виробництві протягом одного виробничого циклу й 
повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Н.М. Бондаренко [15] Виробничі запаси як елемент запасів є активами, що придбані зі сторони або 
самостійно виготовлені й утримуються підприємством для продажу, використання 
в процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування 
виробництва та адміністративних потреб за умови їх повного споживання в одному 
операційному циклі.

А.Б. Борисов [16] Виробничі запаси є сукупністю всіх матеріалів, які має підприємство, частиною 
оборотних засобів підприємства, які ще не включені в процес виробництва, але 
надійшли на робочі місця.

Ф.Ф. Бутинець [17, c. 313] Виробничі запаси – це активи, які використовуються для подальшого продажу, під 
час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління 
підприємством.

А.В. Дмитренко [18] Виробничі запаси – це сукупність предметів праці, які перебувають на підприємстві 
у вигляді складських запасів основних та допоміжних матеріалів, а також палива, 
запасних частин, зворотних відходів, тари та інших матеріалів, які призначені для 
використання як у виробничому процесі, так і для будь-яких інших потреб підприємства 
за умови їх повного споживання в одному операційному циклі.

В.В. Ковальов [19, с. 518] Виробничі запаси є частиною оборотних засобів підприємства. До їх складу входять 
сировина, матеріали, незавершене виробництво, готова продукція та товари для 
перепродажу.

Р.Б. Чейз, Н.Дж. Еквілайн 
[20, c. 469]

Виробничі запаси поділяються на сировину, готову (кінцеву) продукцію, комплектуючі, 
допоміжні матеріали та незавершене виробництво.

В.Г. Швець [21] Виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо тощо) – це матеріальні активи, що 
перероблюються підприємством задля виготовлення продукції, обслуговування 
виробництва та загальновиробничих потреб.

цтва або надання послуг, за винятком незавер-
шеного виробництва, що виникає за угодами на 
будівництво, включаючи безпосередньо пов’язані 
з ними угоди на надання послуг, фінансових 
інструментів та біологічних активів, що належать 
до сільськогосподарської діяльності, та сільсько-
господарська продукція в момент її збирання» [3].

В економічній літературі запаси визначають як 
матеріальні ресурси або предмети праці. На нашу 
думку, поняття «матеріальні ресурси» є більш 
широким, а терміни «запаси», «предмети праці» 
є лише їх частиною. Деякими вченими поняття 
виробничих запасів і матеріальних цінностей ото-
тожнюється.

У 70–80 рр. ХХ століття в економічній літературі 
з’явилось таке поняття як «виробничі ресурси», 
які за функціональною роллю поділяються на 
п’ять основних видів ресурсів, таких як трудові, 
земельні (природні або земля і тварини), матері-
альні, фінансові та інформаційні. Причому два 
останніх види ресурсів вважаються допоміжними, 
бо у створенні продукції беруть участь не безпо-
середньо, а через ефективне використання землі, 

живої та уречевленої праці. В літературі зустрі-
чається багато трактувань поняття «матеріальні 
ресурси». Їх визначають як засоби виробництва 
(предмети праці й засоби праці). Ототожнювати 
це поняття з виробничими запасами не можна, 
оскільки останні включають лише предмети праці. 
Трактування науковцями поняття «запаси» як еко-
номічної категорії наведено в табл. 1.

Отже, проаналізувавши літературні джерела, 
ми можемо сказати, що виробничі запаси є досить 
складною категорією, яка по-різному тлумачиться 
вченими. Проте в усіх трактування зустрічається 
визначення матеріальної основи виробничих запа-
сів: «предмети праці», «актив», «матеріальні цін-
ності», «сировина, матеріали». Джерелами появи 
виробничих запасів на підприємстві є придбання 
зі сторони або самостійне виготовлення, а осно-
вне їх призначення полягає у використанні під час 
виробництва продукції, виконання робіт і надання 
послуг, а також управління підприємством.

Критичне оцінювання наявних визначень 
поняття «виробничі запаси» дає підстави виокре-
мити такі основні підходи:
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– більшість економістів та вчених, висвітлю-
ючи питання обліку запасів, використовує визна-
чення, наведене в П(С)БО 9;

– окремі вчені ототожнюють поняття «вироб-
ничі запаси» та «матеріальні ресурси»;

– ототожнюються такі поняття, як «запаси» й 
«виробничі запаси»;

– в окремих літературних джерелах застосо-
вується термін «товарно-матеріальні цінності»;

– низка авторів до виробничих запасів як 
частини предметів праці не відносить малоцінні 
швидкозношувані предмети та незавершене 
виробництво.

У теоретичному розумінні виробничі запаси 
є предметами праці, які одноразово використо-
вуються у виробничому процесі, а свою вартість 
повністю переносять на готову продукцію. В бух-
галтерському обліку більшість предметів праці 
вважаються виробничими запасами, але поняття 
матеріальних та виробничих запасів є дискусій-
ним і трактується в літературних джерелах нео-
днозначно, про що свідчать результати проведе-
ного дослідження (табл. 2).

Аналіз думок закордонних і вітчизняних учених 
свідчить про неоднозначність їх підходу до визна-
чення понять «виробничі ресурси», «матеріальні 
ресурси», «запаси», «виробничі запаси».

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи думки різних науковців та дані норма-
тивних документів, вважаємо, що виробничі запаси 
доцільно розглядати як складову запасів підпри-
ємства, а сутність виробничих запасів як об’єкта 
обліку полягає в тому, що виробничі запаси – це 
елемент запасів, який є активом та сукупністю 
предметів праці, які перебувають на підприємстві 
у вигляді складських запасів основних та допоміж-
них матеріалів, а також палива, запасних частин, 
зворотних відходів, тари та інших матеріалів, які 
придбані зі сторони або самостійно виготовлені й 
призначені для використання як у виробничому 
процесі, так і для будь-яких інших потреб підпри-
ємства за умови їх повного споживання в одному 
операційному циклі.

Розуміння економічної сутності виробничих 
запасів сприятиме формуванню їх правильної 
класифікації та вдосконаленню їх подальшого 
обліку на підприємстві.
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ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT OF MATERIAL STORES AT INDUSTRIAL ENTERPRISE

The purpose of the article is to analyze the existing approaches to the disclosure of the economic essence 
of the concept of “material stores” in order to deepen and clarify the understanding of this accounting and eco-
nomic category.

In order to carry out business activities, enterprises of all types of ownership and economic sectors use 
material stores, which are the most important and significant part of the assets of the enterprise. They occupy 
a special place in the structure of property and dominant positions in the structure of expenses of enterprises 
of different spheres of activity.

Methodology. A comparative method, grouping, systematization and generalization, Internet resources are 
used in this study.

Results. The content of the concept is revealed, which allows to deepen and distinguish the basic 
approaches to the definition of the term “material stores” so that the vast majority of economists and scientists 
use the definition given in Position (standard) of accounting 9 to clarify the issues of inventory accounting and 
identify the concept of “material stores” with “material resources”, “inventory” and other terms. In the economic 
literature, inventories are defined as material resources or as objects of labour. From our point of view, the con-
cept of “material resources” is broader, and “inventories”, “objects of labour” are only part of them. For some 
scientists, the concept of material stores and inventory holdings is identified. There are many interpretations 
of the concept of “material resources” in the literature. They are defined as means of production (objects of 
labour and means of labour). It is impossible to equate this concept with inventories, since the latter include 
only means of labour. In the theoretical sense, material stores are the objects of labour that are used once in 
the production process, transferring their value completely too finished products. In accounting, most items 
of labour are considered material stores. But the concept of inventory holdings and material stores is debat-
able and is interpreted ambiguously in literary sources. The contradiction of the definition and interpretation of 
the terms “inventories” and “material stores” between the provisions of accounting standards and the plan of 
accounts are considered: according to the standards the terms “inventories” and “material stores” are identical, 
and according to the plan of accounts the term “inventories” are longer than the term “material stores”.

Practical implications. Understanding the economic nature of material stores will help to form their correct 
classification and improve their further accounting of them in the enterprise.

Value/originality. The presented critical review of existing approaches to the definition of material stores 
in professional literature has made it possible to clarify the essence of this accounting and economic category. 
Thus, material stores are an element of inventories that acts as an asset and represents a set of items of 
labor held in the enterprise in the form of stockpiles of basic and auxiliary materials, as well as fuels, spare 
parts, return waste, packaging and other materials purchased outside or self-made and intended for use in 
the production process and for any other needs of the enterprise, provided they are fully consumed in a single 
operating cycle.
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Блокчейн як розподілена реєстрова тех-
нологія з децентралізованим чи автоном-
ним менеджментом набула популярності 
завдяки криптоактиву біткойн, основа-
ному на цій технології. Згодом ця техно-
логія постала у багатьох інших формах, 
часто здатних зберігати та виконувати 
комп’ютерні програми. Це породжує такі 
застосування, як інтелектуальні контр-
акти, характерні платежами внаслідок зла-
мостійкого консенсусу щодо умовних резуль-
татів і фінансовані через первинні койнові 
пропозиції. Багато галузевих практиків вва-
жає, що технологія блокчейну має потенціал 
до розмивання ділових і фінансових послуг 
аналогічно до того, як сучасний Інтернет 
розмив офлайнову комерцію. Водночас деякі 
фахівці сумніваються у справжній інновацій-
ності та реальній практичності технології 
блокчейну, вважаючи основним застосуван-
ням блокчейну проведення фінансових опе-
рацій, малопомітних для державних функці-
онерів законності і правопорядку.
Ключові слова: реєстр, зламостійкий кон-
сенсус, умовні результати, блокчейн, довіра, 
Інтернет речей, змова, розподіл інформації.

Блокчейн как распределенная реестровая 
технология с децентрализованным или 

автономным менеджментом приобрела 
популярность благодаря криптоактиву 
биткойн, основанному на этой технологии. 
Со временем эта технология возникла во 
многих других формах, часто способных 
хранить и выполнять компьютерные про-
граммы. Это порождает такие приложения, 
как интеллектуальные контракты, харак-
терные платежами вследствие взломо-
стойкого консенсуса относительно услов-
ных результатов и финансированные через 
первичные койновые предложения. Много 
отраслевых практиков считает, что тех-
нология блокчейна имеет потенциал к раз-
мыванию деловых и финансовых услуг ана-
логично тому, как современный Интернет 
размыл офлайновую коммерцию. В то же 
время некоторые специалисты сомнева-
ются в действительной инновационности 
и реальной практичности технологии блок-
чейна, считая основным применением блок-
чейна проведение финансовых операций, 
малозаметных для государственных функ-
ционеров законности и правопорядка.
Ключевые слова: реестр, взломостойкий 
консенсус, условные результаты, блокчейн, 
доверие, Интернет вещей, сговор, распре-
деление информации.

Blockchain as a distributed ledger technology with a decentralized or autonomous management has become popular due to the Bitcoin cryptoasset based 
upon that technology. Subsequently, this technology has emerged in many other forms often able to store and execute computer programs. It creates such 
applications as smart contracts characterized by payments as results of tamper-proof consensus on contingent outcomes and financed via initial coin offer-
ings. Many industry dealers assume that blockchain technology has a potential to disrupt business and financial services similar to the modern Internet 
has disrupted offline commerce. Some specialists are doubtful regarding the genuine innovationess and real practicality of blockchain technology believ-
ing that major blockchain application area is carrying out financial operations invisible for state functioners in law and order. Despite of various definitions, 
descriptions, and applications of blockchain and decentalized ledger, this technology and its clowns have a common function to povide a decentralized 
consensus. A decentralized consensus within a system is defined as a state of the world, in the terms of supplying goods and making payments, which is 
accepted unanimously and enforced by all the system agents. The economists recognize that consensus allows agents interaction with various ideas and 
incentives as it provides the truth with chain reactions in a social organism, including ethics, contract law, law enforcement, and so on. The specific feature 
of blockchain technology is that consensus is generated and maintained in a decentralized way capable of improving the system resilience and reduce 
the rent gained by centralized third parties. For instance, on the Bitcoin blockchain, given history of transactions, the participants can examine and verify 
records on transactions by a digital way in order to avoid double spending of digital assets and to free everyone from the need in a centralized trustworthy 
arbiter or a third party. The majority of blockchains has communities of different generations consisting of record keepers and users overlapped in the time. 
Similar to the third party arbiters in real world, these communities, receiving signals on true state of the world, may have incentives to fabricate, manipulate, 
or tamper reports.
Key words: ledger, tamper-proof consensus, contingent outcomes, blockchain, trust, Internet of Things, collusion, information distribution.

ПИТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КОНСЕНСУСУ БЛОКЧЕЙНІВ
THE ISSUES OF DECENTRALIZED CONSENSUS IN BLOCKCHAINS

Постановка проблеми. Постановка проблеми 
полягає в необхідності цілісного аналізу новітньої 
революційної технології – технології блокчейну. 
Технологія блокчейну (blockchain) забезпечує 
децентралізований консенсус і потенційно роз-
ширює простір традиційних контрактів за рахунок 
інтелектуальних (smart) контрактів із протизлам-
ною стійкістю (tamper-proofness) та алгоритмічним 
виконанням. Водночас генерація такого консен-
сусу передбачає розподілення інформації та від-
повідну зміну інформаційного середовища. Слід 

проаналізувати вплив децентралізації на ефек-
тивність консенсусу, а також залежність галузевої 
організації та концентрації від характерних рис 
блокчейну. Інтелектуальні контракти можуть змен-
шувати інформаційну асиметрію, поліпшувати 
суспільний добробут і споживчий надлишок шля-
хом сприяння входу в ринок і конкуренції, але зга-
дане розподілення інформації може заохочувати 
змови. Тому є інтерес до антимонопольних стра-
тегій, наприклад, розділення реєстраторів (record-
keepers) консенсусу і користувачів. Загалом блок-
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чейни можуть підтримувати ринкові рівноваги з 
ширшим колом економічних результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Британський журнал «Economist» 31 жовтня 
2015 р. називає блокчейн машиною довіри і вва-
жає, що технологія, на якій оснований біткойн, 
торкнеться всіх економічних процесів. Співзаснов-
ник відомого браузера Netscape Марк Андріссен 
(Marc Andreessen) вважає, що блокчейн – це роз-
поділена мережа довіри, якої завжди потребував 
Інтернет, але не мав (президентом Netscape був 
Джеймс Барксдейл (James Barksdale), випускник 
університету Міссісіпі (Ole Miss), де у 2000 році 
стажувався один з авторів цієї роботи, вигравши 
стипендію за програмою «Contemporary Issues» 
США, а завдяки благодійним внескам Барксдейла 
Школа бізнесу цього університету у тому ж році 
вперше увійшла у топ-100 США за рейтингом 
U.S. News & World Report).

У період від 30 березня 2014 р. до 30 березня 
2018 р. кількість пошуків технології блокчейну 
через Google помітно зростала порівняно з кіль-
кістю пошуків S&P500 [1]. У період від січня 
2013 р. до квітня 2018 р. за експонентою зростало 
число проектів щодо блокчейнів та інтелектуаль-
них контрактів, які мали хостинг на GitHub, голо-
вній світовій платформі для розробок на основі 
відкритих кодів.

Постановка завдання. Незважаючи на розма-
їття визначень, описів і застосувань блокчейну та 
децентралізованого реєстру (ledger), ця техноло-
гія та її різновиди мають спільну функцію забезпе-
чення децентралізованого консенсусу. Децентра-
лізований консенсус – це стан світу (постачання 
товарів і здійснення платежів), який приймається 
одностайно і втілюється всіма учасниками сис-
теми. Економісти визнають, що консенсус дозво-
ляє взаємодіяти учасникам із різноманітними 
уявленнями і мотиваціями, оскільки він забезпе-
чує істинний запис із глибокими наслідками для 
функціонування суспільства, включаючи етику, 
контрактне право, втілення законодавства тощо. 
Відмітна риса технології блокчейну полягає у тому, 
що консенсус генерується і зберігається децен-
тралізованим способом, який може поліпшувати 
стійкість (resilience) системи і знижувати ренту, 
яку дістають централізовані треті сторони. Засно-
вник біткойну Сатоші Накамото зазначав: «Багато 
людей автоматично відкидає електронну валюту 
як втрачену справу  через усі компанії, які зазнали 
невдачі, починаючи з 1990-х років. Сподіваюся, 
що лише централізовано керована природа тих 
систем була причиною втрат. Думаю вперше спро-
бувати децентралізовану систему, що не втрачає 
довіру» [2]. Наприклад, на блокчейні біткойна, за 
цієї історії трансакцій, учасники можуть переві-
ряти і верифікувати записи про трансакції цифро-
вим способом, щоб запобігати подвійним витра-

там цифрової валюти і вивільнювати кожного від 
потреби у централізованому надійному арбітрі чи 
третій стороні. Подвійні витрати є потенційною 
вадою у системі цифрової готівки, в якій та сама 
цифрова валюта може витрачатися принаймні 
двічі, коли немає реєстрації консенсусу про історії 
трансакцій, бо відповідний цій валюті цифровий 
файл може дублюватися чи фальсифікуватися.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Блокчейни взаємодіють з розподіленими реєстра-
торами, щоб досягати децентралізованого кон-
сенсусу, використовуючи новітні технології. Тоді 
природним чином виникають дві економічні сили: 
1) програмований децентралізований консенсус, 
коли він досягнутий, має тенденцію до полег-
шення укладення залежних контрактів (contracting 
on contingencies) завдяки своїй зламостійкій та 
автоматизованій природі; 2) водночас досягнення 
такого консенсусу вимагає достатнього розподі-
лення інформації для верифікації. Тому застосу-
вання блокчейну типово вирізняються засадничою 
розбіжністю між 1) децентралізованим консенсу-
сом і 2) розподілом інформації. Якщо 1) сприяє 
укладенню контрактів з поліпшенням добробуту, 
то 2) може бути згубним для суспільства. Вка-
зана засаднича суперечність визнається уря-
дами, засобами масової інформації, галузевими 
дослідженнями. Наприклад, проект Jasper Банку 
Канади у 2017 р. звітував: «Більш робастна вери-
фікація даних вимагає ширшого поділу інформа-
цією. Потрібний баланс між прозорістю і приват-
ністю висуває базове питання до життєздатності 
системи з такими рисами, коли обмежується її 
ключова та визначальна властивість». Це питання 
заслуговує окремої уваги.

Під час дослідження блокчейну є два еконо-
мічні питання: а) механізми блокчейну для гене-
рування та підтримування децентралізованого 
консенсусу; б) наслідки для реального світу при 
цій функціональності блокчейну. На відміну від 
аналізу стратегічних ігор майнінгу (mining), харак-
терних для протоколу Bitcoin, вивчення цих питань 
зосереджується на балансуванні питань 1) і 2), а 
також на впливі технології блокчейну на індустрі-
альну організацію.

Це вивчення слід почати з простої моделі 
досягнення децентралізованого консенсусу під 
час застосування блокчейну для торгівлі та фінан-
сів. Більшість блокчейнів має громади різних поко-
лінь реєстраторів і користувачів, які перетина-
ються в часі. Подібно до арбітрів третьої сторони 
в реальному світі, ці громади, отримуючи сигнали 
про істинний стан світу, можуть мати стимули до 
фальсифікації, маніпуляції чи викривлення звіт-
ності. За допомогою все новіших технологій кому-
нікації в реальному часі серед децентралізованих 
реєстраторів, ретельно спроектований протокол 
на блокчейнах може знижувати індивідуальний 
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стимул до згаданих маніпуляції та фальсифіка-
ції, сприяючи ефективнішій агрегації інформації. 
Порівняно з традиційним укладенням контрак-
тів, блокчейни мають потенціал виробляти кон-
сенсус, який краще відбиває істину про умовні 
зобов’язання (contingencies), істотні для ділових 
операцій, а тому блокчейни сприяють укладенню 
контрактів щодо цих умовних зобов’язань. Проте 
генеруванню ефективнішого консенсусу (ближчого 
до істини) передує спостереження й отримання 
більшого обсягу інформації децентралізованими 
реєстраторами. Деяка така інформація може 
бути зашифрованою. У разі публічних блокчейнів 
(наприклад, біткойнів) консенсус типово генеру-
ється всіма користувачами. Вирішальним є те, що 
процес розподілу інформації змінює інформаційне 
середовище, а відтак економічну поведінку учас-
ників блокчейнів [3].

Зміна інформаційного середовища технологією 
блокчейну впливає на конкуренцію й організацію 
галузі. У простій моделі досягнення децентралі-
зованого консенсусу виділяємо двох наявних про-
давців, кожний з яких є аутотентичним на 100%, 
і нового продавця, який є аутотентичним з дея-
кою ймовірністю. Якщо аутотентичний продавець 
виконує контракт завжди, то неаутотентичний 
(фальшивий) – не завжди. У кожний період часу з 
постійною ймовірністю (залежною від агрегованих 
ділових умов) з’являється група покупців, яка заку-
повує продукти у продавців відповідно до цінових 
котирувань, а потім виходить з ринку. Кожний про-
давець має спостереження стосовно своїх клієнтів, 
але не має спостережень стосовно цін або клієн-
тів інших продавців. Таке економічне середовище 
називається традиційним світом, в якому немож-
ливо передавати інформацію поміж учасників.

У такому традиційному світі, внаслідок непо-
вноти контрактів, продавці не можуть пропонувати 
ціни залежно від успіху постачання товарів. Тому 
входу у такий ринок заважає проблема неякісних 
продуктів [4, с. 154]. З іншого боку, два наявні про-
давці можуть увійти у змову за рівноваги. Оскільки 
кожний наявний продавець не може розрізняти 
подію відсутності продавців від події повної втрати 
своєї частки ринку, то частіше трапляються агре-
сивні цінові війни, що ускладнює змову серед 
наявних продавців.

На відміну від традиційного ринку, блокчейни 
шляхом децентралізованого консенсусу дають 
змогу своїм агентам укладати контракт про 
результати постачання й автоматизувати умовні 
(contingent) трансферти. Тоді аутотентичний 
новий продавець здатний сигналізувати про свою 
повну аутентичнність, усуваючи асиметрію інфор-
мації як бар’єр для входження в ринок і бар’єр 
для зростання конкуренції, сприяючи добробуту 
і споживчому надлишку на так званому блокчей-
новому ринку.

Проте генерування децентралізованого консен-
сусу також веде до збільшення знань про агрего-
вані ділові умови на блокчейні, яке може заохочу-
вати неявну змову серед продавців. На відміну від 
традиційного світу, де продавці не спостерігають 
ділову діяльність один одного, у блокчейновому 
світі вони можуть принаймні визначати агрего-
вані ділові умови на блокчейні, виконуючи функції 
реєстраторів, а тому вони здатні знаходити від-
хилення від будь-якої (кооперативної) рівноваги 
змови. Можна показати, що на блокчейнових рин-
ках, в яких можуть брати участь лише наявні про-
давці, завжди є не менша кількість рівноваг змови, 
ніж на традиційних ринках.

Згадана модель досягнення децентралізова-
ного консенсусу враховує компроміс між потен-
ційно вищою конкуренцією та потенційно більш 
загрозливішою змовою, які породжує технологія 
блокчейну. Загалом при блокчейновому ринку 
(доступному наявним і новим продавцям) та інте-
лектуальних контрактах розширюється множина 
можливих динамічних рівноваг, у яких суспільний 
добробут і споживчий надлишок можуть бути біль-
шими чи меншими, ніж при традиційному ринку.

Висновки [1] пов’язані з поширеним занепокоєн-
ням про те, що блокчейни можуть серйозно погір-
шувати ринкову конкурентність. Воно насамперед 
стосується ексклюзивних (permissioned) блок-
чейнів з потужними фінансовими інститутами як 
особливими членами. Оскільки є фундаменталь-
ний економічний механізм, яким блокчейн сприяє 
змові, то мають бути відповідні регулювання [1]. 
Прикладом такого регулювання може бути поділ 
процесів користування та генерування консенсусу 
на блокчейні, щоб для збереження змови про-
давці не могли скористатися інформацією, отри-
маною під час генерування консенсусу. Докладний 
економічний аналіз блокчейну й інтелектуальних 
контрактів показує, що блокчейни є не просто 
технологіями баз даних, які знижують витрати на 
зберігання чи розподіл даних, але й технологіями, 
властивості яких можуть мати глибокі економічні 
наслідки для генерування консенсусу, проекту-
вання інтелектуальних контрактів, індустріальної 
організації та антимонопольної політики. Отже, 
технологія блокчейну містить величезний потен-
ціал до зменшення асиметрії інформації та заохо-
чення входу в ринок, але при цьому створює пере-
думови до поведінки змови.

Крім досліджень з комп’ютерних наук, блокчей-
нам присвячено публікації з економічних механізмів 
генерування і підтримування децентралізованого 
консенсусу, а також публікації з реальними засто-
суваннями блокчейнової функціональності. Серед 
публікацій з економічних механізмів виділяють 
вивчення загального процесу генерування децен-
тралізованого консенсусу для більшості блокчейнів 
з децентралізованими взаємодіями (взаємообмі-
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нами) і вивчення теоретико-ігрових тем, включаючи 
забезпечення стимулів і ринкової мікроструктури, 
на основі конкретного блокчейнового протоколу, 
скажімо, майнінгового протоколу Bitcoin.

Серед публікацій про застосування й економіч-
ний вплив блокчейну відомі огляд криптофінансів, 
зокрема огляд фінансів на основі біткойну, роботи 
про трейдинг цифровими активами і про потенцій-
ний вплив технології блокчейну на корпоративне 
управління, емпіричні документи про інтерпрету-
вання і програмування інтелектуальних контрак-
тів на різних блокчейнових платформах, звіт про 
вплив найвизначальніших рис блокчейну на аси-
метрію інформації та ринкову конкуренцію.

Аналіз базового механізму для генерування 
децентралізованого консенсусу пов’язаний з 
іграми майнінгу біткойнів. Майнери (miners), які 
дотримуються правила найдовшого ланцюга, 
перебувають у ситуації рівноваги Неша. Згадані 
ігри можуть мати кілька рівноваг. Вивчалися его-
їстичний майнінг і впертий (stubborn) майнінг, в 
якому майнер пулу (pool) не повідомляє про зна-
йдений вірний хеш (hash) блоку з метою зниження 
прибутковості цього пулу (запускає атаку затримки 
блоку). Проводився аналіз трансакційних внесків 
біткойну, перенавантаження та неефективності 
майнінгу. Вивчалися організація та компенсація 
у пулах майнінгу. Не обмежуючись конкретними 
блокчейновими протоколами (скажімо, протоко-
лом Bitcoin), під час аналізу стратегічної поведінки 
майнерів або ринкової мікроструктури варто вихо-
дити з цілісного підходу до загальних рис блокчей-
нів, зосереджуючись на співвідношенні між розпо-
ділом інформації під час децентралізації та якістю 
генерації консенсусу. Найважливіше, що ключове 
поняття децентралізації у технології блокчейну 
має як переваги, так і недоліки. Занепокоєння про 
розподіл інформації у блокчейновій децентралізо-
ваній системі є природною думкою на користь цен-
тралізації. Деякі роботи присвячені поділу ризиків і 
розподілу інформації.

Аналіз блокчейнової змови [1] розвиває дослі-
дження індустріальної організації та повторюва-
них ігор із моніторингом. Цей аналіз ґрунтується 
на вивченні змови при конкуренції Курно з недо-
сконалим громадським моніторингом. Емпіричні 
дослідження вказують на зв’язок змови зі стра-
тегіями фірм щодо розкриття фінансової інфор-
мації (financial disclosure) чи розподілу інформа-
ції. Досліджується конкуренція за Бертраном, 
пов’язуючи додаткову спостережувану чи контрак-
тну інформацію з типом моніторингу у повторюва-
них іграх при технологічній інновації. Проводиться 
аналіз самопідтримуваних рівноваг. Застосування 
блокчейнів та інтелектуальних контрактів до 
фінансових послуг ґрунтується на укладенні опти-
мальних контрактів та отриманні неповних контр-
актів за асиметрії інформації [4–6].

Блокчейн як децентралізований консенсус 
ґрунтується на певних інститутах, економічних 
взаємодіях, інформаційних процесах, інтелек-
туальних контрактах, реальних застосуваннях. 
Блокчейни забезпечують багато таких функцій, як 
зберігання розподілених даних, анонімність, при-
ховування даних, спільне використання реєстрів 
тощо. Оскільки ці функції можуть здійснюватися 
незалежно від блокчейну, то слід зосередитися на 
їхній взаємодії при забезпеченні децентралізова-
ного консенсусу. Не вдаючись до аналізу технічних 
характеристик різних протоколів або додаткових 
виграшів технології блокчейну, варто дослідити 
економічні наслідки децентралізованого консен-
сусу та природні процеси розподілу інформації, які 
супроводжують генерування такого консенсусу.

Від першої роботи з блокчейну до його першої 
концептуалізації й реалізації [2] пройшло 17 років. 
Ця концептуалізація стала поширюватися завдяки 
криптоактиву з назвою біткойн. Досліджувалися 
принципи проектування, властивості, ризики й 
регулювання цього криптоактиву, а також технічні 
характеристики блокчейну Bitcoin. Відповідно до 
закону Стівена Стіглера (Stephen Stigler) про епо-
німи («Будь-яке наукове відкриття не назване ім’ям 
свого першовідкривача»), складники та принципи 
для біткойна були започатковані значно раніше 
публікації [2], а інновація автора [2] полягала в 
системній інтеграції відомих складників і прин-
ципів. Біткойн у найпростішій формі передбачає 
розподілену базу даних, яка автономно підтримує 
неперервно зростаючий перелік записів про тран-
сакції, що вимірюється у блоках (блок – одиниця 
вимірювання) і захищається від викривлення та 
перегляду. Кожний блок містить часову відмітку і 
ланку до попереднього блоку. Після біткойна вини-
кли інші форми блокчейнів з різними конструкці-
ями винятковості, прозорості та підтримки записів.

Всі блокчейни до різної міри спрямовані на 
створення системи бази даних, яку сторони 
можуть спільно підтримувати і редагувати децен-
тралізованим способом, причому будь-яка сто-
рона не здійснює централізованого управління. 
Отже, визначальна риса блокчейнових аріхтек-
тур – це їхня здатність підтримувати порівняно 
ефективним шляхом однорідний погляд на стан 
речей і порядок подій, тобто консенсус.

Оскільки консенсус є суттєвим для багатьох 
соціально-економічних функцій, то є виграш і роз-
ширення можливостей для кожного, хто поділяє 
однаковий звіт (перелік записів) і довіряє цьому 
звіту. Тоді врегулювання у деяких випадках три-
вають не більше кількох днів, проблеми неякісних 
продуктів і шахрайства можуть бути зменшені, 
ймовірно, впливаючи на ex-ante стимули аген-
тів економіки. Традиційно суди, уряди, нотарі-
альні агентства забезпечують такий консенсус, 
але шляхом, який іноді вважається трудомістким, 
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часовитратним, підвладним фальсифікації і моно-
полізації. Тому багато людей виступає на захист 
технології блокчейну, вважаючи, що вона обіцяє 
порушити низку традиційних видів діяльності, 
забезпечуючи консенсус більш децентралізова-
ним способом, хоча потенційно дорожчим спосо-
бом за споживанням енергії та інформації.

Щоб виробляти і підтримувати децентралізова-
ний консенсус без централізованого органу влади, 
блокчейнові протоколи проектуються з мотивуван-
ням до відповідальної і точної реєстрації записів 
громадою розподілених реєстраторів, типово кон-
курентним способом, знижуючи маніпулювання і 
викривлення. У певному сенсі децентралізований 
консенсус має наближатися до деякої форми голо-
сування більшістю, хоча алгоритми генерування 
такого консенсусу у різних проектах і застосуван-
нях можуть істотно відрізнятися.

Два широко відомі проекти для підтримки 
децентралізованого консенсусу – це доведення 
роботи (proof-of-work, PoW) і доведення статків 
(proof-of-stake, PoS). PoW винагороджує реє-
страторів, які розв’язують складні криптографічні 
ребуси для підтвердження трансакцій і створення 
нових блоків (здійснюють майнінг). PoW запобігає 
таким атакам, як відмова обслуговування (denial-
of-service, DoS), і гарантує, що коли хтось спосте-
рігає підтверджений стан звіту (переліку записів), 
то не можна нехтувати трансакціями певного віку: 
цей алгоритм потребуватиме від зловмисника 
конкурувати з усією мережею за обчислюваль-
ною потужністю [7]. Як наслідок, блокчейн дося-
гає зламостійкого консенсусу про підтвердженість 
(валідність) цих трансакцій. На відміну від PoW, у 
PoS агент як творець наступного блоку вибира-
ється детерміністичним способом, а ймовірність 
такого вибору залежить від багатства (статків) 
цього агента. Інші відомі проекти включають прак-
тичний алгоритм задачі візантійських генералів 
(byzantine fault tolerance, BFT) та алгоритм деле-
гованого доведення статків (delegated proof-of-
stake, DPoS). DpoS працює так само, як PoS, за 
винятком того, що особи (агенти) віддають (деле-
гують) свої голоси керівній установі пропорційно 
своїм статкам у системі. Практичний алгоритм 
BFT має справу з робастною синхронною домов-
леністю за присутності деяких вузлів із зловмис-
ними помилками. Не вдаючись до порівняння 
конкретних проектів (для підтримки децентралізо-
ваного консенсусу), моделюється загальний для 
більшості існуючих проектів алгоритм децентралі-
зованого консенсусу.

Слід зазначити, що багато проектів алгоритмів 
швидко та суттєво вдосконалюється. Наприклад, 
після кількох випадків хакінгу (hacking) на блок-
чейнах і критики майнінгу біткойнів за марнування 
енергії, у відповідь на це з’явилося багато пропо-
зицій поліпшення проекту протоколу і поглиблення 

децентралізації: для збільшення обчислюваль-
ної потужності Lightning на Bitcoin знижує обсяг 
інформації, яку треба записувати на блокчейні; 
аналогічно LITEX сприяє використанню різних 
криптоактивів як засобу платежу серед роздрібних 
торгівців; Phi (розробка String Lab) на Ethereum 
забезпечує вищі безпеку і швидкість роботи; такі 
стартапи, як BOINC, каналізують майнінгові обчис-
лення для розв’язання наукових завдань. Важли-
вим питанням для практиків є відсутність одно-
стайності про розвиток блокчейнових протоколів, 
які наразі допускають розгалуження і тимчасові 
неясності щодо того, яких саме протоколів мають 
дотримуватися користувачі блокчейну.

Сучасний розвиток технології блокчейну відно-
вив інтерес до інтелектуальних контрактів, перед-
бачених у 1990-х роках [8]. Хоча загальноприйняте 
визначення інтелектуальних контрактів перебуває у 
процесі розроблення, їхня мета, очевидно, полягає в 
укладенні угод про досягнення умовних зобов’язань, 
виходячи з децентралізованого консенсусу, мінімі-
зації витрат і автоматизації виконання.

Інтелектуальні контракти – це цифрові контр-
акти, які допускають умовні зобов’язання, залежні 
від децентралізованого консенсусу, є зламостій-
кими і самовтілюваними шляхом автоматизова-
ного виконання. Наведене означення відповідає 
визначенням, зазвичай вживаним ученими-прав-
никами. Важливо сказати, що інтелектуальні 
контракти, незважаючи на свою роботизацію, 
не є просто цифровими контрактами (багато з 
яких покладається на довірений орган влади для 
досягнення консенсусу і свого виконання) чи еле-
ментами штучного інтелекту.

За відсутності децентралізованого консенсусу, 
сторона, яка надає централізований консенсус, 
часто користується великою ринковою владою 
(наприклад, третя сторона з монополією даних). 
Традиційні рішення третіх сторін (судів чи арбітра-
жів) до великої міри включають не завжди раціо-
нальне втручання людини [6], що супроводжується 
значними невизначеностями і витратами. Інтелек-
туальні контракти можуть підвищувати здатність 
до укладення угод і сприяти обміну грошима, 
нерухомістю, акціями, послугами чи будь-чим вар-
тісним, використовуючи алгоритмічну автоматизо-
вану і безконфліктну процедуру. Якщо виконання 
інтелектуальних контрактів проводиться третіми 
сторонами (без автоматизації), то у сусідній Гру-
зії наявності консенсусної реєстрації землі було 
достатньо для зменшення розбіжностей під час 
укладення угод і їх виконання.

Що стосується теорії укладення контрактів, то 
децентралізований консенсус, досягнутий техно-
логією блокчейну, має потенціал до значного роз-
ширення кола умов контрактів і звуження сфери 
дії неповних контрактів. Інтелектуальні контракти 
можуть змінювати здатність до укладення угод та 
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їхнього втілення, залежних від певних умов, напри-
клад, від вимоги блокування (lock-in) для зняття 
коштів або автоматизованого платежу після успіш-
ного отримання товарів імпортером. Таким чином, 
здатність до укладення угод стає кращою за раху-
нок більшого розподілу інформації, але це не 
обов’язково покращує загальний стан економіки.

Досягнення децентралізованого консенсусу 
вимагає розподілу інформації серед учасників 
системи. З практичної і регуляторної позиції дуже 
суттєвими є економічні взаємообміни (компро-
міси) під час розподілу інформації, необхідного 
для генерування децентралізованого консенсусу. 
Оскільки у разі біткойна консенсус досягається і 
підтримується через всю інформацію про тран-
сакції (з шифруванням за допомогою публічного 
ключа (public-key-encrypted) для адрес власни-
ків) всієї популяції на блокчейні, то публічною є 
інформація про всі деталі трансакцій (за винятком 
ідентичностей), записані за консенсусом. Оче-
видне питання в блокчейнових застосуваннях для 
реального світу – це ділова приватність. Напри-
клад, фінансові установи типово є чутливими до 
розкриття деталей трансакцій непов’язаних сто-
рін. Наприклад, трейдери можуть бажати прихову-
вати свої ідентичності, щоб запобігати довчасному 
розголошенню (front-running), а більший розподіл 
інформації може також впливати на індустріальну 
організацію та конкуренцію.

Через згадані взаємообміни з’явилося багато 
пропозицій кращого шифрування, яке ефективно 
маскує чутливу інформацію у процесі генерації 
консенсусу. Інший очевидний компроміс полягає 
у досягненні децентралізованого консенсусу на 
підмножині важливих станів світу чи запитуванні 
верифікації від меншої кількості вузлів (реєстрато-
рів) у блокчейновій мережі. Наприклад, обговорю-
вався хешінг (hashing) першого етапу для забезпе-
чення пріоритету у часі без подальшого розкриття 
докладної інформації, щоб запобігати довчасному 
розголошенню трансакції перед тим, як вона буде 
записана на блоці розподілених звітів. Із згаданим 
компромісом безпосередньо пов’язане так зване 
«доведення з нульовим знанням» у комп’ютерних 
науках: простими словами, учасники можуть домо-
витися про певні факти без розкриття корисної 
інформації. Варто дослідити, як розподіл інфор-
мації впливає на приватні та суспільні інтереси, а 
також на ефективність блокчейнового консенсусу.

Можна побудувати просту економічну модель 
механізму генерації консенсусу, висвітлюючи 
роль реєстраторів і природу розподілу інформації. 
Постановка моделі зумовлена застосуванням до 
торгівлі та фінансів, яке широко використовується 
на практиці.

Багато основоположників блокчейну вивчає 
сценарій, де низка потенційно міжнародних екс-
портерів (продавців) певних продуктів потребує 

доставки з певними умовами (скажімо, доставка 
вина потребує дотримання температурного 
режиму). Успішність продажу цих продуктів імпор-
терам (клієнтам) потребує різних інших сторін, 
таких як надавачі логістики, міжнародні порти, 
митниці (для товарних потоків), нотаріати, фінан-
сові посередники (для платіжних потоків).

Учасники такого процесу постачання, включа-
ючи обов’язково продавця і покупця, можуть вести 
моніторинг фізичних умов (наприклад, місцезна-
ходження і температури) товарів через наскрізний 
збір інформації на основі Інтернету речей (Internet 
of Things, IoT) – датчиків, інтелектуальних меха-
нізмів входів, обробки даних в реальному часі. 
Для кращих моніторингу і прозорості ці датчики 
IoT можуть встановлюватися по всьому ланцюгу 
постачання [9]. Тоді інформацію цих датчиків отри-
муватиме як продавець, так і покупець.

Інші сторони на блокчейні можуть отримувати 
потрібну інформацію, яка може сприяти моніто-
рингу процесу. Наприклад, інші продавці можуть 
теж встановлювати датчики IoT, здатні визна-
чати доставку товарів. Інші клієнти, забираючи 
інші товари у тому самому порту, без датчиків IoT 
можуть діставати корисну для себе інформацію 
про цю доставку. Проте ці сигнали не реєстру-
ються на блокчейні.

Висновки з проведеного дослідження. 
Вирішальний крок на блокчейні – генерування 
децентралізованого консенсусу про те, чи товари 
успішно доставлені, з таким агрегуванням відпо-
відної інформації від багатьох залучених сторін 
(продавця, покупця, надавачів логістики, портів, 
фінансових посередників), яке задовольняє всю 
громаду (всі сторони) і реєструється на блок-
чейні за допомогою залучення верифікаторів. 
Аналогічно залучаються також інші продавці з 
IoT, які мають експертизу у верифікації успіш-
ності доставки на випадок спорів. У блокчейно-
вих застосуваннях такі залучені сторони (агенти) 
називаються реєстраторами. Оскільки залучені 
агенти можуть надавати неправдиві звіти, то залу-
чаються також інші покупці (споживачі) для пере-
вірки сумісності. Тому принцип «клієнт завжди 
правий» справедливий як на традиційних, так і на 
блокчейнових ринках.
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THE ISSUES OF DECENTRALIZED CONSENSUS IN BLOCKCHAINS

The purpose of the article. The detailed economic analysis of blockchains and smart contracts shows that 
blockchains are not only the database technologies reducing the costs of data storage or distribution but also 
the technologies having properties with profound economic implications for generating consensus, designing 
intellectual contracts, industrial organization, and antitrust policy. The blockchain technology contains a signifi-
cant potential for reduction of information asymmetry and motivation of market entry but creates preconditions 
of collusive behavior. This article is devoted to economic analysis of such preconditions.

Methodology. Blockchain as a distributed ledger technology with a decentralized or autonomous man-
agement has become popular due to the Bitcoin cryptoasset based upon that technology. Subsequently, this 
technology has emerged in many other forms often able to store and execute computer programs. It creates 
such applications as intellectual contracts characterized by payments as results of tamper-proof consensus on 
contingent outcomes and financed via initial coin offerings. 

Results. Despite of various definitions, descriptions, and applications of blockchain and decentalized led-
ger, this technology and its clowns have a common function to povide a decentralized consensus. A decen-
tralized consensus within a system is defined as a state of the world, in the terms of supplying goods and 
making payments, which is accepted unanimously and enforced by all the system agents. The specific feature 
of blockchain technology is that consensus is generated and maintained in a decentralized way capable of 
improving the system resilience and reduce the rent gained by centralized third parties. For instance, on the 
Bitcoin blockchain, given history of transactions, the participants can examine and verify records on transac-
tions by a digital way in order to avoid double spending of digital assets and to free everyone from the need 
in a centralized trustworthy arbiter or a third party. The majority of blockchains has communities of different 
generations consisting of record keepers and users overlapped in the time. Similar to the third party arbiters in 
real world, these communities, receiving signals on true state of the world, may have incentives to fabricate, 
manipulate, or tamper reports.

Practical implications. Many industry dealers assume that blockchain technology has a potential to dis-
rupt business and financial services similar to Internet disrupted offline commerce. Some specialists are doubt-
ful regarding the genuine innovationess and real practicality of blockchain believing that major blockchain 
application area is carrying out financial operations invisible for state functioners in law and order.

Value/originality. The economists recognize that consensus allows agents interaction with various ideas 
and incentives as it provides the truth with chain reactions in a social organism, including ethics, contract law, 
law enforcement, and so on. Contemporary development of blockchain technology has renewed the interest to 
smart contracts. While a generally accepted concept of smart contracts is currently under development, their 
goal is to make agreements about contingent commitments based on decentralized consensus, minimal cost, 
and automated execution. Smart contracts are digital contracts allowing contingent commitments dependent 
on a decentralized consensus. 
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Шахрайства банківського персоналу мають 
глобальний характер. Їх наслідком є пору-
шення операційної діяльності банку, прямі 
фінансові збитки, а також втрата репу-
тації та довіри, зниження мотивації банків-
ського персоналу, втрата частки банків-
ського ринку та в результаті банкрутство 
банку. У зв’язку з цим актуальним та прак-
тично значущим є завдання створення 
потужної інтелектуальної системи проти-
дії шахрайствам, перший етап рішення якої 
полягає в проведенні порівняльного аналізу 
наявних економіко-математичних методів 
виявлення шахрайств у банках. Зазначені 
методи класифіковано за чотирма гру-
пами. Якісні методи враховують невизначе-
ність за допомогою суб’єктивних експерт-
них оцінок. Кількісні методи базуються на 
традиційному математичному апараті, 
а методи машинного навчання – на тех-
нологіях штучного інтелекту. Оптималь-
ними для врахування невизначеності та 
виявлення шахрайств у банках є гібридні 
методи, що використовують сильні сто-
рони різних підходів.
Ключові слова: банківський персонал, 
методи виявлення шахрайства, банківські 
операції, кредитні картки, викривлена фінан-
сова звітність.

Мошенничества банковского персонала 
имеют глобальный характер. Их след-

ствием является нарушение операцион-
ной деятельности банка, прямые финан-
совые убытки, а также потеря репутации 
и доверия, снижение мотивации банков-
ского персонала, потеря доли банков-
ского рынка и в результате банкротство 
банка. В связи с этим актуальной и прак-
тически значимой является задача созда-
ния мощной интеллектуальной системы 
противодействия мошенничеству, пер-
вый этап решения которой состоит 
в проведении сравнительного анализа 
существующих экономико-математиче-
ских методов выявления мошенничеств 
в банках. Указанные методы классифици-
рованы на четыре группы. Качественные 
методы учитывают неопределенность 
с помощью субъективных экспертных 
оценок. Количественные методы базиру-
ются на традиционном математическом 
аппарате, а методы машинного обучения 
– на технологиях искусственного интел-
лекта. Оптимальными для учета неопре-
деленности и выявления мошенничества 
в банках являются гибридные методы, 
использующие сильные стороны различ-
ных подходов.
Ключевые слова: банковский персонал, 
методы выявления мошенничества, банков-
ские операции, кредитные карты, искажен-
ная финансовая отчетность.

Banking personnel’ frauds are global. They result in disruption of the bank’s operating activities, direct financial losses, as well as loss of reputation and trust, 
loss of motivation of banking personnel, loss of banking market share and, as a result, bankruptcy of the bank. Banking crimes in Ukraine most commonly 
associated with credit, deposit and exchange transactions. Fraud is the result of inconsistent and incomplete control over the overall process of managing 
bank’s operations. Fraud monitoring includes the most common types of fraud detection algorithms, as well as complex behavioral analytics to identify 
the most complex fraud cases. A powerful bank internal control system is the most effective way to prevent and minimize fraud. In this regard, the task of 
creating a powerful intellectual system of fraud counteraction, the first step of solving which is to carry out a comparative analysis of existing economic-math-
ematical methods of fraud detection in banks, is relevant and practically important. These methods were classified into four groups. Qualitative methods 
address uncertainty through subjective expert judgments. Quantitative methods are based on the traditional mathematical apparatus, and machine learning 
methods are based on artificial intelligence technologies. They account for uncertainty through statistics methods and probability theory. Hybrid methods 
that use the strengths of different approaches are best for accounting for uncertainty and identifying bank fraud. Credit card fraud involves the unlawful use 
of a credit card or its information without the owner’s knowledge. To detect such frauds are widely used quantitative methods (associative analysis, hidden 
Markov model, logistic regression), machine learning methods (support vector machine, decision trees, random forest, self-organizing Kohonen maps, 
genetic algorithms), qualitative methods (fuzzy logic) and hybrid methods (adaptive neuro-fuzzy inference systems). In turn, to detect fraudulent financial 
statement in the banking sector are widely used quantitative methods (Benford law), machine learning methods (neural networks, Bayesian networks, text 
mining, genetic algorithms), qualitative methods (fuzzy logic) and hybrid methods.
Key words: banking personnel, fraud detection methods, banking transactions, credit cards, fraudulent financial statements.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВ У БАНКАХ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ1 
ANALYSIS OF METHODS OF FRAUD DETECTIONOF BANK PERSONNEL

1  Робота виконана в межах держбюджетної науково-
дослідної роботи № 0118U003574 «Кібербезпека в боротьбі 
з банківськими шахрайствами: захист споживачів фінансових 
послуг та зростання фінансово-економічної безпеки України»

Постановка проблеми. Банківські втрати 
через шахрайства становлять приблизно 
70 млрд. доларів щорічно, 70% яких реалізуються 
за участі банківського персоналу [1], що свідчить 
про глобальний характер шахрайств останнього. 
За інформацією Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, в Україні за останні роки збанкруту-
вало понад 80 українських банків. Основною при-
чиною цього є фінансове шахрайство, яке реалізу-
ється під виглядом окремих банківських операцій. 

Втрати від шахрайств у банках зростають швид-
шими темпами, ніж витрати на боротьбу з ними [2]. 

Гострота проблеми шахрайства персоналу 
в банківській діяльності зумовлює необхідність 
активної протидії та запобігання йому. Шахрай-
ство є результатом непостійного та неповного 
контролю загального процесу управління функ-
ціонуванням банку [3]. Як зазначено в роботі [4], 
моніторинг шахрайства персоналу банку поєднує 
в собі алгоритми виявлення видів шахрайства, що 
трапляються найчастіше, а також комплексну ана-
літику з поведінковим профілюванням для вияв-
лення найбільш складних випадків шахрайства. 
Потужна система внутрішнього контролю банку є 
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найефективнішим способом попередження шах-
райств і зменшення збитків від них. У зв’язку з цим 
актуальною є проблема проведення порівняльного 
аналізу наявних методів виявлення шахрайств у 
банках, що здійснюються персоналом банку, для 
побудови ефективних алгоритмів перевірки бан-
ківських операцій на предмет шахрайства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань виявлення шахрайств у 
банках, що здійснюються персоналом банку, при-
свячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних 
науковців. У роботі [5] наведена класифікація 
способів шахрайства в банківській сфері залежно 
від умислу, типових слідів, етапу та способу вне-
сення завідомо неправдивої інформації в доку-
менти, виду банківської операції, характеру здій-
снення банківської операції, наявності певних 
домовленостей, дій із підготовки та приховування 
шахрайства. У роботі [6] розглянуто шахрайства, 
що здійснюються персоналом банку, в контексті 
викривлення фінансової звітності банку. Останнє 
може бути результатом фальсифікацій з первин-
ними документами або незаконного привласнення 
активів (грошових надходжень, викрадення фізич-
них активів чи інтелектуальної власності, викорис-
тання майна у власних цілях тощо). Зазначено, що 
в Україні злочини у банківській сфері найчастіше 
пов’язані з кредитними, депозитними та біржовими 
операціями. У роботі [7] наведена характеристика 
шахрайських дій залежно від виду банківської 
операції. У роботі [8] розглянута технологія Data 
Mining (асоціативний аналіз), яка може бути вико-
ристана для виявлення шахрайств у банках, що 
здійснюються персоналом банку. У роботі [9] наве-
дено приклади використання штучних нейронних 
мереж для виявлення шахрайств персоналу на 
основі публічної фінансової звітності.

Незважаючи на наявність значної кількості 
наукових публікацій із досліджуваної проблема-
тики, нині відсутня систематизація методів еконо-
міко-математичного моделювання для виявлення 
шахрайств у банках, що здійснюються персона-
лом банку. Це зумовлює необхідність подальших 
досліджень у цьому напрямі.

Постановка завдання. Метою статті є прове-
дення порівняльного аналізу наявних економіко-
математичних методів виявлення шахрайств у 
банках, що здійснюються персоналом банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з визначенням Базеля II, шахрайство є 
частиною операційного ризику банку та класи-
фікується як внутрішнє та зовнішнє. Внутрішнє 
шахрайство – це ризик несподіваних фінансових, 
матеріальних та репутаційних втрат банку внаслі-
док шахрайських дій його персоналу. Найбільш 
поширеними шахрайствами в банках є відми-
вання «брудних» грошей, шахрайства з кредитами 
та незаконне привласнення активів [10]. Першою 

причиною вчинення шахрайства є фінансові труд-
нощі шахрая. Другою – існування можливості для 
вчинення шахрайства. Третьою – впевненість 
шахрая в існуванні вагомих причин для вчинення 
ним шахрайських дій. 

Згідно з [3] фінансове шахрайство в банку – це 
складне явище, що являє собою систему мані-
пуляцій у сфері банківського грошового обігу та 
фінансових зобов’язань, метою яких є недобросо-
вісне заволодіння фінансовими ресурсами банку 
чи його клієнтів. Фінансове шахрайство характе-
ризується предметом недобросовісного заволо-
діння, місцем здійснення фінансового шахрай-
ства, сферою існування фінансового шахрайства, 
суб’єктами фінансового шахрайства, спрямова-
ністю фінансового шахрайства, маніпуляціями, що 
уможливлюють фінансове шахрайство, та інстру-
ментарієм його здійснення [11]. Останні постійно 
вдосконалюються шахраями, які воліють залиша-
тися непоміченими, тому фахівцям із банківської 
безпеки необхідно активно розвивати методи ран-
нього виявлення та попередження фінансового 
шахрайства, щоб ефективно йому протидіяти. 

Левова частка банківських шахрайств відбува-
ється із кредитними картками. Відомо, що шахрай-
ство з кредитними картками включає незаконне 
використання кредитної картки чи її інформації 
без відома власника. У роботі [12] зазначено, що 
сьогодні для виявлення таких шахрайств широко 
застосовуються: логістична регресія, яка здатна 
розв’язувати категоріальні класифікаційні задачі; 
метод опорних векторів (SVM, Support Vector 
Machine), який здатний обробляти незбалансо-
вані дані та складні зв’язки між змінними; зручні 
у використанні дерева рішень; випадковий ліс 
(random forest); самоорганізовані карти Кохонена 
(SOM, Self-Organizing Map), які використовуються 
для класифікації та кластеризації; нечітка логіка, 
яка підвищує ефективність управлінських рішень. 
На нашу думку, за наявності невизначеностей 
найкращі результати дає застосування нечітких 
методів [13]. Однак слід зважати на те, що осно-
вним недоліком останніх є їх не надто висока точ-
ність, тому з метою її підвищення краще викорис-
товувати гібридні нейро-нечіткі системи (ANFIS, 
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System). Незважа-
ючи на цілком пристойні результати, що дає метод 
опорних векторів, він чутливий до збільшення 
кількості даних і не може підтримувати великі 
набори даних [12]. 

Для виявлення викривлень фінансової звіт-
ності в банківській сфері широко застосовуються: 
нейронні мережі, які здатні впоратися з завдан-
нями без алгоритмічного рішення; байєсові мережі, 
що використовуються для виявлення аномалій; 
генетичні алгоритми, які використовуються для 
бінарної класифікації; текст майнінг (text mining), 
який використовується для кластеризації та вияв-
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Таблиця 1 
Порівняльний аналіз економіко-математичних методів виявлення шахрайств у банках,  

що здійснюються персоналом банку
Група методів виявлення  

шахрайств у банках Основні характеристики Урахування невизначеності

Кількісні (використання закону 
Бенфорда, асоціативний аналіз, 
логістична регресія, прихована 
марківська модель)

Базується на традиційному 
математичному апараті

Невизначеність враховується за 
допомогою засобів статистики та 
теорії ймовірностей

Машинне навчання (метод опорних 
векторів, дерево рішень, нейронні 
мережі, самоорганізовані карти 
Кохонена, байєсові мережі, генетичні 
алгоритми, текст-майнінг)

Базуються на технологіях 
штучного інтелекту (навчання з 
учителем і без нього)

Невизначеність враховується за 
допомогою засобів статистики та 
теорії ймовірностей

Якісні (нечітка логіка) Базуються на експертних оцінках Невизначеність враховується за 
допомогою експертних оцінок

Гібридні (нейро-нечіткі системи) Базуються на синергетичному 
підході (використовуються сильні 
сторони різних методів)

Невизначеність враховується за 
допомогою кількісного та якісного 
математичного апарату

лення аномалій. У роботі [12] зазначається також, 
що cучасною тенденцією виявлення шахрайства є 
використання гібридних методів, які використову-
ють сильні сторони різних методів. 

Виявлення фінансового шахрайства включає 
моніторинг поведінки власників карткових рахун-
ків із метою виявлення їхньої небажаної поведінки. 
У роботі [14] для цього використовується генетич-
ний алгоритм, у якому замість максимізації кіль-
кості правильно класифікованих транзакцій визна-
чається цільова функція зі змінними, що показують 
втрати від помилкової класифікації. Таким чином, 
правильна класифікація одних транзакцій є важ-
ливішою, ніж інших. На першому кроці запропоно-
ваного в [14] алгоритму вводяться початкові дані – 
транзакції власника карткового рахунку, кожна з 
яких має набір стандартизованих атрибутів, шо 
описують поведінку власника карткового рахунку. 
До початкових даних включаються, наприклад, 
такі змінні: кількість разів використання картки; міс-
цезнаходження картки в момент її використання; 
баланс, доступний на картковому рахунку; серед-
ньодобова сума грошей, що знімалася власни-
ком карткового рахунку, тощо. На другому кроці в 
результаті роботи генетичного алгоритму розрахо-
вуються критичні значення вищезазначених змін-
них. Далі ці критичні значення використовуються 
разом із технологіями Data Mining. Ми вважаємо, 
що аналогічний підхід може бути використаний 
також для виявлення шахрайств з рахунками, що 
здійснюються персоналом банку. 

У роботі [15] для моніторингу поведінки влас-
ників карткових рахунків використовується при-
хована марківська модель (HMM, Hidden Markov 
Model), яка спочатку навчається нормальних дій 
власника картки, а потім використовується для 
виявлення шахрайської поведінки. У роботі [16] 
для моніторингу поведінки власників карткових 
рахунків використовується теорія нечіткої логіки. 

Підсумовуючи вищенаведене, можемо навести 
результати порівняльного аналізу економіко-мате-
матичних методів виявлення шахрайств у банках, 
що здійснюються персоналом банку, у вигляді 
такої таблиці.

Висновки з проведеного дослідження. 
У роботі проаналізовано сучасні економіко-мате-
матичні методи виявлення шахрайств у банках, 
що здійснюються персоналом банку, та класифіко-
вано їх за чотирма групами. Якісні методи врахо-
вують невизначеність за допомогою суб’єктивних 
експертних оцінок. Кількісні методи базуються на 
традиційному математичному апараті, а методи 
машинного навчання – на технологіях штучного 
інтелекту. Вони враховують невизначеність за 
допомогою засобів статистики та теорії ймовірнос-
тей. Оптимальними для врахування невизначе-
ності та виявлення шахрайств у банках є гібридні 
методи, що використовують сильні сторони різних 
підходів. Подальші дослідження можуть розвива-
тися в напрямі створення інтелектуальної системи 
протидії шахрайствам, що здійснюються персо-
налом банку. Це дасть змогу підвищити загальну 
ефективність протидії шахрайству в банках і спри-
ятиме попередженню шахрайств персоналу банку.
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ANALYSIS OF METHODS OF FRAUD DETECTION OF BANK PERSONNEL

The purpose of the article. Unfortunately, there is currently no systematization of economic-mathematical 
modeling techniques to detect bank personnel’ fraud. The task of creating a powerful intellectual system of 
fraud counteraction, the first step of solving which is to carry out a comparative analysis of existing economic-
mathematical methods of fraud detection in banks, is relevant and practically important. The purpose of this 
article is to conduct such analysis.

Methodology. In this study, we have used systematization and comparative analysis. Existing economic-
mathematical methods of bank personnel’ fraud detection were grouped into four classes. The mathematical 
apparatus used in the analyzed economic-mathematical methods was taken into account. The uncertainty 
accounting technologies (subjective expert judgments, statistics methods and probability theory) in analyzed 
economic-mathematical methods had also being considered.

Results. Fraud is the result of inconsistent and incomplete control over the overall process of managing 
bank’s operations. A powerful bank internal control system is the most effective way to prevent and minimize 
fraud. In this regard, the task of carring out a comparative analysis of existing economic-mathematical meth-
ods of fraud detection in banks, is relevant. These methods were systematized into four groups. Qualitative 
methods address uncertainty through subjective expert judgments. Quantitative methods are based on the 
traditional mathematical apparatus, and machine learning methods are based on artificial intelligence tech-
nologies. They account for uncertainty through statistics and probability theory. Hybrid methods that use the 
strengths of different approaches are best for accounting for uncertainty and identifying bank fraud.

Practical implications. Methods of fraud detection in banks, commited by bank personnel, are system-
atized into four groups: qualitative, quantitative, machine learning and hybrid. It is highlighted hybrid methods 
as most effective for identifying bank fraud. The author believes that on this basis, it is possible to develop a 
powerful intellectual system of bank personnel’ fraud counteraction which includes different methods of fraud 
detection of bank personnel, as well as complex behavioral analytics to identify the most complex fraud cases. 
It will allow to raise the effectiveness of the counteraction of fraud in the banks and will help to prevent bank 
personnel' fraud.

Value/originality. The main reason for the bankruptcy of banks is financial fraud, which is carried out under 
the guise of individual banking operations. As a rule, most bank frauds are carried out with the involvement of 
banking personnel. In our work, we considered exactly an issue of detection of bank personnel’ frauds. Eco-
nomic-mathematical metods of bank personnel's fraud detection is one of the most important components of a 
powerful intellectual system of fraud counteraction. There is currently no systematization of such methods. We 
have systematized they into four groups (qualitative, quantitative, machine learning and hybrid methods) and 
have concluded on the base of comparative analysis that hybrid economic-mathematical methods are best for 
accounting for uncertainty and identifying bank fraud.
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С самого начала возникновения методы 
моделирования с использованием теории 
графов находили свое применение в самых 
различных и внешне несхожих областях: 
химии, электродинамике, географии и т. 
д. Статья посвящена анализу известных 
математических моделей развития малого 
предприятия и разработке теоретико-
графовой динамической однопродуктовой 
модели финансовой деятельности пред-
приятия. Актуальность рассматриваемой 
проблемы состоит в том, что на совре-
менном этапе развития экономики, как в 
нашей стране, так и за рубежом, в системе 
финансового управления предприятием все 
большее внимание уделяется вопросу орга-
низации денежных потоков. Именно они ока-
зывают существенное влияние на конечные 
результаты хозяйственной деятельности 
предприятия. Вместе с тем следует отме-
тить, что концепция денежного потока 
предприятия как самостоятельного объ-
екта финансового управления не получила 
достаточного отражения не только в оте-
чественной, но и в зарубежной литературе 
по вопросам финансового менеджмента.
Ключевые слова: моделирование, финансо-
вая деятельность предприятия, денежный 
поток, граф, матрица сечений.

З самого початку виникнення методи 
моделювання з використанням теорії гра-
фів знаходили своє застосування в різних 
і зовні несхожих галузях: хімії, електро-
динаміці, географії тощо. Стаття при-
свячена аналізу відомих математичних 
моделей розвитку малого підприємства 
та розробленню теоретико-графової 
динамічної однопродуктової моделі фінан-
сової діяльності підприємства. Актуаль-
ність цієї проблеми полягає в тому, що на 
сучасному етапі розвитку економіки, як у 
нашій країні, так і за кордоном, у системі 
фінансового управління підприємством 
усе більша увага приділяється питанню 
організації грошових потоків. Саме вони 
справляють істотний вплив на кінцеві 
результати господарської діяльності 
підприємства. Водночас слід зазна-
чити, що концепція грошового потоку 
підприємства як самостійного об'єкта 
фінансового управління не отримала 
достатнього відображення не тільки у 
вітчизняній, але і в зарубіжній літературі 
з питань фінансового менеджменту.
Ключові слова: моделювання, фінансова 
діяльність підприємства, грошовий потік, 
граф, матриця перетинів.

From the very beginning, modeling methods using graph theory found their application in various and superficially dissimilar areas: chemistry, electrody-
namics, geography, etc. This article is devoted to the analysis of well-known mathematical models for the development of a small enterprise and the devel-
opment of a graph-theoretic dynamic one-product financial model the activities of the enterprise. The relevance of the problem is that at the present stage 
of economic development, both in our country and abroad, in the system of financial management of an enterprise, more and more attention is paid to the 
organization of cash flows. They have a significant impact on the final results of the economic activity of the enterprise. However, it should be noted that the 
concept of cash flow of the enterprise, as an independent object of financial management, has not received sufficient reflection, not only in domestic but also 
in foreign literature on financial management. The financial activity of the enterprise is proposed to be considered as a coherent oriented graph on which the 
first Kirchhoff law is defined. Also considered is the task of analyzing the dynamics of various types of small enterprises, the production process of which is 
described by different production functions, including non-linear ones. When solving problems associated with the dynamics of the development of a small 
enterprise, matrix graph theory, differential equations, and stochastic analysis were used. The dynamics of the development of a small enterprise and the 
financial circuit on it using a combination of several approaches: the construction of a network model of the enterprise and the analysis of the dynamic equa-
tions of enterprise development are considered. A system of equations is obtained that describes the dynamics of the development of a small enterprise 
and the circuit of its financial resources. This allows managers to make effective management decisions. In the future, it is planned to consider a nonlinear 
modification of the model and investigate the solution of the corresponding nonlinear degenerate differential equations.
Key words: modeling, financial activity of an enterprise, cash flow, graph, section matrix.

ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
THEORETICAL-GRAPHIC MODEL ENTERPRISE FINANCIAL REPORTING

Постановка проблемы. Анализ динамики и 
финансового кругооборота малых предприятий 
является основным элементом моделирования 
и оценки их деятельности. Построение модели 
финансовой отчетности предприятия необходимо 
для его развития и эффективно только в случае 
комбинирования разных подходов. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. В последнее время все больше появля-
ется работ, посвященных использованию методов 
теории графов при моделировании экономиче-
ских задач. Исследованию этих вопросов посвя-
щены работы таких ученых, как С.Р. Хачатрян, 
М.В. Пинегина, В.П. Буянов, М.Ф. Бондаренко, 
Н.В. Билоус, А.Г. Руткас, Д. Филлипс, А. Гар-

сиа-Диас и др. При анализе деятельности пред-
приятия существенную роль играет динамика 
развития основных производственных фондов. 
Динамические связи описываются системой диф-
ференциально-алгебраических уравнений вида: 
Ax Bx f t� � � ( ) . Исследованию решений этого 
уравнения посвящены работы К. Вейерштрасса и 
Л. Кронекера.

Постановка задачи. В этой работе предла-
гаются математические методы, используемые 
в финансовом анализе, которые представляют 
совокупность подходов и методов, позволяющих: 
соотносить будущие потоки доходов с текущей 
стоимостью, измерять доходы от альтернативных 
вариантов инвестирования, проводить обработку 
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данных. Осуществляется это с целью предсказа-
ния реальных характеристик производственно-
экономической системы, чтобы руководителям 
было легче принимать решения на основании 
анализа, произведенного с помощью информаци-
онных технологий.

Изложение основного материала исследо-
вания. Считается, что малое предприятие может 
развиваться как за счет внутренних источников, 
так и за счет внешней финансовой поддержки в 
виде инвестиций. Основные производственные 
фонды – единственный лимитирующий фактор, 
определяющий выпуск продукции. Малое пред-
приятие функционирует при неизменной техно-
логии, что предполагает постоянство его фондо-
отдачи.

С учетом сделанных предпосылок произ-
водственная деятельность описывается одно-
факторной производственной функцией типа 
Леонтьева, а темпы развития предприятия опре-
деляются динамикой основных производствен-
ных фондов [10].

Зависимости между основными переменными 
модели малого предприятия представлены следу-
ющей системой уравнений:

P t f A t( ) ( );� �                           (1)

Mоб( ) ( ) ( );t c P t� � �1                      (2)

M(t)=Mоб t N t( ) ( );−                       (3)

N t P t k M t( ) ( ) ( ) ( );� � �� � �1 2 1�              (4)

dA

dt
M t I t� �� ( ) ( );                        (5)

t T k� � �[ , ]; [ , ]; ( , ],0 0 1 0 1� �             (6)

где P t( )  – выпуск продукции в момент t в стои-
мостном выражении; f – показатель фондоотдачи; 
A t( ) – стоимость основных производственных 
фондов; c  – удельная себестоимость выпуска про-
дукции в стоимостном выражении; Mоб( )t  – общая 
прибыль малого предприятия; M( )t  – чистая при-
быль малого предприятия за вычетом налоговых 
отчислений; N t( )  – сумма налоговых отчислений; 
τ τ1 2,  – ставки налогообложения на объем выпу-
ска и прибыль соответственно; ν  – доля чистой 
прибыли, отчисляемой на реинвестирование,  
(� �� ); kΛ  – коэффициент, отражающий долю не 
реинвестируемых средств прибыли, не имеющих 
льгот по налогообложению (не все реинвестируе-
мые средства освобождаются от налогов), и оце-
ниваемый статистическим путем; I t( )  – внешние 
инвестиции, полученные малым предприятием на 
безвозмездной основе.

При этом уравнения (1–6) имеют следую-
щую экономическую интерпретацию: (1) – опре-
деляет линейную производственную функцию 
малого предприятия; (2) – характеризует процесс 
формирования его общей прибыли за вычетом 

издержек производства; (3) – описывает вели-
чину чистой прибыли за вычетом общей суммы 
налоговых отчислений; (4) – упрощенный алго-
ритм расчета налоговых отчислений, а льготы, 
предоставляемые предприятиям, реинвестирую-
щим свою прибыль в производство, учитываются 
с помощью доли инвестиционных отчислений ν  
и коэффициента kΛ  (величина его обычно зави-
сит от границы действия льгот � �� ); (5) – опи-
сывает динамику прироста основных производ-
ственных фондов за счет собственных средств и 
внешних инвестиций.

Подставляя уравнения (2) и (4) в соотношение 
(3), получаем:

M t c P t P t k M t

P t c k

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )[( ) ] (

� � � � � �

� � � �

1 1

1 1
1 2

1 2

� � �
� �

�

� ��� ) ( )M t
.  (7)

Выражая явным образом переменную M t( ) , 
имеем:

M t
c

k
P t( )

( )
( )�

� �
� �
1

1 1
1

2

�
� ��

.                (8)

Отсюда, подставляя (8) в (5), получаем:

dA

dt
aP t I t� � ( ) ( ) , где a c

k
 �

� �
� �
( )

( )

1

1 1
1

2

� �
� ��

.    (9)

Получаем окончательно дифференциальное 
уравнение (к которому сводится система соотно-
шений (1– 4)), имеющее следующий вид:

dA

dt
aA t I t� �( ) ( ) , где a f a=  .           (10)

Рассмотри три случая динамики инвестиций I t( ) : 
1) I t I const( ) ;= =0

2) I t t( ) � �                                                        (11)
3) I t Be t( ) .� �

Данные случаи соответствуют трем возможным 
стратегиям государственной поддержки малого 
предпринимательства: 1) постоянной – с фикси-
рованными объемами инвестиций для каждого из 
периодов; 2) линейно возрастающей – с темпом 
роста инвестиций � � 0 ; 3) возрастающей – со 
средним темпом � � 0 , но по нелинейному закону 
и с минимальным уровнем гарантированной госу-
дарственной поддержки ( I B( )0 =  при t = 0 ).

Общее решение линейного неоднородного 
дифференциального уравнения с постоянными 
коэффициентами (5) для рассматриваемых пра-
вых частей имеет соответственно вид:

A t A
I

a
e

I

a
at( ) ( )� � �0

0 0 ,                  (12)

A t A
a
e

a
atat( ) ( ) ( )� � � �0 2 2

1
� � ,          (13)

A t A
B

a
e

B

a
eat t( ) ( )� �

�
�

�0 � �
� ,         (14)

где A A0 0= ( ) . Сопоставляя темпы роста 
основных фондов для различных вариантов инве-
стирования малого предприятия, убеждаемся, 
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что они, как и следовало ожидать, более высокие 
при более интенсивной финансовой поддержке. 
Однако они зависят и от параметров, характери-
зующих деятельность рассматриваемого эконо-
мического объекта, в частности, от структурных 
характеристик рассматриваемой системы, опре-
деляющихся размером a .

Математическая структура основного урав-
нения динамики малого предприятия (10), как 
и структура полученных решений (12) – (14), 
соответствуют результатам дифференциаль-
ного анализа применительно к предприятию, как 
хозяйственному объекту. Однако экономическое 
содержание переменных, входящих в полученные 
решения, для сопоставляемых исследований раз-
лично и определяется исходными посылками рас-
сматриваемых в каждом случае моделей.

Рассмотрим более сложный случай, при кото-
ром не только внешние, но и внутренние инве-
стиции малого предприятия являются функцией 
времени. Этот случай учитывается в модели 
путем описания динамики переменной, отражаю-
щей долю чистой прибыли, отчисляемой на реин-
вестирование, как известной функции времени 
ν ( )t  [2]. Заметим, что при любом виде функций 
ν ( )t  модель малого предприятия становится 
нелинейной.

По своему экономическому содержанию дан-
ная переменная управляющий параметр, харак-
теризующий размер средств, направляемых на 
потребление и накопление. Поэтому введение 
в модель динамики переменной ν ( )t  описывает 
определенную стратегию поведения предприятия 
при распределении чистой прибыли.

Малое предприятие рассматривается на вре-
менном интервале 0,T� � . Пусть ν ( )t  – извест-
ная монотонно возрастающая функция времени, 
для которой задан верхний предел изменения ϕ  
(определяемый экспертно или на основе стати-
стического анализа 0 1� � �� � �; ( )T ). Внешние 
инвестиции являются некоторой функцией вре-

мени I t( ) , причем I t dt It
t

( ) ��
0

. Требуется опре-

делить верхнюю границу изменения основных 
фондов малого предприятия A t( )  и оценить их 
величину к концу периода T . 

С учетом сделанных предпосылок уравнение 
(10) имеет вид:

dA

dt
a t A t I t� �( ) ( ) ( ) ,                    (15)

где a t c t

k t
f( )

( ) ( )

( ( ))
�

� �
� �
1

1 1
1

2

� �
� ��

.               (16)

Соотношение (15) – нелинейное дифферен-
циальное уравнение, решение которого зависит 
от вида функции I t( ) . Если оно неразрешимо в 
явном виде относительно A t( ) , его можно решать 
приближенными методами. Кроме того, для него 

можно определить верхнюю границу динамики 
A t( ) .Проинтегрировав обе части уравнения на 
интервале от 0  до t , получаем:

A t A a t A t dt I t dt
t t

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .� � �� �0
0 0

         (17)

С учетом того, что A A( )0 0=  и I t dt It
t

( ) ��
0

, полу-
чаем: 

A t A I a t A t dtt
t

( ) ( ) ( )� � � �0

0

.             (18)

Для уравнения (18) применима оценка Грону-
олла-Беллмана:

A t A I et
a t dt
t

( ) ( )
( )

� �
�

0
0                    (19)

Заметим, что a t( )  растет монотонно с ростом 
ν ( )t , что следует из соотношения (16). Следова-
тельно, максимальное значение функция a t( )  
достигает при ν ( )t  в конце периода T . Это позво-
ляет получить верхнюю оценку динамики основ-
ных фондов в упрощенном виде:

A t A I et at( ) ( )� �0 , где a a T= ( )  при � �( )T � . (20)

Для определенности зададим функцию ν ( )t  в 
виде следующей степенной функции:

� �( )t t� 2 ,                            (21)
где γ  – темп „наращивания” процесса реинве-

стирования средств малого предприятия.
В соответствии со сделанными предпосылками 

будем считать:

�
�
�

( )t
t при t T

при t T
�

�
�

�
�
�

2

                (22)

Так как � � �( )T T� �2  по определению задан-
ной функции, получаем величину темпа реинве-
стирования:

 � �
�

T 2
, а также � �

( )t
t

T
�

2

2
.            (23)

Полученное выражение позволяет определить 
параметр a t( )  в соответствии с формулой (16). 
Обозначив f c m( )1 1� � ��  и �2k n� � , приходим к 
следующему выражению:

a t
m
T
t

n
T
t

m t

T n
n
T
t

( )
[ ] [ ]

�
� �

�
� �

�

�
�

�
2

2

2
2

2

2
2

21 1 1
.    (24)

Подставив (24) в формулу (19), можно полу-
чить оценку для верхней границы фондов A t( )  
для рассмотренного вида функций ν ( )t . С этой 

целью вычислим интеграл E t a z dz
t

( ) ( )� �
0

. Оче-
видно, что 

E t
m

T

z

n
n
T
z
dz

t

( ) �
� �

�
�

�2

2

2
20 1

.             (25)

Обозначим g n� �1 ; q n

T
�

�
2

.
Тогда 
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E t
mq

n

z dz

g qz

mq

nq

g qz g

g qz
dz

m

n
dz g

dz

t t

t

( )

[

�
�

� �
� �
�

�

� � �

� �

�

2

2
0

2

2
0

0 gg qz

t

�� 2
0

],

E t
m

n
t g

dz
q
g
z

t

( ) [ ].� � �
�

�
1 20

               (26)

Обозначив � �
q

g
, из выражения (26), получаем:

E t
m

n
t

d z

z

m

n
t

z

z

m

n
t

t

t

( ) [
( )

]

[ ln ]

[

� � �
�

�

� � �
�
�

�

� �

�
1

1

1

2

1

1

2
0

0

�
�
�

�
�
�

��
�
�

1

2

1

1�
�
�

ln ].
t

t

         (27)

Итак, оценка верхней границы основных фон-
дов при z T=  в соответствии с формулой (19) 
имеет вид:

A T A I eT

m

n
T

T

T( ) ( )
[ ln ]

� �
� �

�
�

0

1

2

1

1�
�
�  или 

A T A I
T

T
eT

mT

n( ) ( )� �
�
�

�

0

1

21

1

�
�

�
,           (28)

где 

m f c n k g n

q
n

T

n

T n

� � � � � �

� �
�

( ); ; ;

;
( )

.

1 1

1

1 2

2 2

� �

�
�

�
�

Величина верхней границы динамики основ-
ных фондов зависит от их начального уровня A0,  
общего объема выделенных за период инвести-
ций I  и от целого ряда других факторов. В число 
факторов, «форсирующих» динамику роста про-
цесса, относятся переменные, определяющие 
эффективность производства и величину удель-
ной прибыли малого предприятия (входят в пара-
метр m ); к числу факторов, «тормозящих» дина-
мику, относятся переменные, ограничивающие 
долю инвестирования и характеризующие «нало-
говый пресс» на предприятие (входят в параме-
тры n  и µ ).

Оценку динамики основных фондов малого 
предприятия можно осуществить также для слу-
чая изменяющейся во времени фондоотдачи f t( ) .  
Этот случай соответствует внедрению новых тех-
нологий производства, обуславливающих рост 
эффективности и повышение производитель-
ности труда, и приводит к нелинейной модели. 
Общая оценка динамики фондов будет также 
описываться неравенством (19). Конкретная вели-
чина этой оценки будет определяться характе-
ром изменения функций фондоотдачи f t( ) , вхо-
дящей в переменную a t( ) . Фактически данный 

случай означает использование в модели малого 
предприятия новой производственной функции. 
В связи с этим возникает задача проведения ана-
лиза динамики различных типов малых предпри-
ятий, производственный процесс которых описы-
вается разными производственными функциями, 
в том числе и нелинейными. 

Рассмотрим малое предприятие, функциони-
рующее в условиях, описываемых той же систе-
мой предпосылок, которая используется в ранее 
рассмотренной модели. Однако вместо однофак-
торной производственной функции, описываемой 
соотношением (1), будем использовать нелиней-
ные виды производственных функций [11]. 

Динамика развития малых предприятий часто 
характеризуется значительной нелинейностью. 
Так, на первых стадиях их роста могут наблю-
даться значительные темпы развития, которые 
затем сменяются затухающей динамикой. 

1 – линейная: P t f A t( ) ( )� �
2 – степенная: P t A t( ) ( )� �� �� �

3 – с затухающим темпом роста: P t P p eA t( ) ( ) ( )� � ��� ��0 1

P t P p eA t( ) ( ) ( )� � ��� ��0 1 . 
Для описания функционирования малого пред-

приятия может быть использована степенная 
функция вида:

 P t A t( ) ( ) .� � �                         (29)
При лимитирующем факторе основных произ-

водственных фондов она является частным слу-
чаем известной функции Кобба-Дугласа [4], име-
ющей вид:

P t A t L( ) ( ) , ,� � �� � �� � 1               (30)
где γ – параметр этой функции, L  – трудовые 

ресурсы, α  и λ  – коэффициенты эластичности 
замены основных фондов и труда соответственно.

Используя соотношение (9), получаем основ-
ное уравнение динамики малого предприятия в 
случае степенной производственной функции, 
которая имеет вид:

 dA
dt

a A t I t� � � �( ) ( ),
�  где a a� �           (31)

Анализ уравнения (31) показал, что оно нераз-
решимо в явном виде для некоторых видов пра-
вых частей. Так для случаев I t I const( ) = =0  и 
I t t( ) � �  это уравнение целесообразно решать 
приближенными методами.

В то же время для частного случая I0 0=  оно 
преобразуется в однородное уравнение Бер-
нулли, решение которого может быть найдено 

методом постановки: x t
A t

( )
( )

�
� � �

1
1� . Уравнение 

(31) разрешимо также для случая I t A t( ) ( )� � , то 
есть когда поток государственных инвестиций про-
порционален динамике основных фондов малого 
предприятия с коэффициентом пропорциональ-
ности � �, .0 1� �  Иными словами, в рассматри-
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ваемом случае реализуется следующая стратегия 
государственной поддержки – чем больше пред-
приятие, тем больше инвестиций ему выделяется. 
При этом уравнение (31) принимает вид:

dA

dt
a A t A t� �[ ( )] ( )� � .                  (32)

Разделим обе части уравнения на [ ( )]A t α : 

1 1
0

1[ ( )] [ ( )]A t

dA

dt
a

A t� ��� � �� .          (33)

Обозначим:

 x t
A t

( )
( )

�
� � �

1
1� .                       (34)

Продифференцировав, имеем: 
dx

dt
A t

dA

dt
� � � � � �
( ) ( )1

1 1� �  или

1 1

1[ ( )]A t

dA

dt

dx

dt� �
� �

�
.                  (35)

Подставим (34) и (35) в уравнение (33) и получим: 
1

1
0

�
� � �

�
�

dx

dt
x t a( ) .

Преобразуя, получим следующее неоднород-
ное линейное дифференциальное уравнение: 

dx

dt
x t a� � � �� � �( ) ( ) ( )1 1 .             (36)

Общее решение соответствующего однород-
ного уравнения: 

dx

dt
x t� � �� �( ) ( )1 0                    (37)

имеет вид:
x t c e t( ) ( )� � �� �1 .                       (38)

Используя метод вариационной постоянной 
c c t= ( ) , получаем из уравнения (36) следующее 
соотношение для c t( ) : 
dc

dt
e c t t e e at t t� � � � � � � � �� � �� � � � � �� � � � �( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1 1 11 1 .

Преобразуя, имеем:

 dc
dt

a e t� � � �( ) ( )1 1� � �                    (39)

Интегрируем (39), получаем 

c t a e Ct( )
( )

,( )�
�
�

� ��1

1
1�

� �
� �  или 

c t
a
e Ct( ) ( )� � � ��

�
� � 1 .                 (40)

Таким образом, подставив (40) в выражение 
(39), получаем:

x t
a
e C e

a
C et t t( ) .( ) ( ) ( )� � � �

�

�
�

�

�
� � � � � �� � �

� �
� � � � � �1 1 1  (41)

С учетом (34) имеем следующее выражение 
для A t( ) : 

A t x t
a

C e t( ) [ ( )] ( )� � � � �
�

�
�

�

�
�� �

�1

1 1

1

1
� � �

�

�
.

Отсюда можем определить значение кон-
станты C  из условия t A A= =0 0 0, ( ) :

A
a

C C
a

A0

1

1

0
1� � �

�

�
�

�

�
� � �

�
�

� �

�
�;

Итак, общее решение неоднородного диффе-
ренциального уравнения (32) имеет следующий вид:

A t
a

A e
a

( ) ( ) ( )� � �
�

�
�

�

�
�

� �
�

� �
� � �

�

0
1 1

1

1

.         (42)

Качественный анализ динамики A t( )  из соот-
ношения (42) свидетельствует, что рост основных 
фондов определяется в данной модели их началь-
ным состоянием A0 , структурными характеристи-
ками объекта a , а также соотношением темпа 
роста инвестиции β  и показателями эффектив-
ности производства α .

Рассмотрим динамику развития малого пред-
приятия и финансовый кругооборот на нем с 
помощью комбинирования нескольких подходов:

1). Построение сетевой модели работы пред-
приятия [6; 7; 9].

2). Анализ динамических уравнений развития 
предприятия [3].

Движение финансовых потоков на предпри-
ятии может быть представлено схемой:

Эту систему можно представить следующим 
образом:

Рис. 1. Финансовый кругооборот малого предприятия
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Таким образом, финансовую деятельность 
предприятия можно рассматривать как связный 
ориентированный граф, на котором определен 
первый закон Кирхгофа [1; 4; 8]. Этот граф содер-
жит X  вершин, Y  дуг, каждой из которых ставится 
в соответствие ряд активных и пассивных элемен-
тов, а также последовательная переменная вели-
чина. Совокупность этих величин характеризуют 
состояние потокораспределения в сети.

Узлы графа G : x1  – банк; x2  – основные 
фонды предприятия; x3  – ресурсы предприятия 
(сырье, оборудование, трудовые кадры); x4 – про-

изведенные товары; x5  – бюджет предприятия 
(расчет баланса); x6  – налоги;

Переменные и параметры имеют следующий 
экономический смысл: I t( )  – внешние инвести-
ции, полученные малым предприятием на без-
возмездной основе; A t( ) – стоимость основных 
производственных фондов; P t( )  – выпуск продук-
ции в момент t в стоимостном выражении; Mоб( )t – 
общая прибыль малого предприятия; M( )t – чистая 
прибыль малого предприятия за вычетом налого-
вых отчислений; N t( )  – сумма налоговых отчис-
лений; ν  – доля чистой прибыли, отчисляемой на 
реинвестирование.

Для того, чтобы в полученной системе выпол-
нялись законы сохранения Кирхгофа, введем 
фиктивный узел x8 (внешнюю среду), который 
соединим с источником ( x1 ) и стоками ( x x6 7, ). 
В новообразованном графе G  выделим каркас T  
и найдем фундаментальные сечения s s s s1 2 6 7, ,..., ,  
по дереву:

Соответствующая фундаментальная матрица 
сечений ST  будет иметь вид [5]:

Рис. 2. Финансовые потоки малого предприятия

Рис. 3. Представление финансовой сети посредством графа G
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а вектор-поток:

L t I t A t P t M t N t M t

M t M t I t N

об( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) (

� ���
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1
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� � tt
tr
)�

Применим закона Кирхгофа для токов:
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Таким образом, получим следующие законы 
сохранения финансовых потоков на предприятии:

A t M t I t( ) ( ) ( )� � �� 0 ;

P t M t I t( ) ( ) ( )� � �� 0 ;                  (43)

M t M t I tоб ( ) ( ) ( )� � �� 0 .
Используя модель динамики малого предприя-

тия с линейной производственной функцией полу-
чаем уравнения: 

P t f A t( ) ( );� �

Mоб( ) ( ) ( );t c P t� � �1

M(t)=Mоб t N t( ) ( );−                     (44)

N t P t k M t( ) ( ) ( ) ( );� � �� � �1 2 1�

dA

dt
M t I t� �� ( ) ( );  t T k� � �[ , ]; [ , ]; ( , ],0 0 1 0 1� �

где f – показатель фондоотдачи; c  – удельная 
себестоимость выпуска продукции в стоимостном 
выражении; τ τ1 2,  – ставки налогообложения на 
объем выпуска и прибыль соответственно; kΛ  – 
коэффициент, отражающий долю не реинвести-
руемых средств прибыли, не имеющих льгот по 
налогообложению (не все реинвестируемые сред-
ства освобождаются от налогов), и оцениваемый 
статистическим путем 0 1� �k� .

Объединив уравнения (43) и (44) получим 
систему уравнений, описывающих динамику раз-
вития малого предприятия и кругооборот его 
финансовых средств: 

P t f A t( ) ( );� �

Mоб( ) ( ) ( );t c P t� � �1

M(t)=Mоб t N t( ) ( );−

N t P t k M t( ) ( ) ( ) ( );� � �� � �1 2 1�
dA

dt
M t I t� �� ( ) ( );  t T k� � �[ , ]; [ , ]; ( , ],0 0 1 0 1�� ��� �  (45)

A t M t I t( ) ( ) ( )� � �� 0 ;

P t M t I t( ) ( ) ( )� � �� 0 ;

M t M t I tоб ( ) ( ) ( )� � �� 0 .
Полученная система является той математи-

ческой моделью, которая отражает взаимосвязь 
между переменными, параметрами и ее структурой. 

Запишем теперь эту систему в векторном виде: 
Ax Bx f t� � � ( ) ,                      (46)

где 
x x x x x x A t P t t t N t

tr tr
� � � � � �1 2 3 4 5, , , , ( ), ( ), ( ), ( ), ( )M Mоб , (47)
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1 2
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�

�

��
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�
�

f t I t
tr

( ) ( )� � �0 0 0 0              (49)

Используя определения из главы 3 исследуем 
спектральные свойства пучка �A B� . Посчи-
таем определитель пучка �A B�  – характерис-
тический полином уравнения (46): det( ) ( ( )) ( )� � � � � �A B k f c� � � � � � � � �1 1 1 02 1�

det( ) ( ( )) ( )� � � � � �A B k f c� � � � � � � � �1 1 1 02 1� . Он обраща-

ется в 0 только при � � �
� �0

1

2

1

1 1
�

� �
� �
f c

k

( )

( ( ))�

. Следо-

вательно пучок �A B�  – регулярный, а �0 � это 
единственное конечное собственное число.

Собственный вектор x0 , отвечающий соб-
ственному числу λ0  является решением уравне-
ния �0 0A B x�� � �  и имеет вид:

x f f c
f c

tr

0
0 01 1

1
� �

� ��
�
�

�
�
�( )

( )
,

�
�

� �
�

    (50)

где � � �
� �0

1

2

1

1 1
�

� �
� �
f c

k

( )

( ( ))�

.

Тогда получаем следующее разложение вход-
ного и выходного пространств:

X Yn n= = , : X X X� �� 1 , Y Y Y� �� 1 ,

X KerA span x x x x� � � � �1 2 3 4, , , , X span x1 5� � � ,

(48)
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Y B X span y y y y� �� � � �( ) , , ,1 2 3 4 ,

 Y A X span y1 1 5� � � �( ) ,

где x tr

1 0 1 0 0 0� � � , x tr

2 0 0 1 0 0� � � , 

x
tr

3 0 0 0 1 0� � � , x tr

4 0 0 0 0 1� � � , 

x f f c
f c

tr
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�
�

�
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�
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y c
tr
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y
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tr
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 y tr

4 0 0 1 1 0� � �� � , y tr

5 0 0 0 0 1� � � .

Построим по канонической паре базисов 
x x x x x1 2 3 4 5, , , ,� � , y y y y y1 2 3 4 5, , , ,� �  преобразующие 

матрицы Q  и P :
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 (52)

где � � �� � �1 12k� ( ) .
Введем

 x Qz= , z z z z Qn� ��� ��( , ,..., ); .1 2 0         (53)

Подставив Qz  вместо x  в (46) и умножив 
почленно слева на P , получим:

A
dx

dt
Bx f t� � �� � ( ) .                      (54)

Таким образом:
A PAQ = , B PBQ = , f t Pf f t f t f t� � � �( ) ( ( ), ( ),..., ( ))= = 1 2 5 , (55)

Тогда матрицы A  и B  имеют вид:
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 (56)

Система (46) представляет собой систему 

четырех уравнений вида: N d

dt
z f ii
i i

( ) , ( , )
�
�
�

�
�
� � � 1 4  

и одного уравнения вида: Jz
dz

dt
f5

5
5� �  . N i( )  – 

нулевые блоки, а блок J = �0� � . Отсюда последо-
вательно однозначно определяем решения: 

z f z f z f z f1 1 2 2 3 3 4 4= = = =   , , , ,

z e K e f dt t
t

5 5

0

0 0� � ��� � � � �( ) ( ) .                (57)

Обратный переход от системы (54) к исходной 
системе (46) осуществляется формулой (53,55). 
И тогда решение имеет вид: 

x h t fh t f c h t
h t f c h t

tr

� �
� ��

�
�

�
�
�( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ( ) ) ( )
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k
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( ( ))�

,  

K  – определяется начальными значениями 
экономических параметров введеных ранее.

Рассмотри три случая динамики инвестиций I t( ) : 
1) I t I const( ) = =0 .
В данном случае, при фиксированном объеме 

инвестиций решение системы (46) имеет вид:

 h t e K
I
e K

I
e

It t t
1

0

0

0

0

0

0

0 0 01( ) � � �� � � �
�

�
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�

�
� �� � �

� � �
 . (58)

2) I t t( ) � � .
При линейно возрастающей стратегии инвес-

тирования – с темпом роста инвестиций � � 0  
имеем следующее решение дифференциальной 
системы (4.4):

h t e K e t K e
tt t t
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0
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0
2
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0
2

0 0 01
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�
�
�

� �
�

. (59)

3) I t I e t( ) � 0
� .

При возрастающей – со средним темпом � � 0 , 
но по нелинейному закону и с минимальным уров-
нем гарантированной государственной поддержки 
( I I0 0= ( ),  при t = 0 ) получим решение следую-
щего вида:

h t e K
I

e e K
I

e
I et t t t

t

3
0

0

0

0

0

0

0 0 0( ) � �
�

�� � � �
�

�

�
�

�

�
� �

�
� � � �

�

� � � � � �
. (60)

Найденные решения совпадают с получен-
ными ранее результатами. Это свидетельствует 
о том, поставленная задача допускает различные 
подходы для исследования системы и нахожде-
ния решений.

Выводы из проведенного исследования. 
Работа посвящена анализу известных матема-
тических моделей развития малого предприятия 
и разработке теоретико-графовой динамической 
однопродуктовой модели финансовой деятельно-
сти предприятия. При решении задач, связанных с 
динамикой развития малого предприятия, исполь-
зовались матричная теория графов, дифферен-
циальные уравнений, стохастический анализ.

В работе также разработана модель, описы-
вающая движения финансовых потоков и кругоо-
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борот денежных средств на малом предприятии, 
основанная на теоретико-графовом подходе.

В дальнейшем планируется рассмотреть нели-
нейную модификацию модели и исследовать 
решение соответствующих нелинейных вырож-
денных дифференциальных уравнений.
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THEORETICAL-GRAPHIC MODEL ENTERPRISE FINANCIAL REPORTING

The purpose of the article. The article is devoted to the analysis of well-known mathematical models for 
the development of a small enterprise and the development of a graph-theoretic dynamic single-product model 
of the financial activity of an enterprise. The relevance of the problem is that at the present stage of economic 
development, both in our country and abroad, in the system of financial management of an enterprise, more 
and more attention is paid to the organization of cash flows. They have a significant impact on the final results 
of the economic activity of the enterprise. The concept of cash flow of an enterprise as an independent object 
of financial management has not received sufficient reflection, not only in domestic but also in foreign literature 
on financial management.

Methodology. The financial activity of the enterprise is proposed to be considered as a coherent oriented 
graph. When solving problems associated with the dynamics of the development of a small enterprise, matrix 
graph theory, differential equations, and stochastic analysis were used.

Results. A qualitative analysis of the dynamics of capital productivity from the ratio indicates that the growth 
of fixed assets is determined in this model by their initial state, structural characteristics of the object, as well 
as the ratio of the growth rate of the investment and production efficiency indicators. The resulting system 
Ax Bx f t� � � ( )  is the mathematical model that reflects the relationship between variables, parameters and its 
structure.

The case is considered in which not only external, but also internal investments of a small enterprise are 
a function of time. This case is taken into account in the model by describing the dynamics of a variable that 
reflects the share of net profit allocated to reinvestment as a known function of timeν ( )t . With any kind of 
functions, the model of a small enterprise becomes non-linear. In terms of its economic content, this variable 
is a control parameter characterizing the size of the funds allocated for consumption and accumulation. 
Therefore, the introduction of variable dynamics ν ( )t  into the model describes a specific strategy for the 
enterprise’s behavior in the distribution of net profit.

Practical implications. The paper considers the dynamics of the development of a small enterprise and 
the financial circuit on it with the help of a combination of several approaches: building a network model of the 
enterprise and analyzing the dynamic equations of enterprise development. This allows managers to make 
effective management decisions.

Value/originality. In the work, a model is developed that describes the movement of financial flows and the 
cash flow in a small enterprise, based on a graph-theoretic approach. In the future, it is planned to consider 
a nonlinear modification of the model and investigate the solution of the corresponding nonlinear degenerate 
differential equations.
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У статті наведено аналітичний огляд наяв-
ної інформації про поняття й сутність про-
цесів злиття та поглинання компаній. Запро-
поновано авторську модель динамічного 
розвитку інноваційної екосистеми на основі 
моделі Лотки-Вольтерра (модель «хижак – 
жертва»). За певних параметрів системи 
модель надає монотонний експоненціальний 
вид зростання популяцій. Виявлено, що зрос-
тання інноваційної екосистеми є можливим 
за рахунок правильного регулювання пара-
метрів оподаткування корпорацій, дотацій 
малим інноваційним підприємствам, регулю-
вання внутрішньовидової конкуренції та кое-
фіцієнта поглинання малих інноваційних під-
приємств корпораціями. Кореляційний аналіз 
дав змогу побачити, які фактори є важелями 
впливу на той чи інший показник. Розглянуто 
три сценарії розвитку подій, які було проана-
лізовано на основі критеріїв Севіджа, Вальда 
та Лапласа. Ця модель може бути застосо-
вана для моделювання реальних інноваційних 
екосистем.
Ключові слова: програмне забезпечення, 
злиття та поглинання, «хижак», «жертва», 
інноваційна екосистема.

В статье приведен аналитический обзор 
существующей информации о понятии и 

сущности процессов слияния и поглощения 
компаний. Предложена авторская модель 
динамического развития инновационной 
экосистемы на основе модели Лотки-
Вольтерра (модель «хищник – жертва»). 
При определенных параметрах системы 
модель предоставляет монотонный экспо-
ненциальный вид роста популяций. Опреде-
лено, что рост инновационной экосистемы 
является возможным за счет правильного 
регулирования параметров налогообло-
жения корпораций, дотаций малым инно-
вационным предприятиям, регулирования 
внутривидовой конкуренции и коэффици-
ента поглощения малых инновационных 
предприятий корпорациями. Корреляцион-
ный анализ позволил увидеть, какие фак-
торы являются рычагами воздействия на 
тот или иной показатель. Рассмотрены 
три сценария развития событий, кото-
рые были проанализированы на основе 
критериев Сэвиджа, Вальда и Лапласа. 
Эта модель может быть использована для 
исследования реальных инновационных эко-
систем.
Ключевые слова: программное обеспе-
чение, слияние и поглощение, «хищник», 
«жертва», инновационная экосистема.

The article is dedicated to analysis of companies’ merge and acquisitions concept and core processes, provides an overview of information available in sci-
entific and specialized literature on those processes. Article discloses motivation, aims and merge and acquisition agreement types of participants in these 
agreements. Consequences of merge and acquisitions are showed from the standpoint of development processes in natural (biological) ecosystems, main 
analogies are made within biological relations of “predator – victim” type of absorption. Economic systems based on similarities to biological ecosystem in 
a certain way could be innovative, due to construction of effective financial, informational and other types of feedbacks between economy entities. Article 
describes author’s dynamic model of an innovative ecosystem development, the model is based on the Lotka-Volterra model (“predator – victim” model), 
where predators are represented by corporations, and the victims are small innovative enterprises. The model designed with a computer program, where 
certain system parameters give a monotonous exponential type of population growth. It is concluded that the growth of the innovation ecosystem is possible 
due to proper regulation of corporate taxation, subsidies to small innovative enterprises, regulation of intraspecific competition and acquisitions coefficient of 
small innovative enterprises by corporations. The model is supplemented with the objective function that maximizes the capitalization of industry considering 
given constraints. Correlation analysis of statistical data for previous years allows defining which factors are deeply related and could be a tool to amend 
other indicators influence. Based on that, a forecast for future periods, correlation analysis was made to understand future behavior of entities. Criteria of 
Savage, Wald and Laplace were used for modeling of three development scenarios. Nevertheless, the capitalization of software market has a positive trend. 
This model could be used to simulate real innovative ecosystems, which today exist in all developed countries.
Key words: software, merge and acquisition, “predator”, “victim”, innovative ecosystem.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ  
НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF COMPETITION  
FOR THE UKRAINIAN SOFTWARE MARKET

Постановка проблеми. Ефективність та кон-
курентоспроможність економіки країни, її незалеж-
ність від економічного становища інших держав 
істотно залежать від розвитку інноваційних галузей 
та ринку інтелектуальної власності. Стрімкий роз-
виток інформаційних технологій привів до того, що 
вже зараз ринок програмного забезпечення (далі – 
ПЗ) вийшов на одне з перших місць за масштаб-
ністю, прибутковістю та швидкістю зростання. 
У зв’язку з цим все більш актуальною стає необ-
хідність систематичного вивчення цього ринку та 
виявлення основних детермінант, що визначають 
його функціонування, задля розроблення методів 
та моделей аналізу продуктової стратегії компа-
ній-виробників ПЗ, що працюють на цьому ринку.

Однією з найважливіших задач, поставлених 
задля розвитку інформаційного суспільства в 
Україні, є розвиток економіки держави на підставі 
використання інформаційних та телекомунікацій-
них технологій. Найбільш яскравим прикладом 
ринку інтелектуальної власності, що демонструє 
його відмінності від традиційних ринків, є ринок 
програмного забезпечення.

В інноваційній економіці конкурентні переваги 
багато в чому визначаються інноваціями та конку-
рентним застосуванням знань. Зародження нових 
технологій та інноваційних рішень передбачає 
втілення ідеї в життя в реальному економічному 
середовищі, де існують як позитивні, так і негативні 
фактори, що відображаються на формуванні інно-
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вації. Однак великі компанії час від часу не помі-
чають того, як зароджуються інноваційні техноло-
гії. Вони не мають можливості стежити за всіма 
новими технологіями й трендами, тому змушені 
шукати інші методи інноваційного розвитку [1].

В Україні стартапи мають низький коефіці-
єнт виживання, що спричинене неврегульованим 
патентним правом, низьким рівнем інвестиціїй та 
нестачею досвіду ведення бізнесу. Через це існує 
проблема більш ефективного використання потен-
ціалу стартапів та їх утилізації в разі відсутності 
успіху. Стратегічним фактором успіху компанії на 
внутрішньому та зовнішньому ринках є збільшення 
її ринкової вартості, що здійснюється через фінан-
сування як за рахунок власних та запозичених засо-
бів, так і за допомогою зовнішнього механізму злиття 
та поглинання M&A (англ. “Mergers & Acquisitions”) з 
іншою компанією. Така інтеграція є одним з найпо-
ширеніших шляхів розвитку, який використовує сьо-
годні більшість компаній, навіть з числа найуспіш-
ніших. Цей процес в сучасних умовах стає явищем 
звичайним, практично повсякденним.

Великі корпорації у сфері пограмного забез-
печення час від часу упускають з виду інноваційні 
технології, що зароджуються. Не маючи можли-
вості слідкувати за всіма новими технологіями 
й трендами, вони змушені застосовувати інші 
методи інноваційного розвитку, одним з яких є 
поглинання чи покупка частки стартапу, що воло-
діє цими технологіями [6].

Ця проблема обумовлює необхідність побу-
дови моделі взаємовідносин великих продуктових 
компаній та стартапів задля пошуку найбільш вза-
ємовигідних кооперацій для розвитку галузі зага-
лом [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
основу моделі взято класичні моделі конкуренції 
двох видів:

– модель Лотки-Вольтерра;
– модель Ферхюльста-Пірла.
Перша модель відображає схему взаємодії 

двох видів типу «хижак – жертва». Можна помі-
тити, що динаміка розвитку популяції «хижаків» і 
«жертв» має коливальний характер завдяки при-
сутності циклів зі зворотним зв’язком, які змушу-
ють популяції коливатися навколо набору зада-
них умов [2].

Слід враховувати, що ємність середовища є 
обмеженою, тобто вміщує певну кількість об’єктів, 
перенасичення яких дає лише негативні наслідки 
(завелика конкуренція, зменшення дотацій на 
одну одиницю, втрата інвесторів), тому нагальним 
є встановлення певної межі, до якої прагне той чи 
інший суб’єкт системи, але не перевищує її. Цей 
ліміт описує система Ферхюльста-Пірла.

На основі цих моделей у роботі Б.А. Ахмадє-
єва «Моделювання інноваційної екосистеми» [2] 
запропонована модель, в якій:

– держава оподатковує корпорації для попо-
внення бюджету країни, у зв’язку з чим додається 
змінна Т, яка обчислюється через додаткове 
диференціальне рівняння;

– бюджет T накопичується завдяки податкам 
τ, зібраним з корпорацій;

– частина бюджетних грошей D витрачається 
на дотації стартапам;

– модель враховує можливу державну коруп-
цію або грошову інфляцію у вигляді витоку час-
тини грошей з накопиченого за рахунок податків 
бюджету, що складає L;

– тепер враховується внутрішньовидова кон-
куренція (боротьба за ресурси між самими корпо-
раціями та стартапами, де відбувається попарна 
взаємодія).

Постановка завдання. Метою статті є форму-
вання економіко-математичного інструментарію, 
що забезпечує прийняття рішень щодо протидії 
негативним явищам на ринку програмних продук-
тів, та визначення найоптимальніших умов його 
функціонування.

Під час побудови моделі використовувалися 
динамічний підхід та моделі з часовою затримкою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У математичній формі модель Лотки-Вольтерра 
має такий вигляд:

dx

dt
y x
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dt
x y
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де x – кількість жертв; y – кількість хижаків; t – 
час; α, β, γ, δ – коефіцієнти, що відображають вза-
ємодію між видами.

Модель же Ферхюльста-Пірла має такий вигляд:
dx

dt
x
K x

K
�

��
�
�

�
�
�� ,  (2)

де α – коефіцієнт народжуваності; x – чисель-
ність осіб певного виду; К – ємність середовища 
(максимально допустиме значення).

Графічно розв’язок цього рівняння буде мати 
вигляд, як на рис. 1.

За потреби цю модель доповнюють параме-
трами, що відповідають за конкуренцію між двома 
видами, якщо така присутня:
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де β – характеристика y, яка відображає конку-
рентний тиск на одну особу виду х; у – чисельність 
осіб виду 2; δ – коефіцієнт народжуваності виду 2; 
γ – характеристика виду х, яка відображає конку-
рентний тиск на особу виду у.

Модель, запропонована Б.А. Ахмадєєвим, має 
такий вигляд:
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Базуючись на цих моделях, сформовали нову 
модель, що описує процеси злиття та поглинання 
компаній. «Хижаком» виступає великий бізнес, 
а «жертвами» – малий та середній. Графічно ця 
модель відображена у вигляді діаграми причинно-
наслідкових зв’язків.

 

Рис. 2. Діаграма причинно-наслідкових зв’язків

Щоби краще зрозуміти, які фактори мають вирі-
шальний вплив на розвиток галузі ПЗ, проведено 
дослідження показників моделі. На основі статис-
тичних даних минулих років здійснено кореляційний 
аналіз, що дав змогу побачити, які фактори пере-
бувають у тісній взаємодії, тобто що є важелями 
впливу на той чи інший показник. Система рівнянь 
буде доповнюватися такими взаємозв’язками:

j I It t t� � ��, ,1                             (6)

�t tI� � �,                               (7)
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p x yt t t� � �, .                            (9)
Отже, кінцевий вигляд моделі з дискретним 

часом має вигляд:
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де x – кількість стартапів; y – кількість кор-
порацій; t – час; α – коефіцієнт народжуваності 
стартапів; β – коефіцієнт поглинання стартапів 
корпораціями; γ – коефіцієнт смертності корпо-
рацій; δ – коефіцієнт народжуваності корпорацій; 
τ – частка оподаткування корпорацій; θ – частка 
оподаткування ФОП; j – кількість стартапів, які не 
отримали достатнього фінансування; μ – частка 
офіційно зареєстрованих підприємств; ϑ  – частка 
стартапів, які стали великими корпораціями; ρ  – 
частка зареєстрованих ФОПів; I – сума інвестицій 
у галузь програмного забезпечення; m – втрати 
від піратства; l – сума закупівлі ПЗ; kх – ємність 
ринку стартапів; kу – аналогічний коефіцієнт для 
корпорацій; Tt – зібрані податки за період; D – 
частка податків, що спрямовуються на допомогу 
стартапам (дотації); L – частина податків, яка 
втрачається з казни (інфляція); p – капіталізація 
індустрії програмного забезпечення; r – ставка 
дисконтування.

В економічному середовищі показники, які є 
характеристикою певного процесу, як правило, 
зазнають змін, тобто вони залежні від часу. Деякі з 
них мають стале значення (наприклад, податкова 
ставка), але деякі є динамічними (кількість під-
приємств, коефіцієнт злиття та поглинання), тому 
важливо враховувати цю динаміку під час розра-
хунку тієї чи іншої моделі.

Задля формалізації запропонованої моделі 
побудовано прогнози значень рівня інфляції, 
інвестицій на ринку ПЗ та витрат на закупівлю 
програмних продуктів на державному рівні. Ці зна-
чення важливі для обрахунку залежних від них 
змін на майбутні періоди.

Використано метод Хольта, регресійний та 
кореляційний аналіз. На основі значень рівня 
інфляції за 1991–2017 роки можна зробити про-
гноз значень на подальші періоди. Оскільки дина-
міка зміни рівня інфляції не має сезонності, але 
має тренд, використовується метод прогнозу-
вання Хольта.

Інвестиції є так званою рушійною силою роз-
витку галузі, оскільки вони забезпечують початок 
роботи будь-якого підприємства та його розвиток. 
На основі попередніх даних за 2010–2017 роки 

Рис. 1. Графічна інтерпретація рівняння 
Ферхюльста-Пірла
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проведено аналіз значень, побудовано прогноз 
до 2023 року. Оскільки значення рівня інвестицій 
мають тренд до збільшення, за допомогою тренду 
та експоненціального згладжування виведено рів-
няння регресії, за яким буде обраховуватись зна-
чення відповідно до періоду: I e t= 82 585 0 0671, , , де 
t – період часу [4].

Держава з бюджету постійно виділяє певну 
частину для закупівлі ПЗ. Це значення безпосе-
редньо впливає на рівень піратства в країні. Про-
аналізувавши дані за попередні роки, побудували 
прогноз на наступні.

Рівняння регресії, що описує залежність рівня 
витрат за певний період часу, набуває такого 
вигляду: l e t= 173 77 0 0137, , .

Щоби зрозуміти те, які зміни, що піддаються 
управлінню з боку держави, впливають на галузь 
ПЗ, проведено детальний аналіз. На основі даних 
за минулі роки виведено показники кореляції, 
вибрано ті, які забезпечують найміцніший зв’язок 
(як від’ємний, так і додатній). Результати показали, 
що наявний сильний зв’язок між такими змінними:

– рівень інвестицій та стартапи, які ліквіду-
валися через брак фінансування (показник коре-
ляції становить -0,97, що свідчить про від’ємний 
взаємозв’язок);

– рівень інвестицій та стартапи, що невдо-
взі стали продуктовими компаніями (коефіцієнт 
кореляції становить 0,934, що забезпечує додатну 
залежність);

– рівень піратства та закупівля легального ПЗ 
(коефіцієнт кореляції дорівнює -0,9675).

На основі цих даних проведено регресійний 
аналіз.

Розвиток стартапів безпосередньо залежить 
від рівня інвестицій у їх розвиток. Часто стартапи 
недоотримують фінансування й змушені ліквідо-
вуватися. Як правило, стартапи мають пройти три 
стадії інвестицій.

Оскільки інвестиції дають певне запізнення у 
своєму впливі, то для виведення рівняння регре-
сії було використано модель розподіленого лага, 
адже для цього процесу відомим є той факт, що 
ефект від впливу деякого показника на інший 
помітний не одразу, а з часом.

Така модель включає не тільки змінні з лагами, 
але й змінні, що визначають теперішні показники 
економіки, що дає змогу проаналізувати те, як сис-
тема поводилася в майбутньому та поводиться 
зараз.

Отже, використовується модель розподіленого 
лага, яка обчислюється на основі формули:

t t s
s

m

t s ty a x b x u� � � � �
�

�
�

�
�

�
0 1

, .             (11)

Провівши розрахунки, ми отримали таке рів-
няння:

j I It t t� � � �1 2849 0 0023 0 0032 1, , , .           (12)

Можна побачити, що прогнозовані значення 
схожі до реальних. Однак для того, щоби впевни-
тися в адекватності моделі, проведені розрахунки 
таких коефіцієнтів:

– циклічний коефіцієнт автокореляції:
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– коефіцієнт Дарбіна-Уотсона:
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Критичні значення критерія DW при n=8, m=3 і 
α=0,05 є такими: d1=0,7, d2=1,36. Значення мають 
відповідати таким умовам: d1 < DW і d2 < DW < 
4-d2. Підставивши власні значення, отримаємо 
таке: 0,7<1,4; 1,36<1,4<2,63. Це свідчить про адек-
ватність моделі та відсутність автокорельованих 
залишків.

Інвестиції також впливають на кількість стар-
тапів, що невдовзі стали компаніями, однак вони 
мають дещо іншу динаміку. Автокореляція еле-
ментів часового ряду може бути описана на основі 
авторегресійної функції певного порядку, але 
коли йдеться про моделювання взаємозв’язків на 
основі багатомірних часових рядів, де необхідно 
кількісно описати залежність однієї змінної від 
інших та врахувати автокореляцію залежної змін-
ної, то економетрична модель буде мати лагову 
змінну Y, що входить до пояснюючих змінних: 

t t t tY f Y X u� �( , , )1 .            (15)
Такий метод моделювання називається мето-

дом інструментальних змін. Оператор оціню-
вання Вальда застосовується для моделі з двома 
змінними:

t t tY a a X u� � �0 1 .                 (16)
Застосувавши вибраний метод, ми отримали 

рівняння регресії:
�t tI� �0 0042748 0 0000423, , .         (17)

Коефіцієнти детермінації та кореляції свідчать 
про те, що побудована модель є достовірною, 
адже зв’язок, який вона кількісно описує, є досить 
тісним. Так, коефіцієнт детермінації показує, що 
на 94% варіація стартапів визначається варіацією 
інвестицій у галузь ПЗ [3].

Величина піратства в межах країни залежить 
від багатьох значень, але одним із вирішальних 
є сума закупівлі легального ПЗ з боку держави. 
Кошти діють із певним запізненням, тому існує 
лаг у моделі. Використана лагова модель, яка вже 
описувалась вище. Провівши обрахунки, отри-
мали рівняння регресії:

m f ft t t� � � �305 92 0 468 0 962 1, , , .         (18)
Прогнозовані значення схожі до реальних. 

Перевірка адекватності моделі передбачає:
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– циклічний коефіцієнт автокореляції:
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– коефіцієнт Дарбіна-Уотсона:
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Критичні значення для критерія DW при n=8, 
m=3 і α=0,05 є такими: d1=0,7, d2=1,36. Критичні 
значення мають відповідати таким умовам: d1<DW 
і d2<DW<4-d2. Підставивши обчислені значення, 
отримаємо таке: 0,7<1,49; 1,36<1,49<2,51. Зна-
чення задовольняє умові критерія Дарбіна-Уот-
сона та циклічного коефіцієнта автокореляції.

Це свідчить про адекватність моделі та відсутність 
автокорельованих залишків, тому доцільно викорис-
товувати це рівняння в подальших розрахунках.

Капіталізація галузі прямо залежить від кіль-
кості суб’єктів, що діють на ринку. Як правило, чим 
більше функціонує підприємств і стартапів, тим 
більше їх сукупний валовий дохід. Між ними існує 
сильний додатній зв’язок.

Їх взаємозалежність описується таким рівнян-
ням регресії:

p x yt t t� � �2018 634 0 180895 0 95987, , , .    (21)
У цій моделі, окрім динаміки, яка була наведена 

в попередніх розрахунках, наявна зміна показ-
ників народжуваності та смертності компаній, а 
також народжуваності стартапів та їх поглинання 
великими корпораціями.

В процесі прийняття рішень особі, що його при-
ймає, доводиться враховувати велику кількість 
показників, критеріїв, чинників, що впливають на 
поставлену в завданні мету. Прийняти правильне 
рішення означає вибрати таку альтернативу (варі-
ант дії) з числа можливих, яка максимально спри-
ятиме досягненню поставленої мети.

Крім того, практично в будь-яких реальних 
задачах існують різні невизначеності, пов’язані 
із суперечністю критеріїв, неповнотою знань про 
проблему, неможливістю кількісного вимірювання 
тих чи інших чинників та показників. Для вирі-
шення подібних завдань в аналітичному плану-
ванні широко застосовуються критерії прийняття 
оптимальних рішень в умовах невизначеності.

Існує декілька типів критеріїв, які практично 
охоплюють усі задачі прийняття рішень в умовах 
невизначеності. Розглянемо декілька з них.

1) Критерій Вальда. Показник гарантованого 
результату кожної чистої стратегії розраховується 
за формулою:

w a i mi j n ij� �
� �
min , ,
1

1� .                  (22)

Оптимальною за критерієм Вальда вважається 
та чиста стратегія, гарантований результат якої 
буде максимальним, тобто:

w w a
i m
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1 1 1

max                 (23)

Таблиця 1
Результат обрахунку за критерієм Вальда

Виграш Інвестиції Сума закупок
19 768 млн. дол. 282,146 млн. дол. 312 млн. грн

2) Критерій Севіджа. Показник гарантованого 
результату визначається як величина максималь-
ного ризику:

s r i mi
j n

ij� �
� �
max , , .
1

1�                     (24)

Оптимальний ризик дорівнює:
s s r

i m i i m j n
ij� �
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min minmax .1 1 1

�                  (25)

Таблиця 2
Результат обрахунку за критерієм Севіджа

Ризик Інвестиції Сума закупок
10 654 млн. дол. 144,764 млн. дол. 415 млн. грн

3) Критерій Лапласа. Показник ефективності 
кожної чистої стратегії розраховується за формулою:
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, ,� .                    (26)

Оптимальний виграш дорівнює:
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Таблиця 3
Результат обрахунку за критерієм Лапласа

Виграш Інвестиції Сума закупок
31 546 млн. дол. 211,98 млн. дол. 377 млн. грн

Розраховано, що за будь-якого сценарію роз-
витку ринку програмного забезпечення загальна 
тенденція капіталізації зростає, а за зміни коефіці-
єнтів народження й смертності мають змінюватися 
сума інвестицій та сума закупівлі ПЗ.

Отже, щоби забезпечити зростання ринку ПЗ, 
потрібно відштовхуватися від детермінант, що опи-
сують динаміку зміни об’єктів функціонування галузі.

Висновки з проведеного дослідження. 
В інноваційній економіці конкурентні переваги 
багато в чому визначаються інноваціями та конку-
рентним застосуванням знань. Зародження нових 
технологій та інноваційних рішень передбачає 
втілення ідеї в життя в реальному економічному 
середовищі. Найбільш яскравим прикладом ринку 
інтелектуальної власності, що демонструє його 
відмінності від традиційних ринків, є ринок про-
грамного забезпечення.

Під час роботи, відповідно до поставленої мети, 
вирішені такі теоретичні та практичні завдання:

– дослідження сучасних підходів до моде-
лювання взаємодії суб’єктів ринку програмного 
забезпечення;
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– статистичний аналіз ринку програмного 
забезпечення в Україні;

– розроблення та дослідження математичної 
моделі ринку програмного забезпечення;

– дослідження механізмів конкуренції на ринку 
програмного забезпечення за допомогою побудова-
них моделей, що враховують особливості цього ринку.

Проаналізовано процес, коли під час взаємодії 
на ринку програмного забезпечення великим кор-
пораціям вигідніше поглинути інноваційну компа-
нію, ніж самим інвестувати в наукові дослідження. 
На основі цього побудована модель, що визначає 
кількість стартапів, компаній та величини податко-
вих надходжень від них у кожен момент часу.

Проаналізовано параметри, що впливають на 
цю чисельність, які підібрані відповідно до сучас-
них реалій на ринку ПЗ.

На основі показників минулих років побудовано 
прогноз показників на декілька періодів вперед, а 
також формалізовано взаємозалежність між ними, 
що дало змогу спостерігати їх вплив на ринок ПЗ.

У роботі ми розглянули три сценарії розвитку 
чисельності суб’єктів ринку програмного забезпе-
чення за зміни головних параметрів. Виявлено, що 
за будь-якого сценарію розвитку загальна тенден-
ція чисельності зростає.

Застосовано критерії, які допомагають керів-
нику приймати оптимальні управлінські рішення 
в умовах невизначеності, прогнозувати та пла-
нувати власну діяльність, дають змогу врахову-
вати задані цілі й обмеження, а також звертають 
увагу на схильність до ризику осіб, що приймають 
рішення, дають можливість отримати прийнятні 
для практики раціональні рішення.

Результат дослідження має рекомендаційний 
характер для зміни наявних структур та зв’язків.
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF COMPETITION  
FOR THE UKRAINIAN SOFTWARE MARKET

The article is dedicated to analysis of companies’ merge and acquisitions concept and core processes, 
provides an overview of information available in scientific and specialized literature on those processes.

Article discloses motivation, aims and merge and acquisition agreement types of participants in these 
agreements. Consequences of merge and acquisitions are showed from the standpoint of development pro-
cesses in natural (biological) ecosystems, main analogies are made within biological relations of “predator – 
victim” type of absorption. Results revealed that entities in economic systems have similar behavior to bio-
logical system representatives. Economic systems based on similarities to biological ecosystem in a certain 
way could be innovative, due to construction of effective financial, informational and other types of feedbacks 
between economy entities. The concept of innovative ecosystem and its major growth factors were analyzed.

Article describes author’s dynamic model of an innovative ecosystem development, the model is based on 
the Lotka-Volterra model (predator-victim model), where predators are represented by corporations and the 
victims are small innovative enterprises (SIEs). As the environment capacity is limited, capable to contain a 
certain number of entities and overpopulation of them lead only to negative consequences (excessive compe-
tition, reduction of subsidies per unit, loss/lack of investors). Considering this limitation, it is requiring to set a 
certain limit to which amount of entities in the system strives, but does not exceed it. This limit describes in the 
Ferghüst-Pirla system. The model designed with a computer program, where certain system parameters give a 
monotonous exponential type of population growth. It is concluded that the growth of the innovation ecosystem 
is possible due to proper regulation of corporate taxation, subsidies to small innovative enterprises, regulation 
of intraspecific competition and acquisitions coefficient of small innovative enterprises by corporations.

The model is supplemented with the objective function that maximizes the capitalization of industry consid-
ering given constraints.

Investigation of model key indicators was done in order to understand influencing factors on the develop-
ment of the software industry. Correlation analysis of statistical data for previous years allows defining which 
factors are deeply related and could be a tool to amend other indicators influence. Based on that, a forecast 
for future periods, correlation analysis was made to understand future behavior of entities.

Criteria of Savage, Wald and Laplace were used for modeling of three development scenarios. The criteria 
are used to help optimize managerial decisions in uncertainty, to predict and plan activities, allow to take into 
account the goals and constrains, risk appetites of decision makers, provide rational solutions that are accept-
able for practice.

Appropriate parameters under industry conditions allow maximizing of gains. Regarding software market 
growth it is necessary to rely on determinants that are describing the dynamics of market entity changes. Nev-
ertheless, the capitalization of software market has a positive trend.

This model could be used to simulate real innovative ecosystems, which today exist in all developed countries.
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У статті досліджено особливості держав-
ного регулювання процесу забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах становлення 
земельних відносин в країні з метою належ-
ного життєзабезпечення населення, гаран-
тування збереження її національної безпеки. 
На підставі узагальнення існуючих підходів 
до трактування економічної категорії «про-
довольча безпека держави» запропоновано 
авторське трактування даної дефініції. 
Розглянуто авторський підхід до державної 
політики забезпечення продовольчої без-
пеки держави з урахуванням внутрішніх 
та зовнішніх продовольчих можливостей. 
Обґрунтовано, що визначальним чинником 
земельної реформи в країні повинно бути не 
лише отримання економічних вигод держави 
та суспільства, а й створення умов гаран-
тування продовольчої безпеки з урахуванням 
існуючих світових тенденцій. Запропоновано 
ряд заходів державної політики забезпечення 
продовольчої безпеки, реалізація яких буде 
мати системний вплив на стан національної 
безпеки.
Ключові слова: продовольча безпека країни, 
обіг землі, державне регулювання продоволь-
чої безпеки, земельні відносини, реформу-
вання обігу землі, ринок землі. 

В статье исследованы особенности госу-
дарственного регулирования процесса обе-
спечения продовольственной безопасности 

в условиях становления земельных отноше-
ний в стране с целью надлежащего жизнео-
беспечения населения, гарантии сохранения 
ее национальной безопасности. На основа-
нии обобщения существующих подходов к 
трактовке экономической категории «про-
довольственная безопасность государ-
ства» предложена авторская трактовка 
данной дефиниции. Рассмотрено авторский 
подход к государственной политике обе-
спечения продовольственной безопасности 
государства с учетом внутренних и внеш-
них продовольственных возможностей. 
Обосновано, что определяющим фактором 
земельной реформы в стране должно быть 
не только получение экономических выгод 
государства и общества, но и создание 
условий обеспечения продовольственной 
безопасности с учетом существующих 
мировых тенденций. Предложен ряд мер 
государственной политики обеспечения 
продовольственной безопасности, реализа-
ция которых будет иметь системное вли-
яние на состояние национальной безопас-
ности.
Ключевые слова: продовольственная без-
опасность страны, оборот земли, государ-
ственное регулирование продовольствен-
ной безопасности, земельные отношения, 
реформирование оборота земли, рынок 
земли.

The article investigates the peculiarities of state regulation of the process of ensuring food security in the conditions of land relations in the country. Based 
on the generalization of existing approaches to the interpretation of the economic category "food security of the state", the author's proposed interpretation 
of this definition, as providing the population of the country with food at balanced standards and affordable prices for all segments of the population in the 
long term, necessary for a healthy and healthy life. It is proved that the food security of the state is provided, at domestic agro-industrial production, at a level 
sufficient to satisfy the demand for foodstuffs in the amount of at least 80% of the needs of the domestic market, taking into account the quality and price 
compared to imported analogues; secondly, the level of socio-economic development of the country, which should provide the population with purchasing 
power in accordance with their physiological needs necessary for leading an active and healthy life. Attention is also drawn to the fact that the state of food 
security of the national economy depends directly on the effective functioning of the agro-industrial complex, the development of scientific and technologi-
cal progress, the state innovation policy, the availability of financial and credit support, as well as the legal regulation of land circulation in the country. The 
author's approach to the state food security policy of the state, taking into account internal and external food possibilities is offered. It is substantiated that 
the decisive factor of land reform in the countries should be not only obtaining the economic benefits of the state and society, but also creating conditions 
for guaranteeing food security in the light of current world trends. A number of state food security policy measures have been proposed, the implementation 
of which will have a systemic impact on the national security situation. However, the state of food security of Ukraine remains insufficient due to imperfect 
state policy of support and development of agricultural production. It is in the current conditions of reforming land relations that attention should be paid to 
the issue of land ownership as an important instrument for ensuring the food security of the state.
Key words: country's food security, land turnover, state regulation of food security, land relations, land turnover reform, land market.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
FOOD SAFETY IN THE CONDITIONS OF ESTABLISHMENT  
OF LAND RELATIONS IN UKRAINE

Постановка проблеми. Забезпечення продо-
вольчої безпеки держави перебуває під особливою 
увагою урядів всіх країн, що пов’язано з виконан-
ням ними функції життєзабезпечення суспільства, 
а отже потребує запровадження системи захо-
дів розвитку земельних відносин, регулювання 
умов функціонування виробників сільськогоспо-
дарської продукції, законодавчого врегулювання 
умов зовнішньоекономічної діяльності виробників 
аграрної сфери. 

Питання вдосконалення процесу забезпе-
чення продовольчої безпеки реалізується за 
рахунок знаходження оптимального співвідно-

шення внутрішніх і зовнішніх продовольчих мож-
ливостей. Імпорт продовольчої групи товарів 
призводить до від’ємного сальдо торговельного 
балансу, створення робочих місць поза межами 
національної економіки, посилення економічної 
безпеки інших країн. 

Враховуючи те, що питання продовольчої без-
пеки формує стан національної безпеки країни, 
забезпечення продовольчої безпеки за рахунок 
саме внутрішніх можливостей є одним з страте-
гічних завдань держави. Активне реформування 
земельних відносин протягом останніх років, акту-
алізує питання права власності на землю, а отже і 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

356 Випуск 34. 2019

можливостей забезпечення продовольчої безпеки 
держави саме за рахунок реалізації внутрішнього 
потенціалу. 

Вище зазначений комплекс проблем потребує 
дослідження особливостей забезпечення продоволь-
чої безпеки держави з урахуванням наявних проце-
сів реформування обігу землі, та обґрунтування їх 
впливу на стан національної безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зростання чисельності населення світу суттєво 
загострює ряд ключових викликів, вирішення яких 
перебуває в площині системи їх життєзабезпе-
чення. Серед таких викликів слід виділити питання 
охорони здоров’я, збереження навколишнього 
середовища, дотримання прав і свобод громадян. 
Проте, першочергового значення набуває про-
блема забезпечення продовольчої безпеки сус-
пільства, над вирішенням якої зосереджують свою 
увагу уряди всіх країн світу. Питання продовольчої 
безпеки в Україні посилюється у зв’язку з актив-
ним розвитком земельних відносин, реформуван-
ням обігу землі, закріпленням права власності на 
землю, що визначатиме спроможність держави 
гарантувати продовольчу безпеку. 

Значний внесок у дослідження особливостей 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах рефор-
мування земельних відносин здійснили А. Баккалін-
ська, В. Балабанов, П. Гайдуцький, О. Загурський, 
О. Зеленська, Б. Пасхавер, О. Попко, П. Саблук, 
Г. Сиротюк, Т. Мостенська, А. Чечіль, Н. Шевченко, 
С. Шкарлет, та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення пріоритетних шляхів забезпечення 
продовольчої безпеки держави в умовах розвитку 
земельних відносин з метою належного життєза-
безпечення населення, гарантування збереження 
її національної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема забезпечення продовольчої безпеки 
актуалізується зі зміною світової політичної сис-
теми та науково-технічним розвитком цивілізації. 

Продовольча безпека є важливою складовою 
частиною економічної безпеки, яка в свою чергу є 
частиною національної безпеки держави. Питання 
визначення сутності дефініції «продовольча без-
пека держави» перебуває під увагою багатьох 
вчених та практиків як в країні, так і за її межами. 
Проте, на даний час відсутнє єдине трактування 
даної економічної категорії, що обумовлено її 
складністю та багатогранністю. 

Враховуючи найбільш поширені погляди на 
трактування даної дефініції, пропонуємо її роз-
глядати як забезпеченість населення країни про-
дуктами харчування за збалансованими нормами 
та доступними цінами для всіх верств населення 
у довгостроковому періоді, необхідними для 
ведення повноцінного та здорового способу життя. 

Проте, питання продовольчої безпеки слід роз-
глядати у двох площинах: як обов’язок держави, і 
як складову частину її національної безпеки.

Поділяючи думку значної когорти науковців 
та практиків, вважаємо що продовольча безпека 
держави забезпечується: по – перше при внутріш-
ньому агропромисловому виробництві, на рівні, 
достатньому щоб задовольняти попит на про-
довольчі товари в обсязі не менше 80% потреб 
внутрішнього ринку з урахуванням якості і ціни 
порівняно з імпортними аналогами; по-друге – за 
рівнем соціально-економічного розвитку країни, 
який повинен забезпечувати населенню купі-
вельну спроможність у відповідності до їх фізіоло-
гічних потреб необхідних для ведення активного 
та здорового способу життя. 

За даними Global Food Safety Initiative в Україні 
відбувається поступове погіршення глобального 
індексу продовольчої безпеки, таблиця 1.

Дані наведені в таблиці свідчать про те, що 
Україна дещо покращила загальний бал порівняно 
з минулим роком, проте темпи зростання багатьох 
інших країн були значно вищими, в результаті чого 
Україна зайняла 76 позицію в рейтингу 2019 року. 
Основні сильні сторони, визначені в Індексі для 
України – безпека харчових продуктів, низька 
частка населення за глобальною межею бідності, 
мінімальні зміни середніх витрат на харчування та 
низький рівень втрат продовольства. 

Порівняно із середньосвітовим показником, 
Україна має кращі показники у фінансуванні про-
грам безпеки харчових продуктів, наявності відпо-
відних приміщень для зберігання врожаю та здат-
ності безпечно зберігати продукти. Позитивними 
показниками також є залізнична інфраструктура, 
дієтична різноманітність, наявність поживних 
мікроелементів в продуктах харчування та від-
соток населення, що має доступ до питної води. 
Основними викликами для країни є корупція, 
державні витрати на наукові дослідження в сіль-
ському господарстві та відсутність харчових стан-
дартів. Порівняно із середнім показником у світі, 
валовий внутрішній продукт на душу населення в 

Таблиця 1 
Динаміка глобального індексу продовольчої безпеки України за 2012- 2019 рр.

Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Позиція у рейтингу 44 47 52 59 63 63 63 76
Кількість держав у рейтингу 105 107 109 109 113 113 113 113

Джерело: складено за даними Global Food Safety Initiative
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Україні дуже низький, а також слабка дорожня та 
портова інфраструктура.

Стан продовольчої безпеки національної еконо-
міки безпосередньо залежить від результативного 
функціонування агропромислового комплексу, 
розвитку науково-технічного прогресу, державної 
інноваційної політики, доступності фінансово-кре-
дитного забезпечення, а також нормативно-право-
вого регулювання обігу землі в країні, рис. 1. 

Динамічне зростання чисельності населення 
світу, виокремлює земельні ресурси як ключовий 
фактор забезпечення продовольчої безпеки кожної 
країни. В зв’язку з цим, врегулювання земельних 
відносин в частині першочергового забезпечення 
населення країни необхідними продуктами харчу-
вання повинно перебувати на постійному контролі 
держави. Саме тому актуалізується питання впро-
вадження системи заходів для забезпечення без-
перебійного надходження на споживчий ринок різ-

номанітних продуктів харчування високої якості та 
підвищення купівельної спроможності населення.

Ключовим завданням реформування обігу 
землі в Україні є радикальна зміна відношення до 
землі як до національного багатства, ефективне 
та раціональне використання якої повинно забез-
печувати не лише отримання економічних вигод, 
але й в першу чергу гарантувати продовольчу 
безпеку суспільства країни не залежно від форми 
власності на землю.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, продовольча безпека – це невід’ємна скла-
дова частина економічної та національної безпеки 
держави, яка має свою специфіку та особливості. 
Наявність основних ресурсів сільськогосподар-
ської продукції та сировини, насиченість продо-
вольчого ринку України такі, що в основному забез-
печують доступність продовольства. Проте, стан 
продовольчої безпеки України залишається недо-

Рис. 1. Державна політика забезпечення продовольчої безпеки в Україні

Джерело: складено авторами
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статнім, що обумовлено недосконалою держав-
ною політикою підтримки та розвитку аграрного 
виробництва. Саме у сучасних умовах реформу-
вання земельних відносин, варто звернути увагу 
на питання закріплення власності на землю, як 
важливого інструменту забезпечення продоволь-
чої безпеки держави. 
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FOOD SAFETY IN THE CONDITIONS OF ESTABLISHMENT OF LAND RELATIONS IN UKRAINE

The purpose of the article is to determine the priority ways of ensuring the food security of the state in the 
conditions of development of land relations in order to provide adequate living support for the population, to 
guarantee the preservation of its national security.

The increasing population of the world significantly exacerbates a number of key challenges, the solution 
of which lies in the plane of their life support system. Such challenges include health, environmental protec-
tion, citizens' rights and freedoms. However, the priority is given to the problem of ensuring the food security of 
society, over which the governments of all countries of the world are focusing their attention. The issue of food 
security in Ukraine is intensifying in connection with the active development of land relations, reform of land 
circulation, consolidation of land ownership, which will determine the state's ability to guarantee food security.

Methodology. The research is based on the use of systematic and analytical methods in the process of 
studying the current tendencies of ensuring the food security of the state in the conditions of land relations in 
the country, securing the ownership of land, guaranteeing the state fulfillment of the function of life support 
of society.

Practical implications. Provision of food security of the state is under special attention of the govern-
ments of all countries, which is connected with the fulfillment of their function of life support of society, and 
therefore requires the introduction of a system of measures of development of land relations, regulation of 
conditions of functioning of agricultural producers, legislative regulation of conditions of foreign economic 
activity of producers.

The issue of improving the food security process is realized by finding the optimal balance of internal and 
external food capacities. Importing a food product group leads to a negative trade balance, job creation outside 
the national economy, and increased economic security of other countries.

Given that the issue of food security shapes the state of national security of the country, the provision of 
food security at the expense of internal capabilities is one of the strategic tasks of the state. The active reform 
of land relations in recent years has raised the issue of land ownership and, consequently, the possibility of 
ensuring food security of the state through the realization of internal potential.

Value/originality. Food security is an important component of economic security, which in turn is part of the 
national security of the state. The issue of defining the essence of the definition of "food security of the state" 
is being taken into account by many scholars and practitioners both at home and abroad. However, at present 
there is no single interpretation of this economic category due to its complexity and versatility.

Considering the most widespread views on the interpretation of this definition, we propose to consider it as 
providing the population of the country with food at balanced standards and affordable prices for all segments 
of the population in the long term, necessary for maintaining a healthy and healthy lifestyle.

The dynamic growth of the world's population allocates land resources as a key factor in ensuring the food 
security of each country. In this regard, the regulation of land relations in the priority of providing the population 
of the country with the necessary foodstuffs should be under constant control of the state. That is why the issue 
of implementing a system of measures to ensure the uninterrupted flow of various high quality foodstuffs and 
increase the purchasing power of the population is actualized.

However, the state of food security of Ukraine remains insufficient due to imperfect state policy of support 
and development of agricultural production. It is in the current conditions of reforming land relations that atten-
tion should be paid to the issue of land ownership as an important instrument for ensuring the food security of 
the state.
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