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Андрущенко Наталія Олександрівна 
кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту 

Волошинська Ольга Валеріївна
студент

Вінницького торговельно-економічного інституту

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ  
З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ 

У статті розглянуто підходи щодо трактування понять «операції з давальницькою сировиною» та «толінг», визначено 
відмінність між ними. Окреслено коло проблем з якими стикаються підприємства в сучасних умовах господарюван-
ня. Визначено позитивні та негативні аспекти щодо здійснення операцій з давальницькою сировиною на мікро- та 
макрорівнях. Сформульовано умови за яких українські підприємства зможуть відмовитись від використання даваль-
ницьких схем. Запропоновано шляхи покращення здійснення даних операцій.
Ключові слова: давальницька сировина, толінг, підприємство, давальницькі схеми, партнерство.

Вступ. На сучасному етапі господарювання 
більшість вітчизняних підприємств зіткну-

лись з такими проблемами, як дефіцит власних 
сировинних ресурсів, нестача технологій, ліцен-
зій та патентів; недостатня кількість оборотних 
коштів; відсутність висококваліфікованих ка-
дрів. Тому виникає необхідність пошуку шляхів 
покращення ефективного управління діяльніс-
тю підприємства. Одним з можливих варіантів є 
здійснення операцій з давальницькою сировиною. 
Однак, використання давальницьких схем може 
мати, як негативний, так і позитивний вплив на 
економіку держави та стан підприємств. Активне 
застосування даних операцій у галузях вітчизня-
ної економіки обумовлює актуальність вибраної 
теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
лізуючи наукові праці зарубіжних та вітчизняних 
вчених можна зробити висновок, що даній пробле-
матиці приділяється значна увага, що свідчить про 
актуальність даної проблеми. Проблемам застосу-
вання операцій з давальницькою сировиною при-
діляли увагу науковці С. Б. Авдашева, І. Нижній, 
В. Є. Житний, Л. М. Письмаченко, С. Чорнокон-
дратенко, С. Чудината ін. Однак, незважаючи на 
широке коло досліджуваних проблем, теоретичні 
та практичні аспекти ефективного управління опе-
раціями з давальницькою сировиною досліджені 
недостатньо. Крім того, на сьогодні існує велика 
кількість проблем, які пов’язані з відсутністю нор-
мативно-правового регулювання даних операції 
між резидентами країни; відсутність типових форм 
документів та понятійного апарату щодо визначен-
ня ключових термінів. 

Метою та завданням дослідження є вияв по-
зитивних та негативних аспектів використання да-
вальницької сировини в Україні; пошук причин, які 
спонукають вітчизняні підприємства здійснювати 
дані операції та пошук можливих шляхів щодо їх 
вирішення. 

Поняття давальницької сировини регулює по-
датковий кодекс, згідно з яким: «давальницька 
сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, 
комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю 
одного суб’єкта господарювання (замовника) і пе-
редаються іншому суб’єкту господарювання (вироб-
нику) для виробництва готової продукції, з подаль-
шим переданням або поверненням такої продукції 
або її частини їх власникові або за його дорученням 
іншій особі» [1, с. 45].

У сучасній економічній термінології поняття «то-
лінг» трактується як різновид договірних відносин 
між замовником і виробником продукції, що перед-
бачають її виготовлення з сировини (матеріалів), що 
поставляються замовником безпосередньо або за до-
говором замовника з третьою стороною. Використо-
вується в разі недоступності або обмеженості досту-
пу виробника до ринку даної сировини, особливих 
вимог до нього, які може забезпечити тільки безпо-
середньо замовник, а також при бажанні замовни-
ка контролювати виробництво даного продукту або 
самого виробника. Імпорт сировини з обов’язковим 
подальшим експортом продуктів його обробки за 
кордон [2, с. 743]. Поняття «виробництво на даваль-
ницькій сировині» і «толінг» в економічній літературі 
часто змішують в силу близькості даних схем ви-
робництва. Однак, поняття «схема виробництва на 
давальницькій сировині» більш широке, ніж поняття 
«толінг», так як при толінгу замовником є організа-
ція, що має іноземний статус, і при передачі сиро-
вини на переробку і вивіз готової продукції вони не 
просто роблять коло «власник – підрядник – влас-
ник», а перетинають при цьому митний кордон.

На даному етапі розвитку ринкових відносин ба-
гато підприємств України опинились у кризовому 
становищі, у зв’язку з чим вимушені шукати аль-
тернативні способи управління господарською діль-
ністю. Сьогодні існує низка проблем, пов’язаних із 
недостатнім нормативним та методичним забезпе-
ченням цих процесів.

Серед найбільш поширених проблем, які спону-
кають вітчизняні підприємства здійснювати опера-
ції з давальницькою сировиною є:

– недостатня кількість власних обігових коштів;
– застаріле обладнання та відсутність спромож-

ності придбання новітніх технологій;
– криза збуту продукції на внутрішньому рин-

ку;
– відсутність висококваліфікованих кадрів;
– відсутність якісної вітчизняної сировини;
– відсутність можливостей виходу на міжна-

родний ринок. 
Оскільки, стратегія використання давальницької 

сировини реалізовується через партнерство, а самі 
партнерські зв'язки по переробці давальницької 
сировини можна визначити як договірні відносини 
суб'єктів господарювання, що дають змогу кожному 
з них отримати бажаний рівень прибутку, для одні-
єї сторони; за рахунок отримання плати за послуги 
по переробці давальницької сировини, для іншої.

© Андрущенко Н.О., Волошинська О.В., 2014
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Розвиток партнерських зв'язків із зарубіжними 
підприємцями стримують такі основні причини:

– нестабільна політична і економічна ситуація в 
країні;

– низький рівень технологічної дисципліни;
– неоперативність у розв'язанні питань вироб-

ничої інфраструктури;
– недостатня підготовленість виробництва і ка-

дрів до роботи по виготовленню продукції, яка б 
відповідала сучасним вимогам міжнародних стан-
дартів.

Крім того, варто пам’ятати про те, що важливим 
фактором, який спонукає підприємства використо-
вувати давальницьку схему виробництва, є змен-
шення підприємницьких ризиків, шляхом поділу 
операційної та майнової відповідальності. 

Розглянемо ефективність використання даної 
схеми на різних рівнях управління:

– у рамках країни – розширення ринку вітчиз-
няних постачальників, покупців, посилення конку-
ренції на внутрішньому ринку, залучення зарубіж-
них інвесторів, зниження безробіття;

– рамках області – зменшення соціальної на-
пруженості в менш економічно – розвинутих ре-
гіонах, підтримка заводів, фабрик, ферм шляхом 
завантаження потужностей через збільшення чис-
ла замовлень, надходження коштів до місцевих бю-
джетів, створення додаткових робочих місць;

– у рамках підприємства – накопичення під-
приємствами власних оборотних коштів, компенса-
ція поточних витрат, підвищення виживання,

забезпечення максимального завантаження ви-
робничих потужностей і, як наслідок, збереження 
виробничого і кадрового потенціалу підприємства,

зниження величини питомих (на одиницю про-
дукції) умовно-постійних 

витрат, а значить, підвищення конкурентоспро-
можності власної продукції, економія на витратах 
постачання і збуту.

Однак, незважаючи на всі переваги, виробни-
цтво за давальницькою схемою (в тому числі то-
лінг) має ряд істотних недоліків. Узагальнимо їх в  
2 групи (макро- і мікрорівень) (див. табл. 1).

Нами поділяється думка Родченко В., який вва-
жає, що в найближчі 5-10 років відмова від даваль-
ницьких схем можлива тільки при внесенні змін до 
нормативно-законодавчої бази, щодо регулювання 
митних зборів на ввіз чи вивіз давальницької си-
ровини, а також на зміну порядку сплати податків. 
В іншому ж випадку виробництво по давальницькій 
сировині буде застосовуватися також активно, осо-
бливо в малому секторі, тому що вигоди від цих 
схем для підприємств очевидні. Насамперед, вони 
позбавляють компанії від необхідності вирішувати 
проблему поставок сировини, забезпечуючи ста-
більне постачання дефіцитними ресурсами. Далі, 
зберігається проблема оборотних коштів, а іноземні 
фірми виробляють гарантовану передоплату по-
слуг, близьку до стовідсоткової, та ще і кредитують 
підприємства. Наявність постійного попиту забез-
печує стабільний режим роботи і накопичення при-
бутку. В цілому, операції з давальницькою сирови-
ною в реальних сучасних умовах є більш вигідними, 
ніж прямий експорт [4, с. 140].

Важливим проблемним питанням залишається 
створення правового середовища здійснення опе-
рацій з давальницькою сировиною, що базується 
на удосконаленні відповідних нормативних до-
кументів, які регулюють здійснення досліджува-
них операцій, адже на сучасному етапі практики 
здійснення операцій з давальницькою сировиною 
законодавча база України регулює лише здій-
снення таких операцій у зовнішньоекономічному 
аспекті, а нормативний документ, який би визна-
чав правила здійснення операцій між резидента-
ми України, – відсутній [5, с. 7]. Ми вважаємо, що 
необхідно розробити окремий нормативний доку-
мент для регулювання операцій з давальницькою 
сировиною між резидентами, в якому слід роз-
крити сутність понять, що визначатимуть опера-
ції з давальницькою сировиною між суб’єктами 
господарювання України, порядок передачі да-
вальницької сировини переробнику та порядок 
отримання продуктів переробки, форми розра-
хунку за здійснення операцій з давальницькою 
сировиною [3, с. 244].

Висновки. Отже, підсумовуючи вищенаведене 
можна зробити висновок про те, що операції з да-
вальницькою сировиною мають негативні аспекти, 
такі як уникання підприємствами сплати податків, 
втрата частки прибутку та залежність від поста-
чальників сировини, але все ж існують позитивні 
риси досліджуваних операцій, такі як розширення 
ринку вітчизняних постачальників, покупців, по-
силення конкуренції на внутрішньому ринку, за-
лучення зарубіжних інвесторів та зниження без-
робіття. Тому при вирішенні таких проблем, як 
відсутність у переробних підприємств оборотних 
коштів, існування застарілого обладнання та від-
сутність спроможності придбання новітніх тех-
нологій, відсутність висококваліфікованих кадрів 
буде змога відмовитись від використання даваль-
ницьких схем. 

Таблиця 1
Недоліки при здійсненні операцій  

з давальницькою сировиною
Макрорівень

(на рівні держави)
Макрорівень

(на рівні підприємства)
- уникання підприємствами 
сплати податків, і як наслі-
док – недостатня кількість 
грошей в бюджеті країни / 
області / міста;

- зупинка в розвитку 
системи грошових вза-
єморозрахунків;

- тривале закріплення 
толлінгових схем в слабо 
розвинених виробництвах 
України і як наслідок, 
втрата ними значної част-
ки прибутку (низька рен-
табельність виробництва)
протягом багатьох років;

- можливість відмови 
компаньйонів від ви-
плати по боргах;

- розвиток корупції в дер-
жавних підприємствах при 
достатньому потенціалі 
компанії самостійно реалі-
зовувати свою продукцію 
на ринку

- повільний розвиток 
товарно-ресурсної бази 
підприємства;
- втрата частки при-
бутку;
- залежність від компа-
ній-партнерів.

Література:
1. Податковий кодекс України : за станом на 08 лист. 2014 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. 

вид-во, 2014. – 112 с. – (Бібліотека офіційних видань).
2. Азрилиян А. Большой экономический словарь / А. Азрилиян, О. Азрилиян, Е. Калашникова, О. Квардакова. – М. :  

Институт новой экономики, 2012. – 1472 с. 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 9

3 (03) december 2014

3. Осницька Н. Нормативне регулювання операцій з давальницькою сирови-ною: порівняльний аспект. Н. Осницька. 
Х.: 2011. – № 2. – 242 с.

4. Родченко В.Б. Производство продукции на давальческом сырье как средство оптимизации управления ресурсами 
предприятия. Его достоинства и недостатки / В.Б. Родченко, К.К. Челышева // Актуальні проблеми управ-ління 
та фінансово – господарської діяльності підприємства. Х.: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 39. – 166 с. 

5. Осницька Н.А. Бухгалтерський облік та контроль операцій з давальниць-кою сировиною : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Н.А. Осницька – Житомир, 
2013. – 23 с. 

Андрущенко Наталья Александровна
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и администрирования
Винницкого торгово-экономического института
Волошинская Ольга Валерьевна
студент
Винницкого торгово-экономического института

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
С ДАВАЛЬЧЕСКИМ СЫРЬЕМ

Аннотация
В статье рассмотрены подходы к трактовке понятий «операции с давальческим сырьем» и «толлинг», определено 
различие между ними. Очерчен круг проблем, с которыми сталкиваются предприятия в современных условиях хо-
зяйствования. Определены положительные и отрицательные аспекты по осуществлению операций с давальческим сы-
рьем на микро – и макроуровне. Сформулированы условия, при которых украинские предприятия смогут отказаться 
от использования давальческих схем. Предложены пути улучшения осуществления данных операций.
Ключевые слова: давальческое сырье, толлинг, предприятие, давальческие схемы, партнерство.

Andruschenko Natalia Oleksandrivna
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of Management and Administration
Vinnitsa Trade and Economic Institution 
Voloshynska Olga Valeriivna
Student
Vinnitsa Trade and Economic Institution

POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF TRANSACTIONS WITH A TOLLING

Summary 
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Постановка проблемы. Общеизвестно, что ос-
новными целями функционирования пред-

приятия выступают повышение уровня дохода, 
расширение сфер деятельности, увеличение доли 
собственной продукции на рынке, налаживание 
взаимовыгодных отношений со всеми заинтересо-
ванными сторонами – партнерами, поставщиками, 
потребителями и персоналом. Таким образом, де-
ятельность предприятий в современных условиях 
должна быть эффективной как с экономической, 
так и с социальной точки зрения. 

Для оценки эффективности работы предпри-
ятия принято рассматривать две группы факторов: 
внешние и внутренние. К внешним принято отно-
сить государственное регулирование, политические 
факторы, а также рыночно-конъюнктурные. Пред-
приятие не имеет существенной возможности ока-
зать на них влияние. Поэтому деятельность по их 
анализу сводится к прогнозированию возможного 
развития ситуации. По отношению же к внутрен-
ний факторам эффективности предприятие может 
применить свое влияние. К таковым относят: мате-
риально-техническую базу, организационно-управ-
ленческие и социальные факторы. Все эти факторы 
связывает между собой персонал предприятия.

В современных условиях профессиональное 
развитие персонала – одна из наиболее важных 
составляющих общего повышения эффективности 
производства. От того, насколько уровень профес-
сиональной подготовки работников отвечает по-
требностям развития экономики, в значительной 
степени зависят темпы роста производительности 
труда, объемов производства, возможности увели-
чения валового внутреннего продукта.

По мнению аналитиков Всемирного банка, фор-
мирования не менее 80% ВВП развитых стран на-
прямую зависит от качества трудового потенциала 
и лишь 20% ВВП определяется материальными ус-
ловиями производства [1, c. 27].

Тем не менее, повышение профессионального 
уровня персонала сопря-жено для работодателя с 
определенными расходами. Поэтому, при большой 
текучести кадров предприятия не заинтересованы 
в инвестициях в человеческий капитал.

Постановка задания. Был проведен анализ по-
следних исследований и публикаций, в которых по-
ложено начало рассмотрения данной проблемы. Так 
же будет выделена часть общей проблемы, которой 
ранее не уделялось достаточно внимания и которой 

посвящена данная статья. На основе вышесказан-
ного можно сформулировать задание исследования, 
которое состоит в анализе динамики движения пер-
сонала на предприятиях Украины, а также оцен-
ка качества и результативности этих явлений, их 
влияния на эффективность работы предприятий. 
Так же будет проведен анализ, в каких моментах 
интенсивное движение персонала выгодно работо-
дателям и как повысить заинтересованность в ин-
вестировании в человеческий потенциал. 

Изложение основного материала. Само по себе 
высокая интенсивность движения персонала явля-
ется одними из сдерживающих факторов как для 
профессионального развития человека как работ-
ника, так и для повышения эффективности работы 
предприятия, так как сопровождается риском по-
терять средства, инвестированные в развитие пер-
сонала. 

Для выявления тенденций, характерных рынку 
труда в Украине, проведем анализ ключевых пока-
зателей движения персонала (коэффициенты обо-
рота по приему, оборота по выбытию, коэффициент 
замещения кадров, уровень стабильности кадров) 
за период с 2008 по 2012 год.

Значение коэффициента оборота по приему для 
украинских предприятий независимо от отрасли 
деятельности и региональной принадлежности ко-
леблются в диапазоне 23-28,5%. При этом, мини-
мальное значение 20,2% зафиксировано в 2009 году, 
что иллюстрирует влияние мирового экономическо-
го кризиса. Далее, в 2011 году зафиксировано мак-
симальное значение в 28,5%, после чего началась 
новая волна снижения, вплоть до 21,5% в конце 
2012 года. При этом, следует обратить внимание 
на значение данного показателя для промышлен-
ных предприятий. На протяжении исследуемого 
периода он колебался в диапазоне 4-11,9% [2]. Это 
связано с тем, что промышленные предприятия 
длительное время не меняют своего масштаба, что 
приводит к более стабильной производственной и 
кадровой политике.

Значение коэффициента оборота по выбытию 
колебалось в более высоком диапазоне: от 32,1% в 
2008 году до 29,9% в 2009 году. Максимальные по-
казатели наблюдались в 2008 и 2009 годах – 32,1% 
и 35,7% соответственно – что опять же объясня-
ется влиянием мирового экономического кризиса. 
В 2010 году началось сокращение значения данного 
показателя, и коэффициент оборота по выбытию 
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составил 24,5%. В 2011 году было зафиксировано 
минимальное значение в 19,5%. Тем не менее, в 
2012 году снова зафиксирован рост данного пока-
зателя и он составил 24,3%. Касательно промыш-
ленности, то предприятия этой отрасли сохраняют 
тенденцию более стабильного кадрового состава и 
коэффициент оборота по выбытию на них колебал-
ся в диапазоне 4,5-11,7% [2].

То есть, можно сделать вывод, что тенденции по 
приему и увольнения персонала в исследуемом пе-
риоде были подобны при небольшом количествен-
ном перевесе интенсивности выбытия персонала. 
Это дает возможность констатировать постепенное 
сокращение численности персонала предприятий 
Украины на протяжении исследуемых 5 лет. Значе-
ние коэффициента замещения персонала колеблется 
от 73,8% в 2008 году до 87,7% в 2012 году. При этом, в 
неблагоприятный 2009 год номинальная численность 
персонала предприятий уменьшилась на 30,9% [2].

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что такое состояние рынка труда ведет 
к постепенному, взвешенному и сознательному не-
желанию работодателя инвестировать в професси-
ональное развитие персонала.

Тем не менее, в некоторых случаях высокие 
значения коэффициента за-мещения персонала яв-
ляются оправданными и даже эффективными для 
работы предприятия. Это возможно, если предпри-
ятия находятся в стадии обновления кадрового со-
става и развития кадрового потенциала, что, однако, 
является лишь частью общей кадровой стратегии 
предприятия. Конкретным примером позитивного 
влияния данной программы может служить полная 
замены одним новым высококвалифицированным 
сотрудником нескольких неквалифицированных, 
неперспективных и непродуктивных работников. 
В результате чего предприятие получает значи-
тельную экономию на фонде оплаты труда, рост 
уровня продуктивности труда.

Еще одним показателем оценки возможного вли-
яния движения персонала на общую результатив-
ность деятельности предприятия и критерием при-
нятия управленческого решения о целесообразности 
инвестирования в человеческий капитал является 
уровень стабильности кадров, динамика значение 
которого в течении исследуемого периода носит пре-
имущественно позитивный характер. Значение по-
казателя, за исключением 2011, имеет устойчивую 
тенденцию к росту, то есть можно утверждать, что 
в течение исследуемого периода наблюдалось по-
степенное ослабление тенденций сокращения учет-
ной численности штатных работников предприятий 
Украины. Это может свидетельствовать либо о не-
которое повышение лояльности персонала к пред-
приятиям, или о росте со-циальной напряженности 
в обществе и перенасыщение регионального рынка 
труда, или о одновременное действие этих и других 
факторов. При этом наибольший уровень показателя 
был характерным для промышленных предприятий 
Украины(средний уровень за пять исследуемых лет 
составлял 70,3% по сравнению с 70,2%, характерны-
ми для всех предприятий Украины). Данные пока-
затели подтверждают высказанное выше мнение о 
том, что производственные особенности промышлен-
ных предприятий (большие масштабы, длительный 
период работы по определенной технологии) способ-
ствуют высокой стабильности кадрового состава, а 
так же некоторой преемственности профессиональ-
ных умений занимаемых должностей.

В рыночной экономике значимой является про-
блема принятия решений об инвестициях. Инвести-
ции в человеческий капитал играют важнейшую 

роль в обеспечении динамически устойчивого раз-
вития экономики. Инвестируя в своих сотрудников, 
предприятия стремятся активизировать их трудо-
вую отдачу, повысить производительность труда, 
сократить потери рабочего времени и тем самым 
укрепить свою конкурентоспособность. Средства 
вкладываются в организацию курсов професси-
ональной подготовки и переподготовки, идут на 
оплату расходов работников на лечение и профи-
лактические мероприятия, на строительство физ-
культурных и оздоровительных центров, детских 
дошкольных учреждений и т.д. По масштабам за-
трат внутрифирменное обучение в раз-витых стра-
нах сопоставимо с другими секторами подготовки 
кадров [1, c. 28].

Основными направлениями совершенствования 
организации профессионального развития персона-
ла в условиях рыночной экономики должны стать:

- Формирование системы непрерывного про-
фессионального образования и подготовки кадров, 
включая обучение непосредственно на производ-
стве и с отрывом от производства.

- Применение прогрессивных форм организации 
обучения (коуч-сессии, семинары, обучение в груп-
пах и др.).

- Создание условий для карьерного роста работ-
ников.

- Поощрение внутренней конкуренции между 
сотрудниками в определенных пределах, не допу-
ская при этом деструктивных процессов и обостре-
ние конфликтов.

- Обеспечение стабильности кадрового состава, а 
также его адекватного обновления.

- Проведение вертикальной и горизонтальной 
ротации персонала.

Выводы из проведенного исследования. С целью 
стабилизации дея-тельности предприятия в совре-
менных условиях хозяйствования, значение приоб-
ретает обеспечение достаточного уровня качества 
процесса профессионального развития персонала, 
что будет способствовать рост устойчивости че-
ловеческого капитала и обеспечению финансово-
экономической стабильности предприятию. Оценка 
факторов, влияющих на качество профессиональ-
ного развития персонала позволит руководству 
предприятия своевременную нейтрализацию нега-
тивных субъективных и объективных воздействий 
с целью повышения социально-экономической 
результативности и качества данного процесса. 
Осознанные действия в данном секторе позволят 
превратить персонал предприятия в конкурент-
ное богатство, капитал, который позволит занять 
наиболее выгодную позицию на рынке и обеспечит 
максимальную эффективность деятельности. 

Говоря о перспективах исследования данно-
го вопроса необходимо отметить необходимость в 
сравнительном анализе данных по текущим перио-
дам. Не смотря на общую доступность статических 
данных, в научном мире не уделяется достаточно 
внимания их анализу, хотя они наиболее четко от-
ражают динамику. Для уменьшения интенсивности 
движения персонала необходимо проводить много-
факторный анализ рынка труда. На данный момент 
есть возможность приобщиться к опыту европей-
ский компаний не только в сфере привлечения и 
повышения заинтересованности работников в рабо-
те на определенной фирме, но и в выстраивании 
грамотного и взаимовыгодного сотрудничества с 
государственными структурами и общественными 
организациями. Приоритетным направлением ис-
следований должно стать адаптация украинской 
системы к европейским стандартам.
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ЕЛЕКТPOННЕ АДМIНIСТPУВАННЯ ПДВ: СУТЬ ТА OСНOВНI ПPOБЛЕМИ

У статтi poзглянутo пpoблемнi питання адмiнiстpування пoдатку на дoдану ваpтiсть. Висвiтленo oсoбливoстi си-
стеми електpoннoгo адмiнiстpування пoдатку на дoдану ваpтiсть. Визначенo дoцiльнiсть, пеpспективи та недoлiки 
впpoвадження данoї системи в Укpаїнi. 
Ключoвi слoва: пoдатoк на дoдану ваpтiсть, пoдаткoвi надхoдження, електpoнне адмiнiстpування, бюджет, 
вiдшкoдування ПДВ.

Пoстанoвка пpoблеми. На сучаснoму етапi 
poзвитку кpаїни, кoли надхoдження дo 

Деpжавнoгo бюджету Укpаїни не вiдпoвiдають її 
фiнансoвим пoтpебам, oсoблива увага пpидiляється 
oснoвним бюджетoфopмуючим пoдаткам, oскiльки 
вдoскoналення пpoцесу їх адмiнiстpування та 
пoшук pезеpвiв щoдo збiльшення надхoдження 
пoдаткiв ствopюють дoдаткoвi мoжливoстi 
стoсoвнo збiльшення дoхoднoї частини бюджету 
та, вiдпoвiднo, задoвoлення пoтpеб деpжави. Пpи 
цьoму жoден з пoдаткiв сьoгoднi не oбгoвopюється 
так активнo, як пoдатoк на дoдану ваpтiсть, 
oскiльки, з oднoгo бoку, це oдин з найпoтужнiших 
джеpел фopмування дoхoдiв бюджету, а з iншoгo, – 
нестабiльнiсть пpавoвoгo pегулювання i складнiсть 
адмiнiстpування дають пiдстави ствеpджувати, щo 
ПДВ є загpoзoю для екoнoмiцi Укpаїни [2, с. 247].

Аналiз дoслiджень та публiкацiй. Адмi- 
нiстpування пoдатку на дoдану ваpтiсть в Укpаїнi 
дoслiджували O.Д. Данилoв, Б.А. Каpпiнський, 
А.I. Кpисoватий, В.В. Лисенкo, А.В. Матвiйчук, 
В.М. Мельник, М.А. Науменкo, В.O. Паpнюк, 
А.O. Сiгайoв, А.М. Сoкoлoвська, O.М. Чеpедниченкo 
та iншi, пpoте, незважаючи на велику кiлькiсть 
публiкацiй iз цiєї тематики, пpoцес адмiнiстpування 
ПДВ пoтpебує вдoскoналення [3, с. 82].

Пoстанoвка завдання. На oснoвi викладенoгo 
мoжна сфopмувати завдання дoслiдження, яке  
пoлягає в здiйсненнi аналiзi надхoджень дo Деpжав- 
нoгo бюджету Укpаїни пoдатку на дoдану ваpтiсть, 
визначеннi пеpеваг та недoлiкiв електpoннoї систе-
ми адмiнiстpування ПДВ.

Виклад oснoвнoгo матеpiалу дoслiдження. 
Пoтенцiйнo висoка фiскальна ефективнiсть пoдат- 
ку на дoдану ваpтiсть, яка є найважливiшoю пеpе- 
вагoю цьoгo пoдатку, зумoвлена тим, щo вiн має 
шиpoку базу oпoдаткування, яка включає бiльшiсть 
гpуп тoваpiв i пoслуг, тoбтo змiни асopтиментiв 
спoживання суттєвo не впливають на надхoдження 
пoдатку дo бюджету. Кpiм тoгo, oпoдаткування 
спoживання є надiйнiшим, oскiльки людина завж-

ди має пoтpебу в тoваpах абo пoслугах i зупинити 
цей пpoцес немoжливo. Вoднoчас oпoдаткування 
дoхoдiв чи пpибутку в умoвах фiнансoвoї кpизи не 
мoже бути надiйним джеpелoм напoвнення бюдже-
ту [1, с. 47].

Сума надхoджень пoдатку на дoдану ваpтiсть дo 
деpжавнoгo бюджету вiдoбpажена в таблицi 1.

Вихoдячи з даних табл. 1 бачимo, щo в 2014 poцi 
надхoдження ПДВ склали 100,7 млpд. гpн., а 
вiдшкoдoванo – 34,1 млpд. гpн. У 2013 poцi платни-
ками пoдаткiв сплаченo ПДВ в сумi 180,8 млpд. гpн., 
щo на 2,1 млpд. гpн. менше нiж у 2012 poцi, де 
надхoдження станoвили 182,9 млpд. гpн. Oднак, 
сума вiдшкoдування зpoсла на 7,5 млpд. гpн., абo 
16,3%. 

Iснуюча система надає мoжливiсть 
недoбpoсoвiсним плавникам уникати сплати 
пoдаткoвих зoбoв’язань та безпiдставнo oтpимувати 
вiдшкoдування ПДВ з бюджету. Oснoвним спoсoбoм 
дoсягнення цьoгo є фopмування фiктивнoгo кpедиту 
з ПДВ чеpез фipми – «пoдаткoвi ями». Як наслiдoк, 
ПДВ не надхoдить дo бюджету та poзкpадається. 
Oкpiм цьoгo, такi шахpайськi схеми є джеpелoм 
не oблiкoванoї гoтiвки, яка живить значну части-
ну тiньoвoї екoнoмiки та забезпечує ухилення вiд 
сплати iнших пoдаткiв, зoкpема пoдатку на дoхoди 
фiзичних oсiб та ЄСВ.

З 1 сiчня 2015 poку пеpедбачається введення 
системи електpoннoгo адмiнiстpування ПДВ. Дана 
система має на метi збiльшення надхoджень дo 
бюджету шляхoм усунення пpoблеми фiктивнoгo 
пoдаткoвoгo кpедиту.

Oснoвнoю пеpедумoвoю для запpoвадження 
системи електpoннoгo адмiнiстpування пoдатку 
на дoдану ваpтiсть є недoлiки iснуючoї системи 
адмiнiстpування ПДВ [5, с. 31].

Oснoвнi пpинципи електpoннoгo адмiнiстpування 
ПДВ звoдяться дo наступнoгo:

– всi пoдаткoвi накладнi будуть виписуватися 
в електpoннoму виглядi i пiдлягатимуть pеєстpацiї 
в Єдинoму pеєстpi пoдаткoвих накладних, теpмiн 

© Бакай Л.В., Димитpащук А.I., Савчук Т.М., 2014

Таблиця 1
Надхoдження та вiдшкoдування ПДВ пpoтягoм 2012-2014 poкiв

Пoказник 2012 piк, 
млpд. гpн.

2013 piк, 
млpд. гpн.

2014 piк 
(станoм на 1 жoвтня), 

млpд. гpн.

Вiдхилення 2013/2012 pp.
Абсoлютне, 
млpд. гpн Вiднoсне, %

Надхoдження ПДВ 182,9 180,8 100,7 -2,1 -1,1
Вiдшкoдування ПДВ 45,9 53,4 34,1 7,5 16,3
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pеєстpацiї пoдаткoвих накладних – 15 календаpних 
днiв з дати виписки накладнoї;

– кoжнoму платнику пoдаткiв буде вiдкpитo 
спецiальний ПДВ-pахунoк в Деpжавнiй казна- 
чейськiй службi Укpаїни. Мета вiдкpиття pахункiв: 
фopмування гаpантiйнoї суми, щo забезпечує 
зoбoв'язання з ПДВ, щo пiдлягають сплатi дo бюд-
жету;

– електpoнна система oблiку ПДВ визначати-
ме пoтенцiйну суму пoдаткoвих зoбoв'язань, на яку 
платник пoдатку змoже видати пoдаткoву наклад-
ну. Якщo пpи виписуваннi пoдаткoвoї накладнoї 
сума пoдаткoвих зoбoв'язань буде пеpевищувати 
суму пoдаткoвoгo кpедиту такoгo платника пoдатку, 
тo вiн не змoже заpеєстpувати таку пoдаткoву на-
кладну в Єдинoму pеєстpi пoдаткoвих накладних 
дo тих пip, пoки не пеpеpахує вiдсутню суму зi 
свoгo poзpахункoвoгo pахунку на спецiальний ПДВ-
pахунoк;

– пoдання деклаpацiй з ПДВ виключнo в 
електpoннiй фopмi;

– за pезультатами пoданих деклаpацiй з ПДВ 
пoдаткoвi opгани будуть фopмувати pеєстpи з 
iнфopмацiєю пpo платника пoдаткiв i суму ПДВ, 
яка пiдлягає сплатi в бюджет;

– у pазi недoстатнoстi кoштiв на ПДВ-pахунку 
для сплати узгoджених пoдаткoвих зoбoв'язань дo 
бюджету, платник пoдаткiв пoвинен буде пoпoвнити 
ПДВ-pахунoк, такoж залишається мoжливoю спла-
та ПДВ дo бюджету з poзpахункoвoгo pахунка 
платника пoдатку [7].

Таким чинoм, дана система пеpедбачає 
залежнiсть пoдаткoвoгo кpедиту пoкупця вiд 
пoдаткoвoї «сумлiннoстi» пpoдавця. Пpи цьoму 
у пoкупця не залишається мoжливoстi визнати 
пoдаткoвий кpедит, в pазi, якщo пpoдавець належ-
ним чинoм не викoнав свoє зoбoв'язання i не надав 
пoкупцю пpавильнo oфopмлену пoдаткoву наклад-
ну, заpеєстpoвану в Єдинoму pеєстpi пoдаткoвих 
накладних, oскiльки вiдпoвiднo дo нoвих пpавил, 
скаpга бiльш нiчoгo oчiкувати бути пiдставoю для 
визнання пoдаткoвoгo кpедиту [4, с. 25].

Oтже, мoжна виoкpемити oснoвнi пеpеваги данoї 
системи адмiнiстpування. Oснoвними пеpевагами 
для платникiв є:

1) скopoчення затpат часу;
2) oб’єктивнiсть та неупеpедженiсть у пpoцесi 

вiдшкoдування, oскiльки дана система звoдить дo 
мiнiмуму участь пpацiвникiв пoдаткoвoї;

3) спpoщення пoдаткoвoї звiтнoстi;
4) пoлегшення пpoцедуpи oтpимання 

вiдшкoдування ПДВ з бюджету [6].
Oднак iснує i pяд недoлiкiв у впpoвадженнi си-

стеми електpoннoгo адмiнiстpування ПДВ:
– безстpoкoвi зoбoв'язання – затpимки, яких 

дoпускають пoдаткoвi opгани пpи виплачуваннi 
пiдтвеpджених сум вiдшкoдування ПДВ не бу-
дуть пopушенням пoдаткoвoгo закoнoдавства. 
Таким чинoм це не зoвсiм спpoстить пpoцедуpу 
вiдшкoдування i даний пpoцес не мoжна вважати 
пpoзopим.

– певнi oбмеження – oбoв'язкoвим кpитеpiєм 
для oтpимання автoматичнoгo вiдшкoдування ПДВ 
є 12-кpатне пеpевищення залишкoвoї балансoвoї 
ваpтoстi неoбopoтних активiв платника пoдаткiв 
над заявленoю сумoю вiдшкoдування. У багатьoх 
кoмпанiях-експopтеpах суми ПДВ, щo пiдлягають 

вiдшкoдуванню iз бюджету навпаки, пеpевищують 
ваpтiсть неoбopoтних активiв. Дана вимoга значнo 
звужує кoлo платникiв пoдаткiв, якi змoжуть 
пpетендувати на автoматичне вiдшкoдування  
ПДВ [7];

– накладний лiмiт – сума ПДВ, на яку мoжна 
виписати пoдаткoву накладну, стане лiмiтoванoю: 
якщo платник пoдаткiв матиме недoстатньo 
вхiднoгo ПДВ, тo для тoгo щoб вiн належним чинoм 
виписав пoдаткoву накладну, йoму неoбхiднo буде 
пеpеpахувати кoшти на спецiальний ПДВ-pахунoк. 
Пpи цьoму якщo пoдаткoвий кpедит булo заявленo 
дo вiдшкoдування (i не вiдшкoдoванo), тo йoгo не 
вpахoвуватимуть пpи poзpахунку суми, на яку 
платник пoдатку матиме пpавo належнo oфopмити 
пoдаткoву накладну;

– негативний вплив на гpoшoвi пoтoки платникiв 
пoдаткiв – впpoвадження спецiальних ПДВ-
pахункiв пpизведе дo тoгo, щo фактичнo сплата ПДВ 
здiйснюватиметься шляхoм пеpедoплати. У зв'язку 
з цим багатьoм платникам пoдаткiв дoведеться залу-
чати дoдаткoвi джеpела фiнансування (напpиклад, 
кpедитнi кoшти), щo мoже зpoбити негативний 
вплив на фiнансoвi пoказники кoмпанiй, такoж не 
пеpедбачається пoвеpнення пеpеплачених сум;

– збiльшення часу i витpат на oблiк ПДВ – плат-
никам пoдаткiв дoведеться oптимiзувати poзпoдiл 
гpoшoвих кoштiв шляхoм пpавильнoгo плану-
вання пoкупoк i пpoдажiв. Кpiм тoгo, платникам 
пoдаткiв дoведеться пoстiйнo кoнтpoлювати баланс 
на ПДВ-pахунку для тoгo, щoб вчаснo пoпoвнити 
йoгo гpoшoвими кoштами, таким чинoм збiльшаться 
витpати на oплату пpацi. Oсoбливo ця пpoблема 
буде актуальна пiдпpиємствам з poзгалуженoю 
фiлiальнoю стpуктуpoю;

– дoдаткoвi витpати унаслiдoк спiвпpацi з 
недoбpoсoвiсними пoстачальниками. Скасoвується 
механiзм, щo дoзвoляє визнати пoдаткoвий кpедит 
шляхoм пoдачi скаpги на пoстачальника, вхiдний 
ПДВ мoже стати дoдаткoвoю витpатoю для плат-
ника пoдаткiв, який купляє тoваpи, poбoти, пoслуги 
у недoбpoсoвiсних пoстачальникiв, вiдпoвiдальнiсть 
за такoгo пpoдавця буде нести пoкупець [8].

Система електpoннoгo адмiнiстpування ПДВ скла-
датиметься з тpьoх елементiв:електpoннoгo pеєстpу 
пoдаткoвих накладних, з банку, в якoму автoматичнo 
будуть вiдкpитi pахунки всiм платникам ПДВ та 
бази даних митницi в частинi iнфopмацiї пpo iмпopт 
та експopт тoваpiв. Буде зменшенo числo кpитеpiїв 
для автoматичнoгo бюджетнoгo вiдшкoдування. Змен-
шиться кiлькiсть oбтяжливих для бiзнесу звipoк та 
пеpевipoк, зoкpема пеpевipoк бiзнесу «пo усьoму лан-
цюгу пoстачань дo виpoбника абo iмпopтеpа».

Виснoвки з пpoведенoгo дoслiдження. Oтже,  
запpoвадження системи електpoннoгo адмiнiстpу- 
вання є неoбхiдним для деpжав, бiзнесу та кpаїн 
в цiлoму. Завдяки її запpoвадженню буде за-
безпечена вiдпoвiднiсть сум наpахoванoгo та 
сплаченoгo ПДВ, oскiльки суми ПДВ гаpантуються 
гpoшoвими кoштами на oкpемoму pахунку в ДКСУ. 
Наслiдкoм запpoвадження системи електpoннoгo 
адмiнiстpування стане зниження тиску на бiзнес, 
зменшення впливу людськoгo фактopа та змен-
шення piвня кopупцiї. Пpoте, залишаються 
невиpiшеними pяд питань, пoв’язанi iз вiдкpиттям 
pахункiв в системi електpoннoгo адмiнiстpування 
ПДВ та їх функцioнуванням
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Постановка проблеми. У сучасному світі ко-
рупція є негативним соціа-льним явищем, 

яке загрожує правопорядку, демократії та пра-
вам людини, руйнує належне управління, добро-
чесність і соціальну справедливість, перешкоджає 
нормальному функціонуванню економічних систем, 
загрожує стабільності демократичних інститутів і 
моральним засадам суспільства [1].

В Україні корупція значно поширилась, й про-
никла у всі сфери життєдіяльності суспільства. 
Вжиті заходи протидії її проявам на даний час не 
досить ефективні, незважаючи на те, що наша дер-
жава адаптує національне антикорупційне зако-
нодавство відповідно до міжнародних зобов’язань. 
Зокрема, у 2006р. Верховною Радою України рати-
фіковано основні міжнародно-правові акти з питань 
протидії корупції: Кримінальну конвенцію про бо-
ротьбу з корупцією (1999 р.) [2] та Конвенцію Ор-
ганізації Об’єднаних Націй проти корупції (2003 р.) 
[3]. 7 квітня 2011 р. прийнято закони України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» № 3206-VI 
[4] та «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення» № 3207-VI [1; 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам корупції, як негативного соціального яви-
ща, присвячені праці провідних вітчизняних та 
зарубіжних фахівців у даній сфері. Зокрема, окре-
мі аспекти корупції досліджувалися у роботах: 
Л.В. Білінської, Р.І. Сеніна, М.В. Фоміна, В.В. Кузь-
менка, В.М. Соловйова, В.С. Біскуба, М. І. Мельника, 
Н.А. Катаєва, Л.В. Сердюка, М. Джонстона, Р. Мер-
тона та інших [6]. Однак, адаптація вітчизняного 
антикорупційного законодавства до нових вимог 
сучасності та високий рівень корупції в державі, 
обумовлюють необхідність подальшої наукової роз-
робки даної проблематики.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розкритті сутності корупції та основних 
форм її прояву, передумов її виникнення та про-
блем адаптації національного антикорупційного за-
конодавства вимогам сучасності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні серед науковців немає єдиного підходу до 
трактування сутності поняття «корупція». Цей тер-
мін є широко вживаним, а його сутність дослідни-
ки розглядають по-різному: від зведення корупції 
до такого злочину, як одержання хабара, до ви-
значення корупції загальними формулюваннями, 
які не містять конкретних ознак правопорушення 
[7, с. 174-175]. 

Визначення корупції часто пов’язують із сутніс-
тю поняття «corruption» – що з латинського озна-
чає «підкуп, продажність суспільних і політичних 
діячів, посадових осіб». В українському юридично-

му словнику-довіднику корупція трактується як 
одна з форм зловживання владою, яка пов’язана 
із підкупом посадових осіб [8]. В юридичній літера-
турі існує досить велике різноманіття підходів до 
визначення поняття корупції, які іноді суперечать 
одне одному. Це, у свою чергу, призводить до по-
двійного правового трактування корупційних дій у 
законодавчих і нормативних актах, та є наслідком 
«правових нісенітниць» [9].

У статті 1 Закону України “Про засади запо-
бігання і протидії корупції” надається визначення 
поняття корупції, яке можна стисло подати, як ви-
користання особою, зазначеною в частині першій 
статті 4 цього Закону, наданих їй службових повно-
важень та пов’язаних із цим можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття 
обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи ін-
ших осіб [7; 10]. 

У довідникові міжнародної організації Transpa-
rency International, корупція трактується як зло-
вживання довіреною владою, з метою отримання 
особистої вигоди та класифікується на три види, 
які подано на рис. 1. 

 

Корупція 
незначна

(petty corruption)

Корупція значна
(grand 

corruption)

Корупція 
політична
(political 

corruption)

– це маніпуляція політикою, інституціями та 
регламентом (правилами, процедурами) 
посадовими особами, що ухвалюють політичні 
рішення щодо розподілу ресурсів та 
фінансування, які використовують займані 
посади з метою утримання наданих їх владних 
повноважень, статусу та матеріального стану

– це вчинювані на центральному рівні 
державного управління дії, які деформують 
політику або режим функціонування 
центральних органів державної влади, який 
уможливлює високим посадовим особам 
отримувати винагороду за рахунок суспільного 
блага

– це повсякденне зловживання посадовими 
особами держави середньої та нижчої ланок 
управління довіреною їм владою при взаємодії з 
пересічними громадянами, які намагаються 
отримати доступ до базових послуг, які надає 
держава в закладах охорони здоров’я, освіти, 
відділках міліції по місцю проживання та в 
інших державних установах

Рис. 1. Види корупції та їх трактування [1; 7]

Одним із найбільш вдалих є тлумаченням понят-
тя «корупція» вітчизняним науковцем М.І. Мельни-
ком, який вважає, що «корупція – соціальне яви-
ще, яке охоплює сукупність корупційних діянь, 
пов’язаних з неправомірним використанням осо-
бами, уповноваженими на виконання функцій дер-
жави, наданої їм влади, службових повноважень, 
відповідних можливостей з метою задоволення осо-
бистих інтересів чи інтересів третіх осіб» [7, с. 175].

Для предметного розуміння корупції, її політ-
економічної сутності і змістовності важливе зна-
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чення має класифікація корупційних дій. Найбільш 
спрощеною є класифікація запропонована Н.А. Ка-
таєвим і Л.В. Сердюком, відповідно до якої виокрем-
люється чисто кримінальна (переважно економічна) 
і політична корупцію. Останню в свою чергу поді-
ляють за поведінкою на карну і відхилену [9].

М. Джонстоном запропонував більш складну 
класифікацію видів корупції. Зокрема, він виокрем-
лює такі типи корупції: хабарництво чиновників 
у сфері торгівлі (продаж нелегальної та неякісної 
продукції, завищення якості товарів і т.д.); відноси-
ни у патронажних системах, у тому рахунку про-
тегування «босів» на основі родинних, партійних, 
свійських принципів; дружба і кумівство; кризисна 
корупція – обумовлена невизначеністю та ризиком, 
коли рішення органів влади можуть привести до 
суттєвих для бізнесу змін, тому вони стають пред-
метом торгівлі [9].

При здійсненні класифікації корупційних дій не-
обхідно застосовувати багатокритеріальний меха-
нізм, на основі якого можлива більш повна структу-
ризація цього явища. На особливу увагу заслуговує 
пропонована класифікаційна структура розроблена 
Фоміним М.В., Кузьменком В.В., яка враховує різ-
номанітні концептуальні підходи, погляди фахівців 
і вчених, щодо означеної проблеми (табл. 1) [9]. 

Корупція є однією із найактуальніших проблем 
сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що 
корупція стала основною політичною проблемою 
кінця ХХ – початку ХХІ століття. Проте за будь-
яких підходів та оцінок однозначно одне – корупція 
є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є 
вкрай необхідною справою.

Суспільна небезпека корупції полягає в тому, 
що вона [11]:

– гальмує та викривлює соціально-економічні 
реформи;

– поглиблює соціальну нерівність громадян;
– підвищує соціальну напругу в суспільстві;
– порушує принцип соціальної справедливості;
– деформує суспільні цінності;
– породжує схильність до протиправного спосо-

бу життя;
– підриває авторитет держави;
– завдає шкоди утвердженню демократичних 

основ управління суспільством.
Корупція, спотворюючи суспільні відносини, по-

рушує нормальний порядок речей у ньому, почина-
ючи із порушення службового обов’язку, і тягне за 
собою порушення інших суспільних відносин. Вона є 
однією з основних причин поділу суспільства, умов-
но кажучи, на офіційне і неофіційне. Основні еле-
менти корупції – це підкуп, зловживання службо-
вим становищем, неправомірне надання (отримання) 
пільг і переваг, використання влади для незаконного 
заволодіння чужим майном та ін. [12, с. 132-133].

На думку американського соціолога Р. Мертона, 
подекуди протиправне діяння є нормальною реак-
цією людей на ненормальні умови існування. Ма-
ється на увазі, що інколи сама держава і соціальна 
система спонукають громадян до скоєння проти-
правних вчинків. Серед таких причин можна ви-
окремити такі [13]:

– низька заробітна плата;
– бюрократична система прийняття;
– вроджені в масовій свідомості стереотипи про 

те, що за все необхідно платити;
– низька загальна культура посадовців та слаб-

ка обізнаність громадян зі своїми правами;
– закритість державних органів від впливу гро-

мадськості, відсутність реальних механізмів контр-
олю за їх діяльністю;

– існування економічних пільг, обумовлених 
урядовими рішеннями.

Таблиця 1
Класифікація корупції

Критерій класифікації 
корупції Форми прояву і види корупції

Суб’єкти корупційних 
відносин

1. Суб’єкти – хабарники: державні чиновники; менеджери державних і приватних 
фірм; політичні діячі.
2. Суб’єкти, що пропонують хабар: громадяни; приватні підприємці; приватні ле-
гальні фірми; тіньовий бізнес; державні фірми; політичні діячі; державні чиновни-
ки.

Цілі корупції з точки 
зору її суб’єктів

1. Суб’єкти – хабарники: багатіння за рахунок отримання товарно-грошових цін-
ностей; обмін послугами (протекціонізм, патронаж, кронізм, фаворитизм).
2. Суб’єкти, що пропонують хабар: прискорення вирішення питань в межах пра-
вового поля; вирішення питань за межами правового поля; отримання вигідних 
державних замовлень; кар’єрне зростання; лобіювання необхідних нормативно-пра-
вових актів; встановлення „добрих відносин”; отримання конкурентних переваг.

Ініціативність у 
корупційних відносинах

1. Вимагання хабара посадовою особою.
2. Підкуп посадових осіб за ініціативою суб’єктів, що пропонують хабар.
3. Традиціоналізм у корупційних відносинах.

Рівень організації 
та розповсюдження 
корупційних відносин

1. „Низинна” корупція: місцева; регіональна.
2. „Верховинна” корупція: національна; міжнародна.

Тип організації 
корупційних відносин

1. Локальний – має разовий характер.
2. Стільниковий – має сезон-ний або постійний характер.

Вид корупційних 
відносин

1. Тверді: хабар у вигляді товару; грошовий хабар; хабар у вигляді різного роду 
цінностей (антикваріат, коштовності, ювелірні прикраси і ін.).
2. М’які: непотизм (кумівництво); кронізм (протекціонізм);фаворитизм; патронаж; 
лобізм; родинність; клановість; трайбалізм; місництво і інші.

Ступень централізації 
корупційних відносин

1. Децентралізована корупція (випадкова).
2. Централізована корупція („знизу до верху”).
3. Централізована корупція („зверху до низу”).

Регулярність 
корупційних дій

1. Епізодична корупція.
2. Систематична або інституційна корупція.
3. Клептократична – корупція як невід’ємна частина владних 
відносин.
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Отже, узагальнюючи вищезазначене та зважаю-
чи на національне законодавство, корупційні діяння 
мають такі види [14]:

- зловживання владою або посадовим станови-
щем, перевищення влади або посадових повнова-
жень та інші посадові злочини, що вчиняються для 
задоволення корисливих чи інших особистих інтер-
есів або інтересів інших осіб;

- розкрадання державного, колективного або 
приватного майна з використанням посадового ста-
новища;

- хабарництво;
- здійснення безпосередньо та через посередни-

ків або підставних осіб підприємницької діяльності 
з використанням влади чи посадових повноважень, 
а також пов'язаних з ними можливостей;

- сприяння з використанням посадового стано-
вища фізичним і юридичним особам у здійсненні 
ними підприємницької та іншої діяльності з метою 
незаконного одержання за це матеріальних або ін-
ших благ, пільг та інших переваг; 

- неправомірне втручання з використанням по-
садового становища у діяльність інших державних 
органів чи посадових осіб з метою перешкоджання 
виконанню ними своїх повноважень чи домагання 
прийняття неправомірного рішення;

- використання інформації, одержаної під час 
виконання посадових обов'язків, у корисливих чи 
інших особистих інтересах;

- надання необґрунтованих переваг фізичним 
або юридичним особам шляхом підготовки і при-
йняття нормативно-правових актів чи управлін-
ських рішень;

- протежування з корисливих або інших особис-
тих інтересів у призначенні на посаду особи, яка за 
діловими і професійними якостями не має переваг 
перед іншими кандидатами тощо.

Як свідчать дані відомих світових рейтингів, 
стан в Україні – з поширенням як корупції, так 
і її негативних наслідків – щороку погіршуєть-
ся [15]. Результати Індексу сприйняття корупції 
за 2012 рік від Transparency International (ІСК) 
свідчать, що незважаючи на певні кроки україн-
ської влади в напрямку подолання корупції, си-
туація залишається невтішною. Згідно з цьогоріч-
ним результатом ІСК Україна посідає 144 місце зі  
176 країн, охоплених дослідженням, набравши при 
цьому 26 балів зі 100 можливих. Нагадаємо, що 
чим нижче бал, тим ближче країна знаходиться до 
корупційної прірви. Будь-який результат, менший 
за 30 балів, з точки зору Transparency International 
вважається «ганьбою для нації». У 2011 році по-
казник України складав 27 балів (2,3 бали за ста-
рою методологією) [16]. 

Згідно з дослідженнями за 2013р. Індексу сприй-
няття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), 
рейтинг України за рівнем корумпованості зали-
шився практично незмінним – 25 балів зі 100 мож-
ливих. Таким чином країна посіла 144 місце серед 
177 держав, охоплених дослідженням. Україна ста-
більно залишається у групі «підвищеного ризику» 
разом з Камеруном, Іраном, Нігерією, Центральною 
Африканською Республікою та Папуа Новою Гвіне-
єю, але в наступному році вона ризикує скотитися 
ще нижче [17].

Всі сусіди України, до слова, займають вищі по-
зиції – Польща займає 41 місце, Угорщина – 46, 
Словаччина – 62, Румунія – 66, Молдова – 94, Біло-
русь – 123 і Росія – 133 у списку [16; 18].

У 2012 р. за індексом економічної свободи Україна 
набрала 46,1 бала, що дозволило їй посісти 163 по-
зицію. Україну віднесли до категорії «Репресова-
ні» країни. Трохи вище у рейтингу, на 162 місці –  
Соломонові острови, далі за Україною – Узбекис-
тан. Українські показники економічної свободи най-
нижчі у Європі. У 2013 році Україна посіла 161 міс-
це [18].

Експерти вважають, що реформи, проведені в 
Україні, не були успішними. На їх думку, в Україні 
широко поширена корупція, а закони функціону-
ють погано.

Індекс економічної свободи із показником 46,3 
та така низька позиція у рейтингу роблять Україну 
аутсайдером серед країн Східного партнерства. На-
приклад, Грузія у рейтингу займає досить непогану 
позицію – вона на 21 місці. Вірменія в свою чергу 
на 38 місці, Азербайджан – на 88, Молдова – на 
115, Білорусь – на 154. Найнижчу, 177 позицію, в 
рейтингу займає КНДР [19].

Складність проблеми боротьби з корупцією по-
лягає в реальній можливості корумпованих струк-
тур та конкретних осіб, які мають владу і повно-
важення, перешкоджати намаганням проникнути 
до сфери їхньої кримінальної діяльності, а також 
у нездатності правоохоронних органів і політич-
них сил суспільства до безкомпромісної боротьби 
з корупцією. Відсутні соціальні, політичні традиції 
публічного викриття корупціонерів, спеціальні кри-
міналістичні прийоми викриття фактів корупції, що 
є серйозною перешкодою для ефективної боротьби 
із цим явищем [20].

Боротьба з корупцією пов’язана з вирішенням 
наступних основних завдань, вирішення яких, на 
думку Жданова І., має здійснюватись в такій по-
слідовності [21]: 

- зменшення кількості так званих «хабароміст-
ких» функцій державного управління (видача до-
зволів, ліцензій, довідок тощо); 

- чітке законодавче визначення процедур при-
йняття управлінських рішень; 

- забезпечення прозорості прийняття рішень за 
допомогою конкурсів, тендерів тощо; 

- підвищення рівня соціального забезпечення 
населення; 

- підвищення кримінальної відповідальності за 
корупційну діяльність;

- зниження рівня бюрократизованості владних 
структур тощо.

Корупція загрожує національній безпеці і сус-
пільному устрою України, системно і комплексно 
впливає на формування і діяльність владних і по-
літичних інститутів, підриває довіру громадян до 
влади, ускладнює відносини України з іноземними 
партнерами [22, с. 141].

Висновки з проведеного дослідження. Корупція –  
це явище, яке постійно розвивається, трансфор-
муючись до «вимог сучасності», при цьому її сут-
ність залишається незмінною, а негативний вплив 
зростає. Зміна видів та форм корупційних діянь 
здійснюється з метою запобігання впливу наявних 
антикорупційних заходів, спрямованих на проти-
дію цим явищам та їх обмеженню. Отже, з метою 
ефективної протидії корупційним діянням, Україні 
вкрай необхідно в найкоротші терміни адаптува-
ти антикорупційне законодавство до міжнародних 
стандартів, зокрема визначивши всі можливі форм 
корупційної поведінки, а також адекватну відпові-
дальності за такі діяння.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті розглянуто роль інноваційної стратегії в економічному розвитку України. Проаналізовано типи інноваційних 
стратегій. Визначено основні етапи розробки та реалізації стратегій в системі управління підприємством та особли-
вості їх застосування в економічних умовах України. Запропоновано умови успішної реалізації інноваційної стратегії 
в діяльності українського бізнесу.
Ключові слова: інноваційна стратегія, економічний розвиток, інноваційна активність, доходи, технології.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
ринкової економіки, нестабільної державної 

політики, що призводить до посилення конкуренції, 
перед підприємствами постало завдання, щодо по-
шуку шляхів підвищення прибутковості та ефек-
тивності своєї діяльності. Вирішенням даної про-
блеми можливо лише за впровадження інновацій, 
а саме інноваційних методів стратегічного управ-
ління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами ролі інноваційної стратегії в економі-
ці вивчали такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: 
Л.Л.. Антонюк [1], В.О.Василенко [2], О.С. Вихан-
ський [3], В.М. Геєць [4], Н.В. Краснокутський [5], 
І.А. Павленко [8], А.Б. Титов [9] та інші. Більшість з 
яких вважають, що саме від активності державної 
політики залежить інноваційний розвиток економі-
ки. Проте розробка заходів щодо інноваційного роз-
витку економіки та формування його стратегічних 
напрямів в контексті трансформаційних перетво-
рень економіки залишаються актуальними.

Метою дослідження є обґрунтування ролі інно-
ваційних стратегій в управлінні підприємством та 
вибір їх варіантуреалізації в сучасних умовах ді-
яльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічне управління інноваціями є складовою 
інноваційного менеджменту. Воно вирішує широкий 
спектр питань планування та реалізації інновацій-
них проектів і програм, які розраховані на якісні 
зміни в діяльності організації на ринку, виробни-
цтві або соціальній сфері підприємства (організації). 

Поняття «стратегія» (грец. strategos – мистецтво 
перемагати) у сучасному розумінні – це сукупність 
усіх дій управлінського характеру, спрямованих на 
зміцнення позицій організації (підприємства, кор-
порації) і задоволення споживачів, які сприяють 
досягненню місії та цілей організації1.

Стратегія – це комплексний план, що орієнтує 
організацію не на сьогодення, а на перспективу. 
Метою стратегії є забезпечення не стільки поточ-
ного успіху, скільки прискореного постійного роз-
витку організації в умовах конкуренції, лідерства 
на ринку.

Існує багато визначень управлінської стратегії. 
В огляді, присвяченому питанням стратегії в на-
уковій літературі, Р. Сміт' характеризує дану тему 
як «термінологічне мінне поле». Такі поняття, як 
стратегічне планування, корпоративне планування, 
корпоративна стратегія, стратегічний менеджмент, 
стратегія бізнесу застосовуються дуже широко і 
часто як синоніми. Проте деякі вчені розділяють ці 
терміни [2, с. 57].

Формування системи управління інновацій-
ним розвитком пов’язано з реалізацією відповідної 
стратегії підприємства. Функціонально-вартісний 
аналіз технологій, технологічне прогнозування, ви-
робничо-інноваційний бенчмаркінг і контролінг є 
базисом формування системи інноваційного розви-
тку підприємства.

Щодо трактування поняття «інноваційна стра-
тегія» є багато підходів і відповідно протиріч між 
ними. Так, А. Шегда виділяє таке поняття, як 
«стратегія інновацій», під якою розуміється зосе-
редження зусиль підприємства на пошук принци-
пово нових, ефективних технологій, проектуванні 
необхідних, але невідомих дотепер видів продукції, 
методів організації виробництва, способів стимулю-
вання персоналу тощо [4, с. 384]. А. Тітов іннова-
ційну стратегію трактує як функцію технологічних 
можливостей (внутрішніх і зовнішніх), ринкових 
цілей, а також конкурентних позицій підприємства 
[9, с. 84]. У своїй праці Л. Антонюк, А. Поручник та 
В. Савчук вважають, що метою інноваційної стра-
тегії є ефективне освоєння нових товарів, послуг, 
збільшення обсягів виробництва й експорту науко-
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місткої продукції на міжнародні ринки [1, с. 26]. На 
їх думку, інноваційна стратегія характеризується 
взаємопов’язаним комплексом дій, які спрямовані 
на зміцнення життєздатності і конкурентоспро-
можності суб’єктів господарювання. Підсумовуючи 
вищесказане доходимо висновку, що загально при-
знаного визначення немає, тут на наш погляд дуже 
доречна думка К.П. Янковського та І.Ф. Мухарь які 
вважають, що інноваційна стратегія – це цілеспря-
мована діяльність з визначення найважливіших на-
прямків розвитку підприємства, вибору пріорите-
тів перспективного розвитку, виробленню вимог до 
нього і до комплексу заходів для досягнення пере-
рахованих цілей [10, с. 284].

Вирізняють такі типи інноваційних стратегій 
[6, с. 204]:

 Стратегія наступу – характерна для фірм, які 
базують свою діяльність на принципах підприєм-
ницької конкуренції. Вона пов'язана з прагненням 
фірм досягти технічного й ринкового лідерства 
шляхом створення та впровадження нових продук-
тів. Така стратегія передбачає постійну орієнтацію 
фірми на світові досягнення науки й технології, 
наявність наукових розробок, що фінансуються та 
здійснюються самою фірмою, швидке реагування 
та пристосування до нових технологічних мож-
ливостей. Особливістю наступальної інноваційної 
стратегії є активна участь співробітників фірми у 
створенні та впровадженні інновацій. 

 Стратегія захисту – спрямована на те, щоб 
утримати конкурентні позиції фірми на вже на-
явних ринках. Даної стратегії дотримується біль-
шість фірм, які уникають надмірного ризику. Вони 
прагнуть рухатися на крок позаду від "піонерів" і 
впроваджують новацію, тільки впевнившись у її 
перспективності. Але це не проста імітація новинки. 
Як правило, у неї вносяться істотні поліпшення, що 
сприяє впровадженню новації в інших сферах, за 
іншим призначенням чи перенесенню на інші рин-
ки. Головна функція такої стратегії – оптимізація 
співвідношення "витрати – випуск" у виробничому 
процесі. Захисна стратегія також потребує зна-
чних зусиль у науково-дослідницькій сфері, що дає 
змогу використовувати її лише досить потужним 
високотехнологічним фірмам. Проаналізувавши до-
сягнення й помилки фірм-піонерів, вдосконаливши 
новацію і юридично захистивши її новий зразок, 
вони розпочинають масове виробництво і отриму-
ють від цього значні прибутки. 

Імітаційна стратегія – використовується фір-
мами, які не є піонерами у випуску на ринок тих 
або інших нововведень, але прилучилися до їх ви-
робництва, придбавши у фірми-піонера ліцензію. 
Деколи імітація може відбуватися й без дозво-
лу фірм-лідерів, піратським способом. При цьому 
фірма-імітатор не лише копіює основні споживчі 
властивості нововведень, а й досягає у виробництві 
певних переваг. Такими перевагами можуть бути 
зниження вартості завдяки залученню дешевої ро-
бочої сили чи місцевих ресурсів, використання вже 
наявних виробничих потужностей у новому при-
значенні та ін. Має суттєве значення і здатність 
працівників фірми вдало зімітувати новинку. 

Залежна стратегія – характер технологічних 
змін у даному разі залежить від політики фірм, які 
виступають як "батьківські" стосовно "залежних" 
фірм, що не роблять спроб змінити свою продукцію, 
бо вони тісно пов'язані з вимогами до неї від голов-
ної фірми. Зазвичай ідеться про субпідрядні роботи. 
Малі фірми такого типу поширені в капіталоміст-
ких галузях, їхній ринковий успіх безпосередньо 
залежить від успіху у споживачів основного про-

дукту головної фірми. Такі фірми не здійснюють 
інноваційний пошук самостійно, але забезпечують 
високі критерії якості роботи і гнучкість пристосу-
вання до вимог нових технологій та ринків збуту. 
Значна частина їх зайнята в сервісному бізнесі та в 
просуванні продукції на нові ринки.

В Україні цей тип інноваційної стратегії є до-
сить поширеним. Світові лідери у високотехнологіч-
них галузях приходять у нашу країну саме через 
створення місцевих фірм субвиробників комплек-
туючих для їхньої продукції. Отже, завдяки "за-
лежній" інноваційній стратегії українські фірми 
можуть брати активну участь у світовому іннова-
ційному процесі.

Традиційна стратегія – цей тип стратегії не пе-
редбачає значних технологічних змін, тому він лише 
умовно належить до інноваційного. Часто виробни-
цтва стають традиційними внаслідок закріплення 
за ними певних інноваційних форм на тривалий 
період їхнього "життєвого циклу". Тому, якщо фір-
ма на підставі ретельного аналізу ринкової ситуації 
та становища конкурентів цілком впевнена у ста-
лості ринку та споживчих перевагах своєї продук-
ції, вона може свідомо дотримуватися традиційної 
стратегії. Водночас, ця стратегія передбачає вдо-
сконалення форм обслуговування традиційної про-
дукції, тому їй також притаманні риси інноваційної 
поведінки. Прикладом тут може бути ресторанний 
та готельний бізнес. Незважаючи на традиційність 
задоволення попиту форма і якість такої продукції 
постійно вдосконалюються.

Стратегія "за нагодою", або стратегія "ніші", є 
реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку чи 
інституційного середовища. Інноваційна діяльність 
тут полягає в пошукові інформації щодо можли-
востей, які з'являються у фірми за нових обставин, 
знаходженні особливих ніш на наявних ринках то-
варів і послуг, що мають споживача з нетиповим, 
але значущим різновидом потреб. Саме з вказаного 
типу стратегії починають фірми і країни, що нама-
гаються швидко увійти на світові ринки, використо-
вуючи свій традиційний потенціал.

Вибір організацією певної інноваційної страте-
гії залежить від багатьох чинників. Це і умови та 
чинники зовнішнього середовища, і сфера діяль-
ності організації, і номенклатура та асортимент її 
продукції, і тривалість життєвого циклу товарів, і 
спроможність організації здійснювати моніторинг 
науково-технічної інформації щодо ринку новацій, і 
наявність відповідного науково-технічного й техно-
логічного потенціалу, і багато інших, про які йшло-
ся вище. 

На практиці підприємство рідко дотримується 
незмінно однієї і тієї самої стратегії, як і стратегії 
в «чистому вигляді», використовуючи чисельні мо-
дифікації інноваційних стратегій, комбіновані інно-
ваційні стратегії як найбільш ефективні у випадках 
закріплення позицій та переходу з захисної до ін-
новаційної стратегії наступального типу.

Окрім того, кожен з типів інноваційної стратегії 
володіє низкою характеристик та стратегоутворю-
ючих чинників, багатогранність та різноманітність 
яких комплексно описують інноваційно-стратегічні 
процеси на підприємстві, а цільова функція щодо 
них повніше, об’єктивніше визначає тип стратегії, її 
характер та основні риси і повинна бути врахована 
під час визначення, а отже, і вибору інноваційної 
стратегії з метою детального планування інновацій-
них перетворень на підприємстві [7, с. 97].

Таким чином, обґрунтовуючи той чи інший ва-
ріант інноваційної стратегії, керівники повинні вра-
ховувати й те, що вона має відповідати загальній 
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стратегії розвитку організації, бути прийнятною 
для неї за рівнем ризику й передбачати готовність 
ринку до сприйняття новинки.

Висновок. Головною умовою успішної реалізації 
інноваційної стратегії є адаптації підприємства до 
обраної стратегії за допомогою механізму адаптації. 
В літературних джерелах під механізмом адаптації 
розуміють “…механізм, який з метою підтриман-
ня стабільного функціонування системи під впли-
вом змін характеристик зовнішнього середовища і 
внутрішніх якостей об’єкта, забезпечує відповідну 
зміну структури та параметрів регулятора системи.

Інноваційна стратегія має двоякий горизонталь-
но-функціональний характер і може бути представ-
лена, з одного боку, як регулятор функціонування 

інноваційної сфери, а з іншого, – як функціональна 
стратегія підприємства.

У сучасних умовах господарювання ефективною 
інноваційною стратегією є широке використання 
сучасних технологій аутсорсингу, які дозволяють 
підтримувати економічну стійкість виробників в 
умовах жорсткої конкуренції та нестабільнос-
ті зовнішнього середовища. Аутсорсинг – (англ. 
outsourcing – використання зовнішніх джерел або 
засобів) – це передача сторонньому підрядникові 
деяких бізнес-функцій або частин бізнес-процесу 
підприємства. Тобто, всі ресурси компанії концен-
труються на основному виді діяльності, а другоряд-
ні для бізнесу функції перекладаються на профе-
сійних партнерів. 
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The role of innovative strategy in economic development of Ukraine is considered in the article. The types of innovative 
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in activity of Ukrainian business are proposed.
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Постановка проблеми. З моменту проголо-
шення незалежності в нашій країні розпо-

чався процес ринково-трансформаційних перетво-
рень в цілях запровадження механізму активізації 
економічної діяльності для розбудови сповненого 
достатком майбутнього. До пертурбацій такого рів-
ня і масштабу спонукали соціальні здобутки най-
розвиненіших країн світової спільноти. Звісно, що 
на той час, як і сьогодні, не існує якогось стандарт-
ного алгоритму запровадження ринкової економіки 
із соціальним підтекстом. У кожній країні життя 
висуває свої проблеми щодо соціалізації економіки, 
а слід для їх вирішення мають розроблятися специ-
фічні сценарії і заходи по їх реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-
родно, що в Україні з її специфікою поступу до 
цивілізаційних стандартів добробуту з відкочуван-
ням від повної до часткової соціалізації економіки 
та необхідністю її переструктурування, соціальне 
сходження забезпечувалося дослідженнями уче-
них різного наукового спрямування. Наукові ак-
центи супроводу соціальної конверсії економіки 
стали предметом розгляду фахівцями філософ-
ського, політичного, соціального та економічного 
спрямування. З них особливо виділяються праці 
таких вітчизняних вчених як О. Амоша, В. Бесєдін, 
Д. Богиня, З. Варналій, А. Гальчинський, З. Галуш-
ка, А. Гриценко, В. Геєць, М. Герасимчук, В. Гриш-
кін, О. Грішнова, Г. Губерна, Н. Дєєва, М. Долішній, 
С. Дорогунцов, Ю. Зайцев, Т. Заяць, О. Кахов-
ська, Б. Кваснюк, Е. Лібанова, Л. Лісогор, І. Лукі-
нов, В. Мікловда, В. Новіков, О. Новікова, В. Пила, 
М. Соколик, Л. Тимошенко, Л. Червова, М. Чума-
ченко та багатьох інших. Ними розвинено наукові 
погляди на соціальну місію держави, розроблено 
теоретичні основи соціалізації, розкрито зміст по-
тенціалу соціалізації, обґрунтовано модель соціаль-
ної модернізації Української держави, досліджено 
ринково-трансформаційні процеси та організацій-
но-економічний механізм надання змінам в еконо-
міці керованого характеру тощо. 

Є всі підстави визнати, що економічна части-
на трансформаційних перетворень в основному в 
Україні відбулася, якщо виходити з визнання її 
країною з ринковою економікою, розвантаження 
державного сегмента від неефективних видів еко-
номічної діяльності, переструктурування господар-
ського комплексу і т. ін. Проте ринок з його інф-
раструктурою, інститутами і інституціями були у 
програмі реформування підпорядкованими соціаль-
ним аспектам розвитку. Однак, ця вимога, виходячи 
з соціальної реальності, не була закладена у меха-
нізм збалансування економічної і соціальної скла-
дових суспільного поступу. Складається враження 

про недостатню імунізованість національної моде-
лі ринку соціальними аспектами розвитку. І осно-
вною причиною формування цієї незаповненої ніші 
вбачається зорієнтованість реформаторів на реко-
мендації зарубіжної науки й абстрагування від на-
укових здобутків вітчизняних вчених, враховуючих 
вихідні умови і сприймаючі ринок як родову ознаку 
індустріальної, а не постіндустріальної цивілізації. 

Формулювання цілей статті. Оскільки питання 
формування і реалізації соціальної стратегії Украї-
ни, спрямованої на перебір соціальними цінностями 
на себе регулятивної функції в забезпеченні сус-
пільної динаміки, є досить актуальними в умовах 
сьогодення нами було здійснено спробу оцінки со-
ціальних досягнень за роки трансформаційних пе-
ретворень. При цьому сенсом дослідження була не 
просто діагностика ретроспективних даних, а ви-
явлення за їх динамікою деструктивних аспектів 
соціалізації економіки і, зокрема, тих з них, які 
ставлять перепони інноваційній моделі розвитку. 
Ставлячи таке завдання, ми виходили з того, що 
перехід на нову парадигму реформування має сенс 
лише у тому разі, якщо він реально покращить рі-
вень і якість життя людей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
аксіоматичними положеннями найбільш інформа-
тивним індикатором добробуту виступають зміни 
чисельності населення країни. В цьому контексті 
ще А. Сміт наголошував, що «…самим безспірним 
свідченням процвітання будь-якої країни слугує 
зростання чисельності її населення» [1, с. 67]. Те 
ж, що реально склалося на національних теренах 
не підтверджує навіть наявності бажань щодо зба-
лансування народжуваності і смертності, оскільки 
у період з 1990 по 2012 рр. чисельність населення 
зменшилася на 6,3 млн осіб і складала на початок 
2013 р. 45,6 млн осіб [2]. Ми маємо осмислено сприй-
мати цю констатацію, але вона є наслідком дії при-
чин, які її обумовили.

В цьому контексті започатковано шерег диску-
сій, квінтесенцією яких визнано захворюваність і 
наявність третини населення у віці старшому від 
працездатного. Якщо бути об’єктивними, то дійсно 
впродовж 1990-2012 рр. кількість уперше зареє-
строваних випадків захворювань в Україні зросла в 
1,1 раза. Щодо смертності серед осіб у віці 55 років 
і старше, то за станом на початок 2013 р. вона з 
розрахунку на 100 тис. постійного населення пере-
вищувала середній показник по країні у 2,4 раза [2].

Контури ж нашого уявлення про причини реце-
сії чисельності населення дещо не збігаються з ре-
презентованими. На наш погляд, приведений підхід 
досить спрощений. Погоджуючись в деякій мірі з 
виокремленими причинами, ми схильні до експліка-
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ції ситуації зі зменшенням населення на підґрунті 
чинників, які ніби опосередковано впливають на цю 
динаміку, перебуваючи за межами видимого про-
цесу.

Нагромаджений обширний емпіричний матері-
ал дозволяє переорієнтувати логіку пояснення змін 
чисельності населення на врахування умов і мож-
ливостей відтворення праце- і життєздатності на-
селення. Ці можливості пов’язуються з заробітною 
платою як основним джерелом задоволення потреб 
окремого працівника і членів його сім’ї. 

За станом на кінець 2012 р. ціна, яку платили 
за використання живої праці у виробництві тоб-
то середньомісячна заробітна плата складала біля 
3026 грн. Оскільки нами оцінювалися соціальні ре-
зультати трансформаційних перетворень, то поста-
вала проблема їх порівняння з вихідними харак-
теристиками. Якщо конкретизувати цю вимогу, то 
можна стверджувати про зменшення ціни робочої 
сили впродовж 1990-2012 рр. на 26,5% [2]. Відпо-
відно до цієї констатації можна зробити і інший 
крок в характеристиці змін добробутних позицій 
працюючого населення. Мова йде про достатність 
середньомісячної заробітної плати, її відповідність 
цивілізаційним стандартам. При переведенні її об-
сягу, зафіксованому у 2012 р., у валюту США за 
діючим курсом, вона склала 378,7 дол. США тоді, як 
середньосвітовий заробіток робітника перевищував 
1480 дол. США. При цьому у Польщі вона переви-
щувала 1360 євро, у Франції – 2500 євро, у Німеч-
чині – 2800 євро, у Великобританії – 3118 євро [3]. 
Тепер про інше і, напевне, не менш важливе у кон-
статації рівня платоспроможності населення, а саме 
діапазону змін розміру середньомісячної заробітної 
плати за видами економічної діяльності від 1552 до 
5954 грн та в розрізі регіонів від 2185 до 4607 грн [2]. 
Якщо перейти у площину різних категорій праців-
ників, то робітник у промисловості України щоміся-
ця отримує у середньому 4,3 тис грн., що менше від 
реалій Німеччини у 5,8 рази, від Франції – 6,4 рази, 
від США – у 7,7 рази. Пересічний будівельник у 
нашій країні в середньому отримує 4,7 тис грн., або 
у 6 разів менше ніж у Німеччині, у 5,3 рази ніж у 
Франції та у 6,8 рази від США [4, с. 13]. Є сенс по-
слатися і платню бакалавра (молодшого спеціаліс-
та) тобто випускника ВУЗу без досвіду практичної 
діяльності, яка в Україні менше від Польщі, Угор-
щини і Росії у 1,5 рази, від США – у 5,3 рази і від 
Німеччини – у 8,3 рази [5]. Тут же можна внести 
суттєві корективи у приведені дані, пов’язані з пер-
турбаціями курсу долара США у 2013-2014 рр., які 
ще вдвічі збільшили розбіжність у заробітках укра-
їнців і іноземців. І це тоді, коли по достатній кіль-
кості позицій продуктів харчування, одягу, взуття 
і комунальних послуг ми за цінами наблизилися до 
європейських. 

Коли йдеться про реалії формування підвалин 
добробутного стану населення, то мається на увазі 
не лише виокремлення статистичних даних й по-
рівняння їх з, так би мовити, еталонами, до яких 
рухається країна, а й окреслення кола деструкцій, 
які призвели до асоціальності у політиці й динаміці 
заробітної плати в економічному просторі країни. 
До таких аномалій ми відносимо відхід відповідних 
інституцій від наукових канонів при визначенні се-
редньомісячної заробітної плати, відсутність стан-
дартів заробітної плати, до яких рухається країна, 
слабкі позиції держави у регулюванні рівня заро-
бітної плати, волюнтаризм роботодавців тощо. 

Ми вважаємо новації, які запроваджені в про-
цеси аналізу, оцінки і планування результатів со-
ціальної ходи за середньомісячною заробітною 

платою аномальними і стримуючими прогресую-
чий поступ. Керуючись політичним, але аж ніяк не 
економічним інтересом, при презентації розподілу 
домогосподарств за рівнем середньодушових дохо-
дів, Державна служба статистики України включає 
дохід на рівні середньомісячної заробітної плати і 
більше у верхній діапазон інтервального поділу [2]. 
При цьому, як слідує з рис.1, ємність прошарку на-
селення, що отримував дохід на рівні середньомі-
сячної заробітної плати і більше, не перевищив 9% 
у 2012 р. 
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Рис. 1. Тенденції змін рівня середньої і модальної 
місячної заробітної плати та частки осіб,  
які отримували середню платню і більше  

в Україні у 2000-2012 рр.

Якщо вести мову про динаміку товщини про-
шарку населення, що отримував дохід на рівні се-
редньомісячної заробітної плати і більше, впродовж 
2000-2012 зменшився на 5,5 в. п. з коливаннями у 
той чи інший бік за результатами маніпулятивного 
розширення кінцевого діапазону з досліджуваним 
параметром доходу. За такого підходу майбутнє пе-
рестає бути передбачуваним. Показовим при цьому 
є те, що розбіжність між презентованою середньою 
і модальною заробітною місячною платою з часом 
посилюється і за станом на початок 2013 р. переви-
щило 2,2 рази. 

Спробуємо знайти відповідь на цілком природне 
запитання про перманентне утримування як серед-
ньої, так і модальної заробітної плати на статично 
низькому соціальному рівні. 

Перш за все, дешева за рівнем заробітної пла-
ти робоча сила, не генерує у підприємців відчуття 
необхідності оновлення техніко-технологічної бази 
виробництва. Свідченням цьому виступає поси-
лення зносу основних засобів в економіці з 36,5% 
у 1990 р. до 76,7% у 2012 р. Щодо технології, то в 
Україні домінують архаїчні 3 і 4 технологічні укла-
ди. Аргументуючи низьку заробітну плату відпо-
відним рівнем продуктивності праці, який власне 
залежить від фондоозброєності праці, а не від люд-
ської напруги, роботодавці утримують частку заро-
бітної плати у собівартості продукції впродовж ро-
ків незалежного господарювання на рівні 7-11% або 
у 5-6 разів менше від європейських стандартів [5]. 

Ми відносимо до причин тривалого несправед-
ливого розподілу доходів використання інституці-
ями управління неадекватних змісту нормативних 
категорій та технології встановлення їх величин 
В результаті вивчення державних актів та спектру 
питань з піднятої проблеми в законах і постановах 
вищого законодавчого органу, а також виступах і 
публікаціях депутатів та управлінців різного рівня 
презентації ми прийшли до висновку про викорис-
тання понятійного апарату, який формує асоціаль-
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ність. Ми маємо на увазі інститут соціальних стан-
дартів. В Законі України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії» базовим 
державним соціальним стандартом визначено про-
житковий мінімум [5], але аж ніяк не рівень плат-
ні, який пов’язується з середнім достатком. Ми 
впевнені у тому, що соціальний стандарт зовсім 
не тотожний соціальним показникам, пов’язаним з 
мінімальними рівнями відтворення життєздатнос-
ті людини, забезпечення, споживання чи надання 
послуг. Стандартом не можуть бути мінімальні роз-
міри матеріальних і інших благ, які наперед не мо-
жуть забезпечити кожній особі необхідний для неї 
достатній рівень життя.

Висновки з даного і перспективи подальших 
досліджень. Порушена в рамках статті проблема 

наявності в соціальній політиці парасоціальних ас-
пектів деструктивного плану щодо формування за-
робітної платні, потребує нагального вирішення для 
припинення гальмування наслідками її ігнорування 
суспільної динаміки. Справа у тому, що активність 
суб’єктів господарювання а слід і зростання націо-
нальної економіки підтримують своєю платоспро-
можністю незаможні прошарки населення. Багаті, 
як правило, інвестують зарубіжні економіки. Звіс-
но, йдеться про достатньо протяжні у часі і про-
сторі інститути і інституції. Але до них слід відно-
ситися філософськи, оскільки дослідження, які слід 
продовжити, підтверджують через встановлення 
вартості робочої сили недоплати бізнесом найманим 
працівникам заробітної платі в обсягах, які пере-
вершують реально виплачену. 
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Необхідною умовою становлення і розвитку економіки України та забезпечення її стабільності є відновлення 
функціонування великих підприємств. Це зумовлює необхідність системного дослідження проблем і задач виведення 
підприємств з кризового становища, адаптації їх діяльності до ринкових умов та подальшого виробничого розвитку, а 
також методів їх розв'язання. За таких умов важливого значення набуває розробка систем антикризового управління 
підприємствами, які на основі всебічного аналізу поточного стану підприємства та особливостей його діяльності до-
зволять запобігти виникненню кризових явищ на підприємстві, розробити методи поліпшення його функціонування, 
виробити план виведення підприємства з кризового становища.
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Постановка проблеми та її зв'язок з важли-
вими науковими і практичними завдання-

ми. Загально визнано, що антикризове управління 
слід розглядати як один з функціональних напря-
мів управління підприємством (як різновид орга-
нізації»), тобто, згідно з концепцією М. Мескона, 
як «процес планування, організації, мотивації та 
контролю, необхідний для того, аби сформулювати 
та досягти цілей, що стоять перед організацією».

Виживання, тобто можливість існувати якомога 
довше, є найважливішим завданням більшості орга-
нізацій, тому антикризове управління, безперечно, 
є складовою менеджменту підприємства в цілому. 

На мій погляд,точка зору підтверджується у ви-
значенні антикризового управління проф. Е.О. Уткі-
на – «складова загального менеджменту на підпри-
ємстві використовує його кращі прийоми, засоби та 
інструменти, орієнтується на запобігання можливим 
ускладненням у діяльності підприємства, забезпе-
чення його стабільного успішного господарювання».

Окремими українськими дослідниками, зокрема 
в роботі Н.В. Туленкова, висловлюється думка, що 
будь-яке управління організацією повинно бути ан-
тикризовим, тобто побудованим на врахуванні ри-
зику та небезпеки кризових ситуацій. Цю ж точку 
зору підтримує проф. Е.М. Короткое. Відповідно до 
його визначення «антикризове управління має свій 
предмет впливу – проблеми, реальні та очікувані 
фактори кризи, тобто усі прояви загострення про-
тиріч, які викликають загрозу їх гострого прояву».

Головною метою антикризового управління кор-
поративною організацією є забезпечення стійкого 
фінансового стану в результаті своєчасного реагу-
вання на зміни, спричинені зовнішнім середовищем 
(економічні, політичні, соціальні, міжнародні мета-
морфози) через введення в дію антикризових ін-
струментів, що дають змогу усунути тимчасові фі-
нансові ускладнення на підприємстві та подолати 
симптоми банкрутства.

Ряд проблем, пов’язаних з антикризовим управ-
лінням підприємством, і досі не знайшли належного 
відображення у науковій літературі. Так, відсутні 
методичні напрацювання, які б дозволяли оцінюва-
ти рівень кризового стану вітчизняних підприємств 
з урахуванням їх розмірів, виду діяльності, галузі, 
перш за все,підприємств пекарської галузі.

Одним із важливих розділів економіки України 
у формуванні продовольчої безпеки держави й екс-

портного потенціалу країни являється харчова про-
мисловість, яка є складовою України та об’єднує 
різні види харчової промисловості. Економіка галузі 
має забезпечувати виробництво високоякісних про-
дуктів харчування для населення,як основного за-
собу відтворення життєдіяльності людини. 

Також в умовах негативних тенденцій у галу-
зі 2012–2013 рр., зумовлених фінансовою кризою, 
уваги потребують питання подолання кризових 
явищ на підприємствах хлібопекарської підгалузі, 
що дозволило б збільшити обсяги виробництва, та 
збільшити фінансову можливість підприємства.

Недостатньо вивчені особливості вибору цілей та 
стратегії підприємства відповідно до рівня його кри-
зового стану, а також підходи до формування ме-
ханізму забезпечення ефективності антикризових 
програм з точки зору розгляду підприємства,які б 
дали змогу пекарським галузям у кризовий стан 
вміло та чітко втриматись на ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженню різних аспектів управління корпоратив-
ною організацією підприємства в умовах кризи при-
святили свої праці як вітчизняні, так і закордонні 
вченні. Перш за все, такі як: І.Т. Балабанов, С.Г. Бє-
ляєв, А.П. Градов, А.Г. Грязнова, П. Друкер, В.А. За-
бродський, М.П. Іванов, Т.С. Клебанова, В.Г.Кошкін, 
Б.І. Кузін, Л.О. Лігоненко, Є.С. Мінаєв, Д. Морріс, 
В.П. Панагушин, В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, 
Б.А. Райзенберг, М.В. Слабіков, О.С. Соколіцин, 
Є.А. Уткін, В.К Ряшенцева, В.Ф. Байцим, О.В. Кова-
ленко, О. М.Шапошникову, С.Г. Губіну, А.Ю. Сємє-
хіну, В.М. Олаф та інші. Так, у роботі Н.В. Туленко-
ва, висловлюється думка, що будь-яке управління 
підприємством повинно бути антикризовим, тобто 
побудованим на врахуванні ризику та небезпеки 
кризових ситуацій .

Процес виведення господарського суб'єкта з да-
ного негативного стану має відбуватись хаотично, 
він має бути належним чином організований та ско-
ординований.

У свою чергу, Коваленко О.В. визначає антикри-
зове управління як систему, спрямовану на діагнос-
тику, попередження, локалізацію, нейтралізацію та 
подолання кризових явищ засобами сучасного ме-
неджменту, з допомогою нових інформаційних тех-
нологій та економіко-математичного моделювання. 

Дослідження стану, та виявлення проблем в 
розвитку пекарської галузі, та обґрунтоване вирі-
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шення усіх проблем даної галузі,а також гармонія 
взаємодії держави та пекарської галузі. 

Виділення невирішених частин. В розроб-
ці системи антикризового управління має пере-
дувати комплексний аналіз стану підприємства з 
обов'язковим визначенням проблемних, або кризо-
вих, його ділянок. За даними зарубіжних фахівців, 
прогнозування банкрутства є можливим за 1,5-
2 роки до появи очевидних ознак. Щоправда, за-
кордонний досвід не знає стільки форс-мажорних 
обставин, які знає підприємець в Україні. Тому 
комплексний аналіз має включати обов'язково ана-
ліз виробництва та збуту продукції, фінансовий 
аналіз, використання трудового потенціалу, аналіз 
витрат та ціноутворення [2, c. 30].

Для деяких українських підприємств прово-
диться спеціальний поглиблений аналіз фінансово-
господарського стану неплатоспроможних підпри-
ємств i організації з метою віднесення їx до Реєстру 
неплатоспроможних підприємств та організацій.

Постановка завдання. Проаналізувати організа-
цію антикризового управління корпоративною орга-
нізаціює (на прикладі пекарської галузі).

Виходячи з поставленого завдання досліджен-
ня, слід зазначити, що антикризове управління 
дає можливість одержати надійні відомості про 
проблеми підприємства та забезпечити керівни-
ків рекомендаціями, які дозволять регулювати та 
контролювати кризовий стан організації, а також 
застосувати необхідні, саме в даному випадку, ме-
тоди запобігання отриманню негативних наслідків 
кризи.

На мій погляд, доцільно розглядати організацію 
антикризове управління як спеціальне, постійно 
організоване управління, націлене на найбільш опе-
ративне виявлення ознак кризового стану та ство-
рення відповідних передумов для своєчасного його 
подолання, з метою забезпечення відновлення жит-
тєздатності окремого підприємства, недопущення 
негативних наслідків кризи. Іншими словами, дане 
управління необхідно розглядати як комплексний, 
багатоплановий процес, включаючи спеціальні фі-
нансові процедури, відповідний маркетинговий 
план, а також надзвичайні заходи щодо мобілізації 
ресурсів підприємства [1, c. 34].

Виділивши ключові моменти такої динаміки, 
легше буде прогнозувати хід наступних подій. 

Найбільшу увагу потрібно приділити проблемам, 
які вже мали місце в минулому і проаналізувати, 
якимчином вони були вирішені і до яких наслідків 
призвели.

Виділивши ключові моменти такої динаміки, 
легше прогнозувати хід наступних подій. У тому 
випадку, якщо криза негативно вплинула на пе-
карську галуль підприємства та подальшу його ді-
яльність, слід розробляти нові стандарти та модель 
реструктуризації організації з забезпеченням від-
повідних заходів необхідними ресурсами.

Виклад основного матеріалу дослідження із 
обґрунтуванням одержаних результатів. Хлібопе-
карська промисловість України є однією з основних 
галузей харчової промисловості, яка за виробни-
чими потужностями, механізацією технологічних 
процесів, асортиментом спроможна забезпечити 
населення різними видами хлібних виробів. Стаціо-
нарні хлібопекарські підприємства мають важливе 
значення для підтримки соціальної стабільності в 
суспільстві. Своєю продукцією, яка була, є і зали-
шиться продуктом номер один, вони забезпечують 
всі верстви населення та бюджетні організації. 

Значення багатьох галузей харчової промисло-
вості в системі суспільного виробництва визнача-

ється передусім тим, що їх продукція призначена 
для відновлення головної виробничої сили суспіль-
ства – робочої сили. Головне значення харчуван-
ня – забезпечення потреби організму в речовинах, 
відновлюючих витрачену енергію. Важлива роль 
харчової промисловості в тому, що вона полегшує 
домашню працю,фабричне виробництво харчових 
продуктів у розфасованому та упакованому вигляді 
скорочує трудові затрати працівників торгівлі, час 
споживачів на придбання продуктів [1, c. 46].

У сумарному обсязі продукції всієї харчової 
промисловості України вона займає одне із провід-
них місць, а частка хлібопродуктів у раціоні насе-
лення України складає 15%, що підтверджує їхній 
статус як основного продукту харчування. 

Специфіка хлібопекарського ринку України по-
лягає в тому, що він на 99,9% представлений про-
дукцією вітчизняного виробництва [2, c. 57].

Національна хлібопекарська галузь працює в 
режимі натурального господарства: виробництво 
дорівнює споживанню. Хлібопекарська галузь є 
високо конкурентною: сьогодні в хлібопекарській 
галузі України працює близько 400 великих хлі-
бозаводів, близько 500 невеликих підприємства та 
понад 1000 міні-пекарень.

Особливості конкурентного середовища хлібопе-
карської галузі:

-72% хліба і хлібобулочних виробів виготовля-
ють промислові хлібозаводи, розташовані у містах і 
районних центрах (близько 400);

-6% хліба виготовляють підприємства колишньої 
системи Укркоопсоюзу. Таких хлібозаводів близько 
500. Як правило, ці хлібозаводи мають невелику по-
тужність і обслуговують населення сіл;

- 1,5% хліба припадає на частку підприємств 
Укрпродсоюзу;

- 20% хліба і хлібобулочних виробів випікають 
приватні, малі пекарні.

Показники споживання і виробництва хліба 
в Україні оновили антирекорди. За підсумками 
2013 року Держкомстат повідомив про скорочення 
випуску хліба на 7,9% – до 1,755 млн. т. у порівнян-
ні з обсягами 1990 року (6,7 млн. т) сталося падіння 
у 3,8 рази [4, c. 254].

Це зумовлено багатьма факторами: зміна еко-
номічного типу, зменшення населення України, 
зміна купівельних переваг споживачів. В 2012 зни-
ження обсягів виробництва становило 4,2% . З лип-
ня 2012 року по квітень 2013 року в Україні було 
вироблено 1,38 млн. тонн хлібобулочних виробів,  
у той час як за аналогічний період 2011/2012 років –  
1,44 млн. тонн. Тенденція не сегментована за регі-
онами країни – обсяги виробництва і, відповідно, 
споживання знижуються по всій Україні. За дани-
ми офіційної статистики, серед лідерів по вироб-
ництву хліба – переважно мегаполіси. Найбільше 
хліба було вироблено в Дніпропетровській області –  
14,3 тис. тонн, що менше березневого показника на 
2,4%. Крім того, в трійку найбільших виробників 
увійшли Київ і Донецька область. 

Першопричиною цієї тенденції деякі учасники 
ринку раніше називали не корекцію споживчих 
уподобань українців і не зростання популярності 
товарів-замінників. Згідно з даними Держкомста-
ту, найбільш високий рівень середніх цін на житній 
та житньо-пшеничний хліб у 2013 році відзначався 
в Херсонській області (2,04 грн./кг), найнижчий –  
у Києві (1,44 грн./кг), при середньому показнику по 
Україні -1,76 грн./кг.

Останнім часом спостерігаються стрімкі темпи 
розвитку національного ринку хлібобулочних на-
півфабрикатів. Практично кожен великий виробник 
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класичного хліба в Україні апробується у сегменті 
«заморозки». 

Таким способом виробники намагаються дивер-
сифікувати виробництво хліба за рахунок преміум-
продукції з доданою вартістю. Крім того, на ринку 
також присутні дрібні оператори, для яких вироб-
ництво напівфабрикатів є основним видом діяль-
ності. Збільшенню обсягу цього ринку сприяє такий 
віднедавна популярний канал збуту, як мережі су-
пермаркетів [3, c. 86].

Для останніх – це досить вигідне співробітництво –  
випікання в місцях продажів напівфабрикатів вима-
гає набагато менше площ, витрат часу й праці, аніж 
при налагодженні на базі супермаркетів повноцін-
ного процесу виробництва хліба. Структура україн-
ського попиту на дану продукцію нічим не відрізня-
ється від європейського відносно хлібної продукції.

Особливо сприйнятливі до цінових коливань про-
дукції хлібопекарської галузі соціально незахищені 
верстви. Саме тому, значна частка хлібопекарської 
продукції підлягає регулюванню. Так, в середньо-
му по Україні регулюється до 70% продукції, що 
виробляється хлібозаводами. При цьому в умовах 
жорсткого тривалого регулювання цін на хліб прак-
тично кожне друге підприємство працює зі збит-
ками. За даними Держкомстату, за січень-червень 
2013 року в цілому галузь отримала 177,2 млн. гри-
вень збитків, при цьому 48,2% хлібопекарських під-
приємств стали збитковими. Державна політика 
щодо забезпечення ресурсами галузі та окремих 
підприємств не є ефективною. Ринок хліба та хлі-
бобулочних виробів значною мірою залежить від 
ситуації на ринку борошна та коливань на зерново-
му ринку, який чутливий до сезонних факторів та 
державного регулювання [5, c. 45].

Більше того, одним із заходів уряду з підтрим-
ки цієї галузі є реалізація Аграрним фондом бо-
рошна з державного продовольчого резерву, що 
спрямовується на хлібозаводи. При цьому ціни, 
встановлені державою на борошно вищого і першо-
го сорту, на сьогоднішній день вищі тих, які скла-
лися на ринку. Тобто уряд сам сьогодні сформував 
певні передумови для зростання цін на борошно, 
і на фоні цього вже почалося зростання ринкових 
цін. Негативним фактором є те, що при завищенні 
цін на борошно, держава майже не контролює його 
якість.

На думку експертів, сьогодні розвиток ринку 
хлібобулочних виробів відбувається в основному 
за рахунок нетрадиційних сортів, зростає попит 
на нові сорти хліба з більш складною рецептурою і 
здобу, в той час як споживання «соціального» хлі-
ба досить стабільна протягом вже кількох років –  
його частка становить близько 50%. Споживачі, 
у тому числі і з достатком, перебувають у полоні 
«національного» стереотипу і не готові до того, що 
хліб може бути дорогим продуктом. Цей стереотип 
дещо затримує розвиток ринку в цілому, гальмую-
чи зростання сегменту більш дорогого «брендового» 
хліба. Основними споживачами хлібобулочної про-
дукції є всі категорії населення України в цілому. 
Отже, варто додати, що попит на цей вид продукції 
є нееластичним [3, c. 105].

Особливості конкурентної боротьби як показали 
дослідження, найбільш впливовими показниками 
організації діяльності хлібопекарських підприємств 
є наявність можливості розширення асортименту, 
тобто адаптації до зміни попиту на продукцію, роз-
галуженість збутової мережі та загальна ефектив-
ність господарської діяльності підприємств.

Основні економічні показники, що характеризують галузь виробництва хлібопродуктів у 2013 році
Показник Характеристика

Розмір ринку Річні обсяги виробництва хліба: у натуральному вираженні – 4- 4,5 млн т; у 
вартісному вираженні – 8-9млрд. грн.

Темпи зростання ринку У середньому 5-7% на рік
Ступінь життєвого циклу Зрілість

Кількість компаній у галузі

8-10 потужних компаній, які мають обсяги виробництва хлібопродукції на суму 
понад 110 млн. грн. і займають 46% українського ринку хлібопродуктів. Частка 
компаній на ринку – від 3% до 14%. Решта – регіональні підприємства з незна-
чними обсягами виробництва та ступенем впливу на конкуренцію в галузі

Переможці Компанії з великими обсягами виробництва та широким асортиментом виро-
бленої продукції

Ступінь вертикальної 
 інтегрованості Досить високий ступінь

Легкість виходу на ринок  
та виходу з нього Низькі бар'єри входу в бізнес та виходу з нього

Технології/Інновації
Усі підприємства працюють за схожою технологією. Найбільші зміни – в 
асортименті та упакуванні. Приріст виробництва здійснюється переважно за 
рахунок освоєння нових видів продукції.

Характеристика продукції Ступінь стандартизації зростає протягом життєвого циклу продукту. Не ду-
блюються лише новинки та дорогі хлібопродукти

Характер виробництва
Сезонний характер виробництва основної сировини. Постійний характер ви-
робництва підприємств хлібопекарської галузі з незначними коливаннями 
(сезонний попит на «традиції» – паски, короваї)

Рівень ціни Хлібопродукти мають широкий діапазон цін

Крива досвіду Є досить важливим фактором у даній галузі. Більшість хлібзаводів «старожи-
ли» – сформовані на базі радянських підприємств.

Економія на масштабах

Помірна. Підприємства мають практично однакові виробничі витрати, але 
можлива економія за рахунок транспортування великої партії продукції 
одному покупцю, на купівлі великих партій сировини або наявності власної 
сировинної бази.

Прибутковість галузі
Приблизно на середньому рівні або нижче: підвищення цін на сировину та 
бензин веде до різкого зростання цін при незначному падінні попиту, однак 
при стійкому попиті ціни збільшуються повільно.
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Висновки та перспективи подальших науко-
вих досліджень. Харчова та переробна промис-
ловість України – одна із стратегічних галузей 
економіки, покликана забезпечувати стійке по-
стачання населення необхідними якісними про-
дуктами харчування . Тому правильна орга-
нізація виробництва хлібобулочних виробів та 
економне витрачання ресурсів у хлібопеченні є 
пріоритетними завданнями галузі, від вирішення 
яких залежить і якість продукції, і зменшення її 
собівартості, а, отже, зростання прибутку хлібо-
пекарських підприємств, їх конкурентоспромож-
ність, можливість впровадження у виробництво 
нового прогресивного обладнання та здатність ви-
ходу на нові споживчі ринки.

Таким чином, тому що хлібобулочна продукція ко-
ристується постійним і повсюдним попитом у населен-
ня, то хлібозаводи мають сприятливі умови для збіль-
шення обсягів виробництва. Однак, тільки правильно 
організувавши виробництво хлібобулочних виробів, 
підприємство може отримати позитивні результати.

Можна зробити висновок про те, що деякі анти-
кризові кроки, такі як зниження витрат, підвищен-
ня ефективності управління персоналом, реоргані-
зація управлінських структур робилися практично 
всіма підприємствами, які потрапили в кризову си-
туацію. Ці методи вважаються надійними, перевіре-
ними і складають оазис антикризового управління, 
незалежно від масштабів, спеціалізації або геогра-
фічного місцезнаходження підприємства.
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Аннотация
Важным условием становления и развития экономики Украины и обеспечения ее стабильности является восстановле-
ние функционирования крупных предприятий. Это предопределяет необходимость системного исследования проблем и 
задач вывода предприятий из кризисного положения, адаптации их деятельности в рыночных условиях и дальнейшего 
производственного развития, а также методов их решения. При таких условиях важное значение приобретает разработ-
ка систем антикризисного управления предприятиями, на основе всестороннего анализа текущего состояния предпри-
ятия и особенностей его деятельности позволят предотвратить возникновение кризисных явлений на предприятии, раз-
работать методы улучшения его функционирования, выработать план вывода предприятия из кризисного положения.
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ORGANIZATION OF CORPORATE CRISIS MANAGEMENT ORGANIZATION
(FOR EXAMPLE BAKING INDUSTRY)

Summary
A necessary condition for the formation and development of Ukraine's economy and ensuring its stability is to restore the 
functioning of large enterprises. This necessitates a systematic study of the problems and tasks of the output of enterprises 
with the crisis situation, adapt their operations to market conditions and further industrial development, as well as 
methods for their solution. Under these conditions important to the development of crisis management companies that 
based on comprehensive analysis of the current situation of the company and its operations characteristics will prevent the 
occurrence of the crisis at the plant, to develop methods to improve its performance, develop a plan for the withdrawal 
of the company from the crisis. 
Keywords: crisis management, baking industry, process organization, аnalysis of production.
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ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ  
СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ 

Активізація діяльності машинобудівних підприємств, як однієї з базових галузей вітчизняної промисловості, та їх 
адаптація до ринкових умов функціонування, у зв’язку із трансформацією економічної ситуації та розвитком кри-
зових явищ, передбачає доцільність формування дієвої моделі, яка забезпечить позитивний результат їх діяльності 
не тільки на території нашої держави, але і за її межами. Зокрема достатню увагу потрібно приділяти розвитку 
експортних операцій для досягнення максимально можливого економічного ефекту, що не унеможливлює отримання 
прибутку за умови якісного використання загального управлінського потенціалу, що достатньо результативно формує 
мету діяльності підприємства. Одним із ефективних способів, який забезпечить дієвий механізм розвитку експортної 
діяльності є впровадження запропонованої в дослідженні моделі покращення експортних операцій.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, машинобудівна галузь, експортний потенціал, експортна операція, 
організаційна структура. 

Постановка проблеми. В умовах поступового 
послаблення регулювання зовнішньоеконо-

мічної діяльності ринки зарубіжних країн стають 
все більш доступними, що зумовлює необхідність 
розширення збутової діяльності підприємств за 
межі національного ринку. Машинобудівна галузь є 
однієї з базових галузей вітчизняної промисловості 
та займає одне із провідних місць в експортній ді-
яльності нашої країни, що зумовлює необхідність 
підвищення експортного потенціалу цього секто-
ра народного господарства. Проте, зважаючи на 
незадовільний фінансовий та технологічний стан 
підприємств даної галузі, виникає низка проблем 
пов’язаних із неможливістю конкурувати на зо-
внішніх ринках. Крім того, стратегічний розвиток 
машинобудування сприятиме підвищенню якості 
продукції, що призведе до меншої залежності еко-
номіки України від імпортних товарів.

Питанням експортної діяльності машинобудівної 
галузі займалася велика кількість вітчизняних нау-
ковців. Зокрема Курок О.О. досліджував вплив фак-
торів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівних підприємств [1]; Селезньова К.В. 
аналізувала використання експортного потенціа-
лі машинобудівного комплексу України в контек-
сті світових інтеграційних процесів [2]; Михайлова 
Л.І. оцінювала динаміку вектор-структури експор-
ту продукції машинобудування вітчизняними під-
приємствами [3]. Проте, не зважаючи на велику 
кількість наукових праць у даній сфері на жаль 
недостатньо розглянутим є питання покращення 
організації експортної діяльності машинобудівних 
підприємств. Побудова моделі, яка дозволить підви-
щити ефективність здійснення зовнішньоекономіч-
них операцій у галузі машинобудування зумовлює 
необхідність та актуальність даного дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
аналізі проблем, з якими зустрілися підприємства 
машинобудівного комплексу в умовах поглиблення 
інтеграційних та глобалізаційних процесів, а також 
визначення заходів та дій, необхідних для створен-
ня ефективного внутрішнього середовища, які бу-

дуть відображені в моделі покращення організації 
експортних операцій машинобудівної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно 
даних Державного комітету статистики обсяг експор-
ту товарів машинобудування протягом 2013 та 2014 
років мав негативну тенденцію до зменшення. Так у 
2013 році експорт машин, обладнання та механізмів, а 
також засобів наземного транспорту, літальних апа-
ратів та плавучих засобів знизився на 45% порівняно 
із 2012 роком. А за 9 місяців 2014 року обсяг експорт-
них операцій по цих товарних групах впав на 61% у 
порівнянні із аналогічним періодом 2013 року [4]. На 
зниження даних показників мали вплив чинники як 
внутрішнього так і зовнішнього середовища.

Основним чинником зовнішнього середовища ви-
ступає інтеграція України до торгових економічних 
об’єднань, зокрема Світової організації торгівлі та 
створення зони вільної торгів з Європейським Союзом. 
Основним наслідком інтеграційних процесів стало зни-
ження митних ставок та відкриття своїх ринків всіма 
учасниками цих угруповань. Всі ці дії могли б мати 
позитивний влив на розвиток машинобудівної галузі 
якби внутрішнє середовище підприємств даного секто-
ра господарювання могло б конкурувати з іноземними 
виробниками. Звідси випливає висновок, що саме вну-
трішні фактори спричиняють неефективний розвиток 
експортної діяльності машинобудівних підприємств.

Найбільша проблема машинобудівної галузі по-
лягає в тому, що внутрішнє середовище більшості 
підприємств не відповідає ринковим умовам госпо-
дарювання. Взаємозв’язок та наслідки впливу вну-
трішніх факторів зображено на рисунку 1.

Отримані результати свідчать про те, що недо-
статня забезпеченість як матеріальними так і не-
матеріальними ресурсами призводить до того, що 
підприємства не здатні конкурувати не тільки на 
зовнішньому ринку, а й на внутрішньому, так як 
ціна на продукцію іноземного виробника є нижчою 
за рахунок менших витрат на її виробництво, а за 
рахунок використання нового обладнання, техноло-
гії виробництва та забезпеченості висококваліфіко-
ваними кадрами якість є кращою.

© Бондарчук Л.В., Кухар І.Ю., 2014
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Тому визначальним чинником ефективності 
перетворень машинобудівного комплексу має 
стати модернізація внутрішнього середовища 
підприємств та його адаптація до ринкових 
умов функціонування в умовах трансформа-
ції економічної ситуації та розвитку кризових 
явищ, які сьогодні спостерігаються в нашій 
державі. Сучасна модернізація розуміється як 
організаційний багатоплановий процес, який 
передбачає оновлення виробничої бази та під-
вищення загального управлінського потенціалу 
машинобудівних підприємств. Модернізація по-
винна бути спрямованою на формування нових 
управлінських і виробничих відносин у процесі 
роботи підприємства, що передбачає реструк-
туризацію підприємств, перетворення системи 
управління, інноваційне забезпечення випуску 
конкурентоспроможної продукції та технології, 
формування нових виробничих відносин, розви-
ток маркетингової діяльності, залучення інвес-
тиційних коштів.

Крім того одним із ефективних способів 
покращення експортної діяльності виступає 
оптимізація організаційної структури. Адже 
організаційно-управлінські структури є най-
більш слабкою ланкою в господарському меха-
нізмі вітчизняних машинобудівних підприємств. 
Для того щоб сформувати дієву організаційну 
структуру доцільно дотримуватися наступних етапів:

1) встановити цілі та завдання підприємства від-
повідно до прийнятої стратегії розвитку;

2) визначити основні функції для виконання по-
ставлених завдань;

3) розподілити функції на обов’язки і визначити 
їхні характеристики (за змістом, ресурсами, термі-
нами, вимогами до кваліфікації виконавців);

4) згрупувати роботи за підрозділами і посадами;
5) визначити чисельність персоналу за підрозді-

лами;
6) призначити керівників робіт та підібрати ви-

конавців, виходячи з об’єктивних вимог;
7) делегація повноважень і відповідальності від 

керівників безпосереднім підлеглим та призначення 
деяких підлеглих керівниками підрозділів;

8) призначення штатних помічників керівників;
9) здійснення децентралізації, яка передбачає 

делегування повноважень з прийняття рішень, роз-
поряджень ресурсами на основі створення автоном-
них відділень всередині підприємства. 

Враховуючи все вищезазначене доцільним буде 
формування моделі здійснення експортних опера-
цій, яка передбачатиме поступове виконання ви-
значених етапів (рис. 2). Така модель забезпечить 
ефективне виконання та отримання позитивних 
результатів від здійснення експортної діяльності 
на підприємстві, оскільки ще на початкових етапах 
пропонується оцінити результат від виконання екс-
портної операції, прораховуються всі можливі ри-
зики та визначаються способи їх уникнення.

Застосування схематичного зображені моделі 
здійснення експортних операцій дозволить маши-
нобудівним підприємствам розробити гнучку стра-
тегію розвитку та здійснення експортних операцій 
адже вона враховує зміни, які відбуваються на 
зовнішніх ринках, що дозволить продумати кро-
ки і здійснити необхідні корективи при здійснені 
зовнішньоекономічної діяльності і в кінцевому ре-
зультаті призведе до отримання очікуваного та ба-
жаного ефекту.

Крім того при виході на зовнішні ринки підпри-
ємства не приділяють достатньої уваги орга-
нізації експортних операцій. В основному це 
зумовлено відсутністю кваліфікованих кадрів, 
які б могли провести моніторинг та проаналі-
зувати результати, які можна отримати при 
виході на іноземні ринки. Тому доцільним буде 
формування організаційної структури, в якій 
буде виокремлений відділ, що займатиметься 
аналізом, організацією та здійсненням екс-
портної діяльності з урахуванням запропоно-
ваної моделі виконання таких операцій.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження свідчить про те, що маши-
нобудівна галузь на сучасному етапі зіткнулася 
із великою кількістю проблем, які викликані як 
впливом зовнішніх факторів так і внутрішніх. 
Вплив цих факторів обумовлює нездатність ві-
тчизняних машинобудівних підприємств конку-
рувати на зовнішніх ринках, що викликає необ-
хідність змін в організації їх діяльності. Основою 
таких змін в першу чергу виступає покращення 
матеріально-технічної бази, що дозволить зни-
зити собівартість та підвищити якість. Проте не 

Рис. 1. Вплив внутрішніх факторів  
на ефективність діяльності підприємства
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менш важливими є і зміни в організаційно-управлін-
ській діяльності. Так утворення дієвої організацій-
ної структури дозволить визначити відповідальних 

за ті чи інші процеси, зокрема такі як організація 
експортної діяльності, та скоординувати діяльність 
таким чином щоб досягти позитивного ефекту.
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Аннотация
Активизация деятельности машиностроительных предприятий, как одной из базовых отраслей отечественной про-
мышленности, и их адаптация к рыночным условиям функционирования, в связи с трансформацией экономической 
ситуации и развитием кризисных явлений, предполагает целесообразность формирования действенной модели, ко-
торая обеспечит положительный результат их деятельности не только на территории нашего государства, но и за 
ее пределами. В частности, достаточное внимание нужно уделять развитию экспортных операций для достижения 
максимально возможного экономического эффекта, что не исключает получения прибыли при условии качественного 
использования общего управленческого потенциала, что достаточно результативно формирует цель деятельности 
предприятия. Одним из эффективных способов, который обеспечит действенный механизм развития экспортной дея-
тельности является внедрение предложенной в исследовании модели улучшение экспортных операций.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, машиностроительная отрасль, экспортный потенциал, экспорт-
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BASIC CONCEPTS AND STRUCTURAL ELEMENTS OF A MODERN MODEL 
OF IMPROVING THE ORGANIZATION OF EXPORT OPERATIONS DEFINED 
AS THE BRANCH OF ENGINEERING

Summary
Revitalization of the machine-building enterprises, as one of the basic sectors of the domestic industry, and their adaptation 
to market conditions of operation, in connection with the transformation of the economic situation and the development of 
the crisis, suggests the advisability of forming an effective model that will provide a positive result of their activities not 
only in our state but also abroad. In particular, sufficient attention should be paid to the development of export operations 
to achieve the greatest possible economic benefit, which does not exclude profit, provided the use of a common quality 
management capacity, enough to effectively forms the purpose of the enterprise. One of the effective ways that will provide 
an effective mechanism of export activity is the implementation of the proposed model in the study of improving exports.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ, МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЮ 
ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ В МЕЖАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто і визначено місце економічного ризику в управлінні діяльністю підприємства та необхідність в 
умовах розвитку ринкових змін до мінімізації й адаптації до ринкових проявів в межах функціонування підприємства. 
Досліджено і охарактеризовано методи регулювання та впливу на рівень економічного ризику. Проаналізовано 
доцільність їх застосування та необхідність поєднання для досягнення результативної діяльності за умови зниження 
загрози ринкових впливів.
Ключові слова: економічний ризик, підприємство, ефективна діяльність, методи впливу на ризик, рівень економічного 
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Постановка проблеми. Сучасну вітчизня-
ну економічну систему характеризує над-

звичайно високий ступінь уразливості кожної її 
окремої ланки до різноманітних ризиків, що свід-
чить про відсутність належного рівня економічної 
захищеності. Економічні суб’єкти особливо гостро 
відчувають невпевненість у своєму майбутньому 
в результаті неспроможності несформованого або 
неефективний апарат управління до успішного та 
стабільного розвитку. Найяскравіше ця ситуація 
проявляється в економічній та політичній сферах 
життя країни на виробничих підприємствах.

В умовах характерної економічної невизначе-
ності ринкового середовища постійно з’являється 
потреба у швидкому реагуванні менеджера та при-
йнятті ним економічно обґрунтованих рішень з ме-
тою підвищення ефективності діяльності органі-
зації. Вибір методів та інструментів регулювання 
ступеня економічного ризику є важливим етапом 
процесу управління.

Різні аспекти дослідження питання управління 
економічним ризиком та шляхи вдосконалення на-
прямів та методів регулювання та зниження ступе-
ня економічного ризику висвітлювали в своїх пра-
цях вітчизняні вчені Балджи М. Д., Карпов В. А., 
Ковальов А. І., Костусєв О. О., Котова І. М., Смен-
тина Н. В, Гуменна В.В., Галаєва Л. В., Ніколаєн-
ко І. В., Коваленко О. В., Іванов В. Л., Донець Л. І., 
Васильєва К. Ю.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження наукових розробок щодо проблеми впливу 
економічного ризику та найбільш поширених мето-
дів його регулювання при здійсненні господарської 
діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фак-
тор ризику як наслідок складності та непередба-
чуваності характеру середовища функціонування 
підприємства відіграє в ринкових умовах господа-
рювання вельми важливу роль. У розвинених краї-
нах це пов’язано зі зростаючою невизначеністю по-
ведінки ринку внаслідок ряду причин: 

– зростаюча небезпека старіння цілих вироб-
ничих галузей у зв’язку з обвальними за своїми 
масштабами і глибині технологічними змінами;

– все зростаюча непрогнозованість купівельного 
попиту у зв’язку з посилюється нестабільністю на-
хилів та уподобань покупців;

– все збільшуються витрати часу на досліджен-
ня і розробки при зменшенні життєвого циклу зно-
ву виробленого продукту [4, с. 120].

Більшість управлінських рішень підприємства 
приймається в умовах невизначеності та економіч-
ного ризику. Щоб вижити підприємствам потрібно 
не уникати ризику, а вміти правильно оцінювати 
його ступінь і безпосередньо управляти ним з ме-
тою обмеження. Підприємствам необхідні своєчасне 
врахування факторів ризику при прийнятті управ-
лінських рішень; кваліфікована організація процесу 
управління ризиковою ситуацією, що спрямована 
на забезпечення адаптації діяльності підприємства 
до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього се-
редовища [1, с. 198].

Процес управління економічним ризиком умовно 
може бути поділений на три фази – аналіз, оцінка 
і зниження економічного ризику. Первинна інфор-
мація про характер та властивості певного ризику 
є досить вагомою для подальшого процесу підго-
товки та реалізації заходів щодо зниження небез-
пеки помилкового рішення і зменшення можливих 
негативних наслідків небажаного розвитку подій у 
ході реалізації прийнятих рішень. Нині у реальних 
господарських ситуаціях можуть використовувати-
ся різні способи зниження рівня ризику, який впли-
ває на ті чи інші сторони діяльності підприємства 
(рис. 1) [1-8].

 Методи регулювання та впливу на рівень економічного ризику

Зниження Збереження 
(прийняття)

Передача 
(трансфер ризику)

− уникнення
− диверсифікація
− лімітування
− діагностика 

зовнішнього і 
внутрішнього 
середовища

− самострахування
− залучення 

зовнішніх джерел 
(дотації, позики 
тощо)

− страхування
− хеджування
− гарантія третіх 

осіб (договір 
факторингу, 
поручительства)

Рис. 1. Методи регулювання та впливу  
на рівень економічного ризику

Методи зниження ступеня ризику спрямовані на 
скорочення ймовірності та обсягу непередбачених 
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утрат. Так, уникнення ризику полягає в простому 
ухиленні від прийняття проектів, рішень, обтяже-
них надмірним ризиком, у відмові співпрацювати 
з ненадійними партнерами, постачальниками. До-
тримання політики ухилення від ризику доцільне, 
якщо:

– ризики значні та небезпечні;
– ухилення від одного виду ризику не тягне за 

собою виникнення інших ризиків, що характеризу-
ються високим рівнем;

– рівень ризику набагато вищий рівня можли-
вої дохідності господарської операції;

– втрати від прояву ризику надвисокі, і підпри-
ємство не в змозі їх відшкодувати [7, с. 80].

Найпоширенішим серед сукупності зазначених 
методів є диверсифікація – процес розподілу інвес-
тованих коштів між різними об’єктами вкладення, 
безпосередньо не пов’язаними між собою в межах 
визначеної проблемної галузі народногосподарсько-
го комплексу країни. Значна кількість науковців 
розглядає диверсифікацію як ефективний спосіб 
зниження ризиків у процесі управління портфелем 
цінних паперів. Разом з тим, даний метод має більш 
широку область ефективного застосування і може 
використовуватись в різних сферах підприємниць-
кої діяльності – промисловому виробництві, будів-
ництві, торгівлі тощо.

Технологія діяльності виробничих підприємств 
для зниження ризику втрат, пов’язаних з падінням 
попиту на певний вид продукції, застосовує різно-
манітні підходи та конкретні заходи, які промисло-
ве підприємство забезпечує освоєнням і здійснен-
ням випуску різних видів продукції; будівельне 
підприємство з урахуванням основних видів робіт 
здійснює виконання допоміжних і супутніх, а та-
кож вживає заходів, що дозволяють максимально 
швидко переорієнтуватись на випуск інших видів 
будівельної продукції тощо.

Лімітування передбачає встановлення на під-
приємстві системи обмежень, що сприяє зменшен-
ню невизначеності. Лімітування може застосовува-
тися при продажу товарів у кредит, наданні позик, 
визначенні сум вкладення капіталу тощо. У систе-
му нормативів, що забезпечують лімітування реко-
мендовано включати граничний розмір позикових 
коштів; мінімальний розмір активів у високоліквід-
ної формі; максимальний розмір товарного креди-
ту, наданого одному покупцеві; максимальний пері-
од вилучення коштів в дебіторську заборгованість, 
обмеження термінів, граничних сум кредитування, 
витрат, продажів, інвестицій і т. п. 

Як вже зазначалось, діагностика та прогнозу-
вання зовнішнього та внутрішнього середовища є 
важливим для створення загальної стратегії під-
приємства з метою зменшення впливу економічно-
го ризиків. Великий ризик прийняття помилкового 
рішення пов’язаний з браком інформації. Додатко-
ва інформація та підвищення її якості є запору-
кою прийняття об’єктивних та обґрунтованих рі-
шень, що неминуче знижує ризик в управлінській 
діяльності. При цьому прогнозування майбутнього 
економічного стану підприємства передбачає різні 
негативні прояви та пошук заходів щодо їх недо-
пущення або, в гіршому випадку, компенсації. Це 
дозволяє сформулювати основну ідею, яка повинна 
бути покладена в основу сталого функціонування і 
розвитку підприємства [4, с. 122-123].

Збереження ризику – найчастіше відмова від 
дій, спрямованих на компенсацію збитку, чи його 
відшкодування з якихось спеціальних джерел. Так, 
таким джерелом може бути резервний фонд чи 
запас. На промисловому виробництві, будівництві, 

торгівлі створюються резервні запаси сировини, 
матеріалів, товарів на випадок зриву постачання з 
метою запобігання зупинки виробництва. 

Резервні грошові фонди формуються на ви-
падок: виникнення непередбачених витрат, 
пов’язаних зі зміною тарифів і цін; необхідність 
погашення кредиторської заборгованості; покриття 
витрат, пов’язаних з ліквідацією господарюючого 
суб’єкта тощо. Як правило, такий спосіб зниження 
ризиків підприємець вибирає у випадках, коли, на 
його думку, витрати на резервування засобів мен-
ші, ніж вартість страхових внесків при страхуванні. 
Оскільки такі фонди вилучаються з обороту і не 
приносять прибутку, то необхідно оптимізувати їх 
розмір.

За результатами проведених досліджень зару-
біжний досвід визначення необхідного розміру ре-
зервних фондів включає різноманітні критерії та 
методи. Одні компанії формують фонди самостра-
хування в розмірі 1% від вартості активів, інші – в 
розмірі 1-5% від обсягу продажу, треті – 3-5% від 
річного фонду виплат акціонерам тощо [3, с. 150].

В Україні згідно чинного законодавства акціо-
нерні товариства зобов’язані формувати резервний 
капітал у розмірі не менше ніж 15% статутного, 
якщо інше не визначено статутом для можливості 
мінімізувати фінансові ризики в діяльності ринко-
вого середовища. Господарські товариства створю-
ють резервний (страховий) фонд у розмірі, встанов-
леному установчими документами, але не менш як 
25% статутного фонду. Проте, як свідчить практика 
переважна більшість суб’єктів господарювання ін-
ших форм власності створює та поповнює резерв-
ний капітал, прописуючи це в установчих докумен-
тах [6, с. 194].

Залучення зовнішніх джерел фінансування ді-
яльності підприємства передбачає отримання по-
зичкового капіталу на короткостроковий період з 
умовою його обов’язкового повернення. Даний ме-
тод збереження економічного ризику, з однієї сто-
рони, дозволяє розширити обсяги господарської 
діяльності підприємства та підвищити його темпи 
розвитку, а, з іншої, – спричиняє зниження фінан-
сової стійкості й платоспроможності підприємства 
та понесення втрат у вигляді сплачених відсотків.

Єдиним достатньо універсальним способом пе-
редачі ризику професійній організації на сьогод-
нішній день залишається страхування. Воно гармо-
нійно вписується у будь-які економічні відносини 
– міжнародні, державні й корпоративні фінанси, 
кредитну систему, вторинний фінансовий ринок, 
при цьому зберігає і розвиває властиву їм змістову 
й організаційну специфіку. У системі страхування 
економічних ризиків переважне поширення отри-
мали майнове страхування і страхування відпові-
дальності. Страхування промислових підприємств 
від ризиків втрат майна і доходів є поширеним у 
світовій практиці, що пояснюється високою част-
кою промислового виробництва у формуванні ВВП 
[2, с. 65].

Однією із специфічних форм страхування май-
нових інтересів є хеджування – система заходів, 
що дозволяють виключити або обмежити ризики 
фінансових операцій в результаті несприятливих 
змін курсу валют, цін на товари, відсоткових ставок 
і т. ін. в майбутньому. Такими заходами є: валютні 
обмовки, форвардні операції, опціони тощо. Так, хе-
джування за допомогою опціонів передбачає право 
страхувальника за певну плату (опціонну премію) 
купити (опціон «call») або продати (опціон «put») за-
здалегідь обумовлену кількість валюти за фіксова-
ним курсом у погоджений термін [8, с. 339].
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Гарантія третіх осіб – це зобов’язання фізич-
ної або юридичної особи не учасника господарської 
угоди перед одним з її учасників щодо здійснення 
компенсаційних виплат у разі настання ризикової 
події, коли учасник угоди не в змозі виконати свої 
зобов’язання через виниклі форс-мажорних об-
ставин. Як правило, гарантії необхідні для забез-
печення розрахунків з кредиторами за договорами 
поставки товарів, послуг або за виконані роботи. 
Надаються гарантії у вигляді гарантійного листа, 
а виплати по гарантії можуть бути як у національ-
ній, так і в іноземній валюті. Обов’язковою умовою 
надання гарантії є її забезпеченість. Забезпеченням 
гарантії може бути: майно, нерухоме або рухоме, 
фінансові активи або майнові права за контракта-
ми, порука або гарантії третіх осіб (фінансові або 
майнові) [4, с. 122].

Висновки з проведеного дослідження. Оптимі-
зація та запобігання глобальних впливів ризиків є 
головним для системи чинників, котрі впливають 

на фінансовий стан підприємств і майбутній його 
розвиток та дозволяють безперебійне функціону-
вання. Це зумовлює необхідне своєчасне враху-
вання причин ризикової ситуації при прийнятті 
управлінських рішень; ефективний процес управ-
ління ризиком, що спрямована на пристосування 
підприємства до непостійних умов зовнішнього та 
внутрішнього середовищ для підвищення його еко-
номічної стійкості.

Вибір методів та інструментів регулювання сту-
пеня економічного ризику є важливим етапом про-
цесу управління в межах підприємства та ефек-
тивності використання його ресурсів. Основними 
напрямами впливу та методами регулювання сту-
пеня економічного ризику виступають: зниження, 
збереження (прийняття), передача (трансфер) ри-
зику. Тому є необхідність їх комбінування з метою 
підвищення ефективності функціонування системи 
управління економічними ризиками на підприєм-
стві.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  
ДІЄТИЧНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ  

ЗА РАХУНОК ВВЕДЕННЯ В РЕЦЕПТУРУ НОВИХ КОМПОНЕНТІВ

Робота присвячена удосконаленню технології хліба з використанням хмелю для поліпшення споживних властивостей 
хліба та збагачення його біологічно активними речовинами хмелю. Обґрунтовано вибір сортів хмелю, спосіб його вне-
сення в тісто, вивчено технологічні властивості хмелю. Встановлено закономірності впливу параметрів приготування 
хмельових заквасок на показники їх якості. Обґрунтовано вибір мікрофлори для приготування хмельових заквасок. 
Ключові слова: хміль, нативний хмельовий препарат з низьким вмістом гірких речовин для хлібопечення, хмельові 
закваски, способи приготування тіста.

Постановка проблеми. Хміль у хлібопекар-
ській галузі використовують ще дуже мало. 

Його ширше використання дозволило б урізнома-
нітнити асортимент хлібобулочних виробів, збага-
тивши їх біологічно активними сполуками хмелю, 
краще задовольнити потреби населення в цьому го-
ловному харчовому продукті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Хліб 
на хмельовій заквасці сприяє активному виділенню 
з підшлункової залози, печінки, жовчного міхура 
ферментів та інших, необхідних для повноцінно-
го харчування речовин, які покращують моторику 
кишківника. Людина, яка вживає такий хліб, зна-
чно рідше хворіє гострими респіраторними захво-
рюваннями, у неї покращується самопочуття, від-
новлюється імунітет [5]. 

Хміль, що входить до складу композиції тіста –  
лікарська рослина з протизапальною, бактери-
цидною дією тощо. При додаванні його в хліб ак-
тивується процес виготовлення закваски та тіста, 
готові вироби мають приємний аромат здорового 
хліба. Фітонциди, які входять до складу хмелю, 
пригнічують розвиток плісені на поверхні виро-
бів, продовжуючи терміни реалізації хліба до 120 
годин [6]. 

Гіркі речовини – важлива складова шишок хме-
лю. На використання гірких речовин, як засіб, що 
підсилює секрецію підшлункового соку та збуджує 
апетит, вказав Павлов та Браун [7, 8]. Таймер від-
мітив седативну та антибіотичну властивість гірких 
речовин хмелю [9]. 

Гумулон, що входить до складу альфа-кислот 
хмелю, крім антибіотичних властивостей по відно-
шенню до бактеріальної мікрофлори, гальмує ріст 
деяких шкідливих грибків [10]. 

Останнім часом опубліковано праці дослідників, 
які займалися розробкою удосконалення технології 
виробництва хліба: В.Г. Юрчак, В.П Рак, Б.М. Дахно, 
С.М. Церковна, Н.М. Грегірчак, М.І Ганжа, М.І. На-
зар, В.І. Баранов та інші.

Актуальність теми. Удосконалення технології 
хліба з метою поліпшення його якості, розширення 
асортименту та підвищення ефективності вироб-
ництва в останні роки вирішується шляхом впро-
вадження прискорених технологій, використання 
харчових добавок, активних та інстант-дріжджів і 
збільшення їх кількості. Нині у суспільстві зростає 
прихильність до органічних продуктів, які є екологіч-
но чистими та натуральними. Тому на хлібозаводах, 
поряд з використанням прискорених технологій, по-
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вертаються до класичних, певною мірою втрачених, 
технологій, що забезпечують високу якість виробів. 

Однією з таких технологій є технологія хліба на 
хмельових заквасках, яка у свій час застосовува-
лась переважно для виготовлення хліба з борошна 
другого сорту і обойного. Хліб на хмельових заквас-
ках був приємним на смак, довше зберігав свіжість 
та аромат, але мав високу кислотність.. Вагомий те-
оретичний і практичний вклад при вирішенні про-
блеми удосконалення технологій хліба з викорис-
танням хмелю внесли вчені (1-4).

Намагання фахівців промисловості адаптувати 
технологію хліба з використанням хмелю до сучас-
них умов виробництва не завжди є успішною.

Але ця проблема потребує подальших дослі-
джень щодо вибору сорту хмелю для хлібопечен-
ня та способів його підготовки, дозування, підбору 
мікрофлори заквасок, що сприятимуть підвищенню 
якості споживчих властивостей хліба. 

Метою роботи є удосконалення технології хліба 
з використанням хмелю для поліпшення споживчих 
властивостей хліба. 

Матеріал та методи. Експериментальна частина 
роботи виконувалась у лабораторних умовах кафе-
дри товарознавства, експертизи та торговельного 
підприємництва Вінницького торговельно-еконо-
мічного інституту КНТЕУ, та кафедри харчових 
технологій та мікробіології ВНАУ, лабораторіях Ві-
нницького технічного коледжу ВНАУ. Практичне 
випробування проводили на Вінницькому хлібоза-
воді № 1. При проведенні досліджень використо-
вували борошно пшеничне вищого, першого, дру-
гого сорту, житнє обдирне, нативний хмельовий 
препарат зі сортів хмелю Злато Полісся, в якому 
зниженим вмістом гірких речовин. Спосіб внесен-
ня хмелю в тісто у вигляді 1% хмельового відвару 
та оптимальну тривалість його кип’ятіння – 60хв із 
застосуванням повітряного холодильника.

Усі види сировини і харчові добавки відповідали 
вимогам чинних стандартів, ТУ або мали гігієнічний 
висновок МОЗ України. 

Результати досліджень. В результаті дослі-
джень встановлено, що хміль має властивість 
знижувати активність протеолітичних та амілолі-
тичних ферментів борошна відповідно на 52,2% та 
10,6% (табл. 1), що позначається на зниженні цу-
кроутворювальної здатності борошна, зменшенні 
кількості відмитої сирої клейковини, її гідратацій-
ної здатності та зміцненні клейковини.

В подальших наших дослідженнях встановле-
но, що ароматичні сорти хмелю в кількості 0,04-
0,08% не впливають на активність дріжджів та 
на процеси газоутворення і кислото-накопичення 
у пшеничному тісті. Активність молочнокислих 
бактерій (МКБ) у житніх заквасках у присутності 
хмелю знижується, що гальмує процеси кислото 
накопичення. 

Визначено кількість і співвідношення дріжджів 
та МКБ у житніх рідких та хмельових заквасках. 
Встановлено, що у хмельових заквасках, які мають 
вищу вологість та приготовлені з використанням 
хмельової заварки, співвідношення дріжджів до 
МКБ зміщується в бік більшого розмноження дріж-
джових клітин і становить 1:4,3 порівняно з 1:40 у 
рідких житніх заквасках, що сприяє поліпшенню 
підйомної сили хмельових заквасок та зниженню їх 
кислотності.

Доведено, що збільшення температури хме-
льових заквасок до 28...29°С, масової частки во-
логи до 78...82% дає змогу скоротити тривалість 

Таблиця 1
Вплив хмелю на активність протеолітичних і 

амілолітичних ферментів борошна

Показники, одиниці 
вимірювання

Значення показників  
у досліді

з борошном 
і водою

з борошном 
і хмельовим 

відваром
Вміст амінного азоту,  
у перерахунку  
на 100 г борошна, мг %

40,25 19,25

Зниження активності 
протеолітичних фермен-
тів в присутності відвару 
хмелю, %

– 52,2

Цукроутворювальна 
здатність борошна,  
мг/10 г борошна

153,0 136,8

Зниження активності 
амілолітичних ферментів 
у присутності відвару 
хмелю, % до контролю

– 10,6

бродіння з 4 год до 2,5...3,0 год, поліпшити підйом-
ну силу і знизити кислотність заквасок. Викорис-
тання 0,08% нативного хмелю сорту Злато Поліс-
ся дозволяє забезпечити потребу в ксантогумолі, 
який має сильну антиканцерогенну активність, 
на 31,8% від рекомендованої добової кількості, 
що свідчить про функціональні властивості тако-
го хліба. Встановлено зниження вмісту фітину в 
хлібі на хмельових заквасках та оптимізовано ре-
цептуру хліба, збагаченого біологічно активними 
речовинами хмелю.

Обґрунтовано вибір мікрофлори для покращення 
смакових властивостей хліба: гомоферментативних 
термофільних бактерій L. delbrьckii-76– для за-
квашування заварок, дріжджів штаму S. сerevisiae 
Л-1і мезофільних гомоферментативних МКБ L. 
plantarum-30– для зброджування заквасок.

Досліджено вплив способів приготування тіста 
на хмельових заквасках: трифазного (гірка оцукре-
на заварка – хмельова закваска – тісто) та дове-
дено, що кількість дріжджових клітин у 22,7 рази 
менша, ніж у тісті для пшеничного хліба, приготов-
леному безопарним способом на пресованих дріж-
джах.

Розроблена технологія забезпечує одержан-
ня хліба з більшим питомим об’ємом, еластичною 
м’якушкою, приємним смаком і ароматом. Змен-
шується вміст летких кислот, хліб довше зберігає 
свіжість.

Висновки. На підставі теоретичних та експери-
ментальних досліджень обґрунтовано доцільність 
використання у хлібопеченні ароматичних та тон-
коароматичних сортів хмелю Злато Полісся.

Вивчено технологічні властивості сортів хмелю 
Злато Полісся. Встановлено здатність хмелю зни-
жувати активність протеолітичних та амілолітич-
них ферментів борошна. Показано, що хміль зни-
жує кількість відмитої з тіста сирої клейковини, її 
гідратаційну здатність, зміцнює клейковину і зни-
жує розрідження тіста.

Встановлено, що в хмельових заквасках, при-
готовлених із використанням заварки, співвідно-
шення дріжджів і МКБ зміщується в бік більшого 
розмноження дріжджових клітин і становить 1:4,3 
порівняно з 1:40 у рідких житніх заквасках. Це 
сприяє поліпшенню підйомної сили хмельових за-
квасок та зниженню їх кислотності.
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КОМПОНЕНТОВ

Аннотация
Работа посвящена совершенствованию технологии хлеба с использованием хмеля для улучшения потребительских 
свойств хлеба и обогащения его биологически активными веществами хмеля. Обоснован выбор сортов хмеля, способ 
его внесения в тесто, изучено технологические свойства хмеля. Установлены закономерности влияния параметров 
приготовления хмелевых заквасок на показатели их качества. Обоснован выбор микрофлоры для приготовления хме-
левых заквасок.
Ключевые слова: хмель, нативный хмелевой препарат с низким содержанием горьких веществ для хлебопечения, 
хмелевые закваски, способы приготовления теста.

Boryachuk Carolina Vasilyevna
Student
Vinnitsa Trade and Economic Institute
Kyiv National University of Trade and Economics 

IMPROVEMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF DIETARY BAKERY BY 
INTRODUCING NEW COMPONENTS IN THE RECIPE

Summary
The work is dedicated to improving the technology of bread using hops to improve consumer properties of bread and 
enrichment of biologically active substances hops. The choice of varieties of hops, making his way to the dough, studied the 
technological properties of hops. The regularities of the influence of parameters on sourdough cooking hop performance 
quality. The selection of microorganisms for the preparation of hop starters.
Keywords: hops, hop native preparation with low bitter substances for bakery, hmelovi starters, how to prepare the dough.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДО ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ  
АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ З УРАХУВАННЯМ МЕРЕЖЕВИХ ЕФЕКТІВ

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування аптечних мереж на роздрібному фармацевтичному 
ринку України. Визначено особливості фармацевтичного ринку України, які створюють умови для розвитку аптечного 
бізнесу. Досліджено сутність поняття «аптечна мережа» в контексті українського законодавства та сформульовано 
двовимірну схему функціонування аптечної мережі. Для моделювання взаємодії між аптечною мережею, клієнтами та 
маркетинговим середовищем запропоновано використати агентний метод. Побудовано базову модель поведінки клієнта 
аптечної мережі. Для дослідження аптечної мережі використано метод системної динаміки. Визначивши ключові фак-
тори, які впливають на поведінку клієнта аптечної мережі, та вплив мережевих ефектів, було представлено концеп-
туальну модель аптечної мережі, яка є основою для побудови ефективної стратегії. 
Ключові слова: аптека, аптечна мережа, фармацевтичний ринок, мережеві ефекти, ефективна стратегія.
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Постановка проблеми. Проблема дослідження 
діяльності економічних суб’єктів та визна-

чення оптимального напрямку розвитку для них 
існувала завжди, не виключенням є й аптечні ме-
режі. Проте на відміну від більшості економічних 
суб’єктів, аптечні мережі діють на специфічному 
ринку, особливість якого виявляється у високому 
соціальному навантаженні, адже на аптеки покла-
дено життєво необхідну функцію забезпечувати на-
селення лікарськими засобами. Тому для аптечної 
мережі як економічного суб’єкта, існує низка фак-
торів, які стимулюють розвиток даного виду під-
приємництва і визначаються такими особливостями 
роздрібного фармацевтичного ринку України, як 
стійкість до кризових явищ, що з одного боку вияв-
ляється у збільшенні попиту на окремі групи пре-
паратів під час кризи, а з іншого зростання дано-
го ринку забезпечується інфляційними процесами, 
що впливають на ціни препаратів іноземного похо-
дження; низька еластичність попиту, яка підтримує 
попередній фактор – якщо іноземні препарати не 
мають вітчизняного замінника, споживач не в змозі 
відмовитись від купівлі даного препарату, якщо він 
є життєво необхідним; постійне зростання спожи-
вання, яке стимулює розширення ринку; фрагмен-
тованість ринку аптечних продажів, не зважаючи 
на те, що за останні декілька років ринок ритейлу 
наситився, кількість одиничних аптек залишається 
значною.

Висока соціальна значимість даного ринку зу-
мовлює активне регулювання з боку держави, яке 
зокрема виявляється у становленні граничного роз-
міру роздрібної націнки на окремі групи препара-
тів. При побудові моделі аптечної мережі необхід-
но врахувати даний фактор, оскільки він здійснює 
прямий вплив на ціноутворення в аптечному бізнесі.

На діяльність аптечних мереж негативно мо-
жуть впливати такі фактори, як економічна ситуа-
ція в країні, яка знижує загальну купівельну спро-
можність населення [1], та сезонність попиту, яка 
є важкопрогнозованою, що може стати причиною 
відсутності необхідних товарних запасів, та неве-
лика частка товарів, на які відзначається постійний 
попит [2].

Окрім того, збільшення частки аптек, що вхо-
дять до мереж (станом на 01.01.2013 р. частка тор-

гових точок, які входять до аптечних мереж, скла-
дала 86% від загальної кількості торгових точок [3]), 
та вихід деяких мереж на регіональний та міжрегі-
ональний рівні відкриває нові горизонти для дослі-
джень, оскільки конкуренція між аптеками пере-
ходить на якісно новий рівень – конкуренцію між 
аптечними мережами, що в свою чергу створює 
необхідність дослідження мережевих ефектів, та 
їхнього впливу на діяльність аптечної мережі. 

Слід відзначити, що специфіку українського 
фармацевтичного ринку досліджують такі науков-
ці, як Клунко Н.С., Пестун В.І., Богуславський Є.І., 
Гицман Ю., Лук’янчук О., Шибаєва А., Приходь-
ко О., Немченко А. та ін. 

Особливу цінність становлять дослідження 
Мнушко З.М. та Пестун В.І., які займаються дослі-
дженням функціонування аптечних підприємств. 
У їхніх роботах було здійснено аналіз факторів, 
що впливають на аптечний заклад та клієнта апте-
ки, визначено показники для оцінки ефективності 
управління аптечними підприємствами. 

Однак додаткового вивчення потребує поняття 
«аптечної мережі» в контексті українського фар-
мацевтичного ринку, тому актуальною є побудова 
концептуальної моделі аптечної мережі, яка б до-
зволила визначити ефективну стратегію, з ураху-
ванням мережевих ефектів. 

Постановка завдання. Завданням даного дослі-
дження є виявлення ключових факторів, які впли-
вають на поведінку клієнта, визначення впливу 
мережевих ефектів на діяльність аптечної мережі, 
створити концептуальну основу для побудови імі-
таційної моделі аптечної мережі в конкурентному 
середовищі.

Методологія. Для дослідження мережевих 
ефектів та факторів, що впливають на поведін-
ку споживача було використано аналіз та синтез. 
Щодо моделювання економічних суб’єктів існує 
багато підходів, однак в даній роботі використано 
методи імітаційного моделювання, оскільки пере-
вагою даного підходу є можливість врахувати та в 
подальшому конкретизувати індивідуальні особли-
вості досліджуваних об’єктів, проаналізувати вза-
ємодію об’єктів між собою. Зокрема було вирішено 
застосовувати агентний метод для того, щоб пока-
зати взаємодію аптечної мережі, клієнтів та марке-
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тингового середовища, водночас для моделювання 
аптечної мережі пропонується застосовувати метод 
системної динаміки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки предметом нашого дослідження є діяль-
ність аптечної мережі, необхідно визначити сутність 
поняття «аптечна мережа». Не зважаючи на те, що 
воно широко використовується в законодавстві по-
ряд з терміном «мережа аптек», визначення даного 
поняття відсутнє, натомість відповідно до Наказу 
МОЗ [4] є чітке визначення поняття «аптека», яке 
має наступний вигляд: «заклад охорони здоров'я, 
основним завданням якого є забезпечення населен-
ня, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ 
та організацій лікарськими засобами шляхом здій-
снення роздрібної торгівлі». Тому поняття «аптечна 
мережа» будемо розуміти, як сукупність аптек, не 
виділяючи конкретної форми об’єднання, оскільки 
форми об’єднань чи співпраці аптек у формі мереж 
досить різноманітні. 

Фармацевтична енциклопедія [5] визначає три 
типи аптечних мереж – холдинговий, централізова-
ний та змішаний. Для холдингового типу притаман-
на юридична відокремленість суб’єктів мережі, ді-
яти вони можуть незалежно один від одного, проте 
мають одного власника, наприклад група компаній 
«Аптечний холдинг» у м. Донецьку. Для централі-
зованого типу характерна наявність єдиної юри-
дичної особи, централізоване постачання, наявність 
однієї ліцензії, наприклад КП «Фармація». Аптечна 
мережа змішаного типу – це поєднання структури 
холдингових і централізованих мереж.

Останнім часом стає популярним франчайзинг, 
так наприклад аптечна мережа «911» пропонує 
франшизу [6] як для юридичних, так і для фізич-
них осіб. Поширення нових форм співробітництва 
між аптеками і створення нових типів мереж, ство-
рює необхідність дослідження впливу мережевих 
ефектів на діяльність аптечної мережі. Адже коли 
відсутній єдиний власник, і кожна аптека діє як 
окремий економічний суб’єкт, вплив діяльності од-
ного з учасників мережі буде в більшості випадків 
відчутний для інших.

Для аналізу мережевих ефектів скористаємо-
ся здобутками С. Карсона, О. Гілмор та С. Рокса 
[7], Х. Хакімпура, Х. Тата, К. Аршада [8], М. Кац, 
С. Шапіро [9], які присвятили свої дослідження ана-
лізу впливу мережевих факторів на різноманітних 
ринках, зокрема і для малих та середніх суб’єктів 
підприємництва. Функціонування мережі розгляда-
ється у трьох вимірах – структурному, реляційному 
і вимірі, що фокусується на маркетингових заходах. 
Оскільки на даному етапі, маркетингові заходи як 
такі, не є предметом нашого дослідження, тому зо-
середимося на перших двох вимірах. 

Структурний вимір визначається наступними 
компонентами, які характеризують мережу: розмір, 
формальність, різноманіття, щільність, стабільність 
та гнучкість. Оскільки оцінка кожної з компонент 
досить складний процес, оберемо лише дві з них –  
розмір та стабільність, які характеризуватимуть 
аптечну мережу в достатній мірі. При цьому зна-
чення стабільності мережі буде лежати в межах від 
0 до 1.

Реляційний вимір зосереджується на міцності 
каналів зв’язків і визначається через такі компо-
ненти, як довіра, зацікавленість та кооперація. На 
відміну від структурного виміру, в реляційному всі 
компоненти є значимими, тому неможливо омину-
ти увагою жодну з них. Дані характеристики мати-
муть підвищену цінність для аптечних мереж, що 
формуються на основі франшизи та холдингового 

типу. Реляційні характеристики лежать в межах 
від 0 до 1, при цьому ступінь довіри, зацікавленості 
та кооперації буде впливати на рівень витрат у всій 
аптечній мережі: при високому ступені коопера-
ції відбуватиметься зменшення витрат мережі, які 
пов’язані зі збутом та адміністративних, а високий 
рівень довіри і зацікавленості створює сприятливий 
клімат для взаємодії учасників, і як наслідок ство-
рюються умови для підвищення стабільності мере-
жі. Низький рівень кооперації в мережі може бути 
стримуючим фактором для вибору мережі клієнтом.

Отже, проаналізувавши компоненти, які харак-
теризують аптечну мережу, та виокремивши ті з 
них, які необхідні для дослідження, було отримано 
двовимірну схему функціонування аптечної мере-
жі, яка зображена на рис. 1.

 

 

СТРУКТУРНИЙ ВИМІР
• розмір мережі
• стабільність мережі

РЕЛЯЦІЙНИЙ ВИМІР
• довіра
• зацікавленість
• кооперація

Рис. 1. Двовимірна схема функціонування  
аптечної мережі

Врахування мережевих характеристик дозво-
лить врахувати особливості аптечних мереж, адже 
їхній вплив може безпосередньо стосуватися при-
вабливості аптечної мережі для конкретного спо-
живача. 

Для визначення факторів, які є суттєвими саме 
для аптечних мереж в Україні, скористаємося ре-
зультатами маркетингового дослідження, яке про-
водилося компанією Українська Маркетингова Гру-
па (UMG-International) [10]. Результатом аналізу 
стала класифікація наявних факторів в наступні 
групи: ті, які пов’язані зі зручністю розташуван-
ня аптеки; ті, що характеризують ширину асорти-
менту (фактори наявності препарату та великого 
асортименту доцільно поєднати, оскільки специфі-
ка даного ринку передбачає наявність дженериків 
(аналогів) препарату в різних цінових категоріях); 
ті, що пов'язані з якістю обслуговування – режим 
роботи (в т.ч. цілодобовий), оплата через термінал 
та обслуговування на високому рівні; окремим фак-
тором впливу є ціна. При цьому найбільш значущи-
ми для клієнта є зручність розташування та наяв-
ність низьких цін у порівнянні з іншими аптеками. 

Проведений аналіз функціонування аптечних 
мереж на фармацевтичному ринку України та її 
клієнтів дозволяє перейти до формалізації даних 
суб’єктів в рамках агентного моделювання. 

Визначимо агентів, які функціонують на даному 
ринку наступним чином: аптечна мережа, клієнти 
та маркетингове середовище, яке, зокрема, містить 
в собі вплив держави (рис. 2).

 

АПТЕЧНА 
МЕРЕЖА

 

 МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

КЛІЄНТ

Рис. 2. Концептуальна схема взаємодії агентів

Під Клієнтом ми розуміємо людину, яка вже 
прийняла рішення, що їй необхідно придбати лі-
карський засіб чи інший товар в аптеці, здебільшо-
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го це рішення визначається рецептом, який Клієнт 
отримав від лікаря. Оскільки саме Клієнт формує 
попит, тому необхідним є визначення його поведін-
ки з урахуванням вподобань, щодо вибору аптечної 
мережі. Базовий варіант діаграми станів Клієнта 
представлений на рис. 3. 

 

Рис. 3. Діаграма станів агента Клієнт

Спочатку Клієнт знаходиться в стані «Потенцій-
ний_клієнт», оскільки він, ще не прийняв рішення 
про те, яку аптеку обрати, тобто він є відкритим 
для пропозицій. 

У загальному випадку перехід до стану «Клієнт» 
може відбуватися під впливом багатьох чинників, 

як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, 
проте фактори, якими ми будемо керуватися при 
моделюванні його поведінки було визначено раніше. 
Однак швидкість вибору клієнтом певної аптечної 
мережі може прискорюватись за рахунок ефектив-
ності реклами прямої чи непрямої. Тому перехід зі 
стану «Потенційний_клієнт» до стану «Клієнт» від-
бувається із заданою інтенсивністю, яка визнача-
ється ефективністю реклами, на даному етапі мо-
делювання значення даного показника є оціночним:

Еф_реклами = 10 / day()
При цьому одночасно Клієнт оцінює власну ко-

рисність від вибору [11] кожної аптечної мережі. 
Оскільки клієнт має власні смаки і вподобання, то 
в нього є власні «ваги» для оцінки ступеню важли-
вості ціни та локації. Оцінка зручності розташуван-
ня є індивідуальною для кожного клієнта, проте у 
загальному випадку її можна оцінити густотою ап-
течної мережі, тобто кількістю аптек даної аптечної 
мережі у досліджуваному регіоні. Для оцінки рівня 
цін використовується розмір націнки, що є віднос-
ним показником.

Клієнт порівнює параметри досліджуваної ап-
течної мережі з параметрами конкурентів наступ-
ним чином: 

(1-Націнка) * Вага_ціни + Густота * 
* Вага_густоти > (1- Націнка2) *  

*Вага_ціни + Густота2 * Вага_густоти,
де показники з індексом «2» відповідають за 

 

Рис. 4. Концептуальна модель аптечної мережі як динамічної системи
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значення даних параметрів для конкурентної ап-
течної мережі.

Якщо дана умова задовольняється, то відбуваєть-
ся перехід до стану «Клієнт». Клієнт залишається у 
цьому стані на час користування лікарським засобом.

Перехід зі стану «Клієнт» у стан «Потенційний_
клієнт», відбувається по закінченню терміну корис-
туванням лікарським засобом, що визначається се-
редньою тривалістю курсу лікування:

Термін_корист_ЛЗ = 2 * week()
Після чого, якщо виникає необхідність у купівлі 

нового лікарського засобу, поведінка Клієнта повто-
рюється.

Аптечну мережу доцільно розглянути як склад-
ну динамічну систему (рис. 4), при цьому динаміка 
такого показника, як прибуток буде важливою для 
власника аптечної мережі. 

Застосувавши такий підхід можна проаналізу-
вати вплив мережевих ефектів на функціонуван-
ня аптечної мережі. Враховуючи те, що не завжди 
можливо впливати на всі показники, розглядаю-
чи різні варіанти функціонування мережі, можна 
впливати на окремі з них, та аналізувати наслідки, 
що виявляються у зміні прибутку, кількості клієн-
тів та величині витрат.

Для реалізації запропонованої моделі доцільно 
скористатися програмою AnyLogic, яка на відміну 
від iThink, PowerSim, ModelMaker та VenSim під-
тримує агентне моделювання, яке є основою запро-
понованої концептуальної моделі, окрім того дане 
програмне забезпечення дозволяє вдало поєднувати 
різні методи імітаційного моделювання між собою. 

Висновки з проведеного дослідження. Про-
аналізувавши кон’юнктуру роздрібного фармацев-
тичного ринку України було виокремлено ключові 
фактори, які впливають на поведінку споживача, 
які мають бути пріоритетними при розробці страте-
гії аптечної мережі, якщо вона спрямована на отри-
мання позитивного результату у довгостроковому 
періоді, адже прихильність клієнтів може надати 
більше переваг, аніж короткочасне збагачення.

 Що стосується самої аптечної мережі, то в за-
лежності від її форми, необхідно проаналізувати та, 
за необхідності, покращити показники, які відпо-
відають за мережеві ефекти, такі як довіра в се-
редині мережі, ступінь зацікавленості та ін., адже 
внутрішній клімат в самій мережі може впливати, 
як позитивно, так і негативно, на кількість клієнтів, 
частоту вибору саме цієї мережі. Вплив мережевих 
ефектів не завжди є очевидним, проте говорити про 
його відсутність буде некоректним.

Загалом розроблена концептуальна модель до-
зволяє розглянути сценарії впливу адміністратив-
них рішень на ряд ключових показників, зокрема 
таких як прибуток та кількість клієнтів. Запропоно-
вану модель аптечної мережі можна конкретизува-
ти, врахувавши додаткові фактори, які здебільшого 
є комерційною таємницею, такі як середній розмір 
чеку, кількість клієнтів в день, та інші специфіч-
ні фактори, які пов’язані з розташуванням мережі, 
кількістю конкурентів. Проведення аптечною мере-
жею опитувань клієнтів дозволить також уточнити 
їхні смаки та вподобання, що в свою чергу дозво-
лить створити вдосконалений «портрет» споживача. 
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Аннотация
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течной сетью, клиентами и маркетинговой средой было предложено использовать агентный метод. Построено базовую 
модель поведения клиента аптечной сети. Для исследования аптечной сети использовано метод системной динамики. 
Определив ключевые факторы, которые влияют на поведение клиента аптечной сети, и влияние сетевых эффектов, 
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Summary
The article deals with the investigation of the functioning of pharmacy networks in the retail pharmaceutical market of 
Ukraine. It is identified the features of the pharmaceutical market of Ukraine, which create conditions for the development 
of pharmacy business. The article gives analysis of the concept "pharmacy network" in the context of the Ukrainian 
legislation and there was formulated a two-dimensional diagram of the operation of the pharmacy network. For simulation 
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Розглянуто сутність та різні визначення поняття імідж. Особливу увагу приділено визначення балансу між 
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Постановка проблеми. Значення іміджу сьо-
годні неможливо переоцінити через зрос-

таючий вплив комунікативних потоків на життя 
людини. В умовах ринкових відносин головним і 
визначальним фактором економічного процвітання 

організації стає ринок, а точніше споживач продук-
ції та послуг. Зовнішні умови функціонування ор-
ганізації дуже мінливі. У кінцевому результаті, все 
різноманіття зовнішніх впливів знаходить своє кон-
центроване вираження в позиції суспільства від-
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носно до організації і тому важливим моментом стає 
формування власного іміджу. На жаль, у вітчиз-
няній і зарубіжній економічній літературі поняття 
іміджу досліджено недостатньо, що пояснюється 
перш за все складністю даного поняття, а також 
наявністю протиріч у різниці між поняттями імідж, 
репутація, бренд . Проте в сучасних економічних 
умовах сприятливий імідж є важливим фактором 
конкурентоспроможності організації і недостатня 
увага до його формування і підтримання істотно 
звужує можливості вітчизняних товаровиробників. 
Саме тому таке поняття як імідж потребує дуже 
детального вивчення і подальшого удосконалення 
категоріального апарату у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми сутності іміджу організації розглядаються 
у працях A.К. Семенова,B.О. Сизоненко, В.С. Лоз-
ниці, Ю.Н. Тулєєвої, І.В. Альошиної, В.Г. Зазикіна, 
Л.Е. Орбан-Лембрика, Ервіна Гоффманна, К. Бол-
динга та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в критичному аналізі вже існуючих понять 
категорії «імідж» та визначення важливості цього 
ресурсу для забезпечення економічної і соціальної 
стійкості підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У кожного з нас є своє враження щодо таких успіш-
них світових компаній, як Ford Motor Company, 
Google, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, 
General Electric, Microsoft, які і є іміджем компа-
нії. Комплекс вражень, які виникають у людей при 
згадці будь-якої організації називаються іміджем 
організації. Не варто плутати імідж з репутацією. 
Репутація – це поняття більш ширше і воно вклю-
чає в себе не перше враження, а виважені суджен-
ня з висновками щодо компанії. Тобто маючи зовсім 
мінімальні знання про компанію ми можемо визна-
чити її імідж, а не репутацію. 

Дослідник О.Б. Перелигіна визначає поняття 
імідж як символічний образ суб’єкта, створюваний 
у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Автор трак-
тує це поняття з точки зору, що імідж, містячи по-
няття образ, має на увазі свою включеність у сис-
тему людської діяльності. При цьому явище імідж є 
не тільки включеним у процес діяльності, а й ство-
рюється в результаті процесу діяльності, зокрема 
в такому її специфічному виді, як спілкування, що 
описується як суб’єктна взаємодія [12].

Слово «імідж» походить від латинського imago, 
пов'язаного з латинським словом imitari, що означає 
«імітувати» [7, с. 311]. Це поняття може трактува-
тися як у вузькому, так і в широкому сенсі. У ши-
рокому розумінні імідж – це сукупність природних 
і спеціально сконструйованих властивостей об'єкта. 
У більш вузькому сенсі – це свідомо сформований 
образ об'єкта, що наділяє останнього додатковими 
цінностями і дає можливість продукувати ті вра-
ження про об'єкт, ставлення до нього і його оцінки, 
які необхідні його творцеві. 

Існує велика кількість визначень поняття 
«імідж», що розглядають його з різних точок зору. 
Понятійно-категоріальний апарат поняття «імідж 
підприємства» являє собою певну «суміш» понять: 
репутація, гудвіл, бренд тощо. Відомий соціолог 
Ервін Гоффманн сказав, що імідж – це мистецтво 
«управляти враженням». Поняття імідж було за-
пропоноване американським економістом К. Бол-
дингом у 1961 році [15, с. 59].

Імідж організації – цілісне сприйняття (розумін-
ня й оцінка) організації різними групами громад-
ськості, що формується на основі зберігається в їх 

пам'яті інформації про різні сторони діяльності ор-
ганізації. Тобто, це щось середнє між поданням, яке 
компанія хоче створити про себе у громадськості 
(активні дії компанії по формуванню і адекватно-
му сприйняттю свого «обличчя»), і представленням 
про компанію, яке існує у громадськості («відобра-
ження» особи компанії в пам'яті клієнта). Це емо-
ційно забарвлений образ організації, часто свідомо 
сформований, що володіє цілеспрямовано заданими 
характеристиками і покликаний надавати певний 
психологічний вплив на конкретні групи соціуму.

Спираючись на визначення подане вище, можемо 
зазначити, що психологічна сторона поняття імідж є 
дуже важливою, адже створення позитивного іміджу 
безпосередньо впливає на діловий успіх організації, 
оскільки формує атмосферу довіри до неї. Менеджер 
повинен чітко розуміти, що саме викличе довіру спо-
живачів. Тому надання великої уваги психологічним 
чинникам при створенні іміджу є необхідним. Стій-
кий позитивний імідж створює для суб'єкта низку 
додаткових переваг, а саме: йому довіряють, а того, 
кому довіряють, хочуть слухати; за наявності аль-
тернативного вибору його вибирають першим; з ним 
хочуть взаємодіяти. Саме тому варто дуже ретельно 
підходити до формування іміджу організації.

Мочерний С.В. зазначає, що імідж – це образ 
товару, послуги, підприємства, фірми тощо, сукуп-
ність асоціацій і вражень про них, які формуються 
у свідомості покупців і які визначають їхнє стано-
вище на ринку [9, с. 269]. Не потрібно забувати, що 
сприйняття образу організації людьми буде різним, 
оскільки це залежить від рівня освіти, культури та 
інших характеристик кожної людини. Проте, фор-
муючи імідж організації, менеджеру слід думати 
про адекватність створюваного образу запитам лю-
дей: про оригінальність образу на тлі йому поді-
бних; про гнучкість образу, тобто здатність зміню-
ватися залежно від потреб.

На думку A.К. Семенова, імідж – це навмисне 
спроектований в інтересах підприємства, що ґрун-
тується на особливостях діяльності, внутрішніх за-
кономірностях, властивостях, перевагах, якостях і 
характеристиках образ, який ціленаправлено вхо-
дить у свідомість (підсвідомість) цільової аудиторії, 
відповідає її очікуванням і вирізняє компанію від 
аналогічних [13, с. 87]. 

У роботах І.В. Альошиної досліджується значу-
щість іміджу для діяльності організації та зроблено 
висновок, що корпоративний імідж – це образ ор-
ганізації в уявленні суспільних груп. Позитивний 
імідж підвищує конкурентоспроможність підприєм-
ства на ринку. Він приваблює клієнтів та партнерів. 
Полегшує доступ організації до ресурсів (фінансо-
вих, інформаційних, людських, матеріальних) [1].

B.О. Сизоненко зазначає, що імідж – це позитив-
ний образ будь-якої фірми, що формує стабільну 
конкурентну перевагу через створення загального 
образу, репутації, думки громадськості, споживачів 
і партнерів про престиж підприємства, його товари 
та послуги, післяпродажний сервіс [14, с. 420].

Л.Е. Орбан-Лембрик вважає, що імідж (від англ. 
image – образ) – це враження, яке організація та її 
працівники справляють на людей і яке фіксується 
в їхній свідомості у формі певних емоційно забарв-
лених стереотипних уявленнь (думках, судженнях 
про них) [10, с. 543].

А.В. Петровський та М.Г. Ярошевський зазнача-
ють, що імідж – це стереотипізований образ кон-
кретного об'єкту, що існує в масовій свідомості. Як 
правило, поняття іміджу відноситься до конкретної 
людини, але може також поширюватися на певний 
товар, організацію, професію і т. д [11]. 
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Ф. Котлер надає досить вузьке поняття іміджу: 
імідж – це сприйняття компанії чи її товарів сус-
пільством [8].

О.С. Виханський Імідж явища – це стійке уяв-
лення про особливості, специфічні якості і риси, ха-
рактерні для цього явища [3] .

Російський вчений Андрєєва Г.М. наводить таке 
поняття іміджу. Імідж –це специфічний «образ» 
сприймаючого предмета, коли ракурс сприйняття 
умисне зміщений і акцентуюється лише на певні 
сторони об'єкту. Тому досягається ілюзорне відобра-
ження об'єкту або явища. Між «іміджем» і реальним 
об'єктом існує так званий «розрив в достовірності», 
оскільки імідж згущує фарби образу і тим самим ви-
конує функцію механізму навіювання [2].

Ще одне з визначень іміджу: це синтетичний, 
інтегративний образ, який складається у свідомості 
людей стосовно конкретної особи, організації або ін-
шого соціального об’єкта, містить значний обсяг емо-
ційно забарвленої інформації про об’єкт сприйняття 
та спонукає до певної соціальної поведінки [16].

Під час формування цього поняття враховували 
такі взаємно протилежні категорії:

1. Об’єктивне – суб’єктивне. Імідж можна трак-
тувати не тільки як певний зміст масової або інди-
відуальної свідомості, але і як набір атрибутів носія 
іміджу.

2. Природне – штучне. Існує два полярних ас-
пекти створення іміджу. Перший передбачає, що 
він складається достатньо стихійно, як “природ-
ний” результат діяльності особистості або органі-
зації, як оцінка реальних характеристик процесів і 
продуктів цієї діяльності в соціальному середовищі. 
Другий має на увазі те, що організація цілеспрямо-
вано створює вигідний для себе імідж, використо-
вуючи спеціальні соціальні та психотехнічні засоби. 
Такий імідж може мати мало загального з реальним 
станом справ в організації.

3. Когнітивне – емоційне. В іміджі (як 
суб’єктивному утворенні) можуть виділятися ког-
нітивні елементи – вербальні поняття, слухові, 
зорові й інші образи та емоційні елементи – по-
чуття, переживання, афекти тощо. Із такого мето-
дологічного підходу випливає, що імідж є не тільки 
суб’єктивним, залежним лише від індивідуальної 
або групової свідомості, не тільки штучно створе-
ним, не тільки емоційним, чуттєвим (але ж саме так 
описують у більшості випадків визначення іміджу, 
які є в науковій літературі). 

Отже, імідж формується на основі об’єктивних 
характеристик діяльності організації або окремої 
особи, він може складатися природним шляхом, у 
ході «еволюційного» розвитку організації або інди-
віда, і містити значний обсяг раціонального.

Якщо узагальнити всі поняття іміджу, які ба-
зуються переважно на психологічній його стороні, 
то можна зробити висновок, що імідж – це образ –  
уявлення, який методом асоціацій наділяє об'єкт 
додатковими цінностями (соціальними, естетич-
ними, психологічними та ін.), не обгрунтованими в 
реальних властивостях самого об'єкту, але мають 

соціальну значущість для того, хто сприймає такий 
образ. Імідж блокує раціональне пізнання об'єкту і 
в той же час своєю дією створює специфічну соці-
ально-психологічну установку поведінки.

Сучасний словник іноземних слів визначає імідж 
як цілеспрямовано сформований образ якої-небудь 
особи, явища або предмету, що виділяє певні ціннос-
ні і покликаний надати емоційно-психологічну дію 
на когось в цілях популяризації, реклами і так далі.

Якщо узагальнити визначення іміджу, які да-
ють міжнародні компанії і організації (Reputation 
Institute, Burson Marsteller, Chartered Institute of 
Public Relations і ін.), то імідж – це відношення усіх 
зацікавлених сторін до фінансових і нефінансових 
аспектів діяльності компанії. Зазначимо, що у цьо-
му визначенні виключається психологічна сторона 
сприйняття образу. 

Отже, американські компанії надають поняттю 
імідж менш емоційного аспекту : імідж – це під-
сумок адекватного сприйняття організації, її ке-
рівника, персоналу, політики або діяльності. Тобто 
передбачається, що маніпулятивні дії не роблять 
вирішального впливу на образ організації або їх 
взагалі немає. Досвід показує, що реальна практика 
буде сильніше трансльованого іміджу, але для цьо-
го потрібний час, іноді досить тривалий.

Даниленко Л. В. підкреслює значущість іміджу, 
як економічного ефекту. Імідж підприємства – це, 
по суті, економічний ефект, що створюється від-
ношенням до компанії зацікавлених груп осіб: спо-
живачів, постачальників, співробітників, інвесторів 
[5, с. 94].

Отже, єдиного визначення іміджу немає, кожен 
з дослідників розкриває певну сторону цього по-
няття. Тому автором пропонується нове визначення 
поняття іміджу.

Імідж організації – це результат діяльності ор-
ганізації, який забезпечений ефективною діяльніс-
тю всіх структур і відображається в позитивному 
сприйнятті організації усіма суб’єктами зовніш-
нього середовища (споживачем, постачальниками, 
партнерами, суспільством, громадськими органі-
заціями). Таким чином це визначення включає в 
себе як психологічний аспект поняття імідж, так і 
економічний, що робить його досить підходящим до 
сучасних конкурентних умов ринку.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
У статті було розглянуто основні підходи до ви-
значення поняття іміджу, проведений аналіз осо-
бливостей та відмінностей між цими поняттями. 
Звернено увагу на важливість зазначення в понятті 
імідж, як економічного, так і психологічного аспек-
тів. Доведено, що правильно сформоване розумін-
ня поняття імідж є важливим для організації тому, 
що вдало сформований імідж запам'ятовується і 
закріплюється у свідомості цільової аудиторії, він 
є своєрідним сигналом до позитивного сприйняття 
організації і завдяки цьому може подолати такі пе-
решкоди, як недовіра і неувага, характерні для ма-
сової свідомості.
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Постановка проблеми. Інтенсифікація сіль-
ськогосподарського виробництва – природний 

процес, властивий епосі науково-технічного прогре-
су. По суті, це якісно новий рівень антропогенної дії 
людини на оточуюче середовище, при якому досяг-
нення науки і техніки направлені на збільшення рів-
ня виробництва харчових продуктів, в першу чергу 

рослинних. В основі рішення даної проблеми лежать 
не тільки сучасні агротехнічні прийоми, але і вжи-
вання широкого спектру агрохімікатів: мінеральних 
добрив, пестицидів регуляторів зростання та ін. Це, 
у свою чергу, породило іншу проблему – необхід-
ність забезпечення хімічної безпеки і високої якості 
продуктів харчування рослинного походження.
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Постановка завдання. Визначення вмісту важ-
ких металів, нітратів, пестицидів, радіонуклідів 
у столові моркві та буряку. Дослідження впливу 
шкідливих речовин на якість та безпечність коре-
неплодів даних коренеплодів.

Виклад основного матеріалу. Безпечним є харчо-
вий продукт, який не створює шкідливого впливу на 
здоров'я людини безпосередньо чи опосередковано 
за умов його виробництва та обігу з дотриманням 
вимог санітарних заходів та споживання (викорис-
тання) за призначенням. Продукція, що надходить 
в нашу державу з інших країн повинна обов’язково 
мати висновки державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи, яка передбачає визначення показників 
безпеки у більш розширеному вигляді. Крім визна-
чення вмісту нітратів, залишкових кількостей пести-
цидів додаються показники вмісту важких металів 
(вміст свинцю, кадмію, міді, цинку, миш’яку, ртуті), 
а також активності радіонуклідів [2, с. 227].

Коренеплоди забруднюються також пестицида-
ми, які використовують для хімічного захисту рос-
лин від захворювань, шкідників і бур'янів, а також 
нітратами, нітритами, важкими металами. 

Проведено багато досліджень щодо встановлення 
фактичного рівня вмісту за критеріями безпечності 
важких металів, нітратів, пестицидів, радіонуклідів 
в коренеплодах столового буряку та моркви, райо-
новані в Україні та вирощені у Вінницькій області. 
Середні проби ботанічних сортів столового буряку –  
Бордо 237, Ефіоп, Носівський плоский та Сквир-
ський дар; столової моркви – Нантська 4, Шантане 
Сквирська, Золота осінь.

Відомі основні фактори, які впливають на на-
копичення нітратів та важких металів у овочах, 
а саме : надмірна кількість азотних (органічних і 
мінеральних) добрив та незбалансованість їх за 
мікро- і мікроелементами; тип і склад грунту; ко-
ливання температур; висока вологість ґрунтів і по-
вітря; низька освітленість; технологія вирощування 
(загущеність посівів, засміченість, шкідники, хворо-
би та ін.); біологічні особливості культур і сортів; 
строки збирання урожаю.

До небезпечних забруднювальних речовин від-
носяться солі важких металів, які включаються в 
кругообіг через ланцюг живлення, концентрують-
ся в мікроорганізмах, рослинах, тваринах і таким 
чином уражають людей. Уживання в їжу продук-
тів з великою концентрацією солей важких металів 
може призвести до появи хронічних захворювань 
та отруєнь [3, с. 19]. 

Вміст солей важких металів у коренеплодах ви-
значають методом полум’яної абсорбції; нітратів –  
іонометричним методом, радіонуклідів − на універ-
сальному спектрометричному комплексі «Гамма 
плюс», програма Прогрес 380». Визначення пито-
мої активності цезію-137 проводили за спектром 
у-випромінювання (у-спектро-метричний тракт), а 
стронцію-90 за β-випромінюванням (β-спектро ме-
тричний тракт).

Вміст важких металів у столових буряках, мг/кг 
зображено у табл. 1.

Згідно із даними представленими в таблиці 1, 
найменше солей цинку накопичують сорти Носів-
ський плоский, найбільше – Бордо 237. Вміст солей 

 
Таблиця 1

Вміст важких металів у столових буряках, мг/кг

Складові частини 
плодів

Ботанічний сорт
Бордо 237 Ефіоп Носівський плоский Сквирський дар

Солі цинку (ГДК=10 мг/кг), 
(збіжність r=0,34 млн-1, відносне стандартне відхилення збіжності 100 Sr/m=12%,при Р=0,95, n=3)

Цілий коренеплід 1,36 0,69 0,50 1,14
Голівка 0,82 0,41 0,30 0,68
Шийка:
перидерма
м’якоть

3,28
0,92

1,66
0,47

1,21
0,34

2,75
0,77

Власне корінь 0,69 0,35 0,25 0,58
Солі свинцю (ГДК=0,5 мг/кг), 

(збіжність r=0,025 млн-1, відносне стандартне відхилення збіжності 100 Sr/m=9%,при Р=0,95, n=3)
Цілий коренеплід 0,30 0,19 0,37 0,26
Голівка 0,30 0,19 0,36 0,26
Шийка:
перидерма
м’якоть

0,21
0,24

0,13
0,15

0,25
0,29

0,18
0,21

Власне корінь 0,25 0,16 0,31 0,22
Солі міді (ГДК=5 мг/кг), 

(збіжність r=0,31 млн-1, відносне стандартне відхилення збіжності 100 Sr/m=11%,при Р=0,95, n=3)
Цілий коренеплід 4,86 4,72 3,84 3,51
Голівка 4,53 4,40 3,58 3,27
Шийка:
перидерма
м’якоть

4,94
4,01

4,83
3,90

4,34
3,17

3,97
2,90

Власне корінь 4,40 4,27 3,48 3,18
Солі кадмію (ГДК= 0,03 мг/кг), 

(збіжність r=0,0034 млн-1, відносне стандартне відхилення збіжності 100 Sr/m=12%,при Р=0,95, n=3)
Цілий коренеплід 0,021 0,033 0,020 0,022
Голівка 0,041 0,047 0,046 0,030
Шийка:
перидерма
м’якоть

0,089
0,016

0,101
0,018

0,098
0,018

0,046
0,012

Власне корінь 0,014 0,016 0,016 0,010
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цинку, як і свинцю, в жодній з анатомічних частин 
коренеплодів (використання яких у харчових цілях 
неоднакове) усіх дослідних сортів не досягає гра-
нично допустимої концентрації (ГДК): перших най-
більше у перидермі, але в 3-8 разів менше за ГДК, 
других − в голівці (в 1,4-2,6 раза менше за ГДК). 
Основна частина свинцю накопичується в надзем-
ній частині рослини, тому у коренеплоді його мен-
ше, а в різних анатомічних частинах його вміст іс-
тотно не відрізняється.

Мідь та цинк як полівалентні метали легко утво-
рюють різні комплекси та дуже рухомі у тканинах 
овочів. Середній вміст цинку та міді у зразках ва-
ріює, оскільки різні ботанічні сорти мають особли-
вості будови тканин. Сорт Носівський плоский дуже 
відрізняється від інших за вмістом солей міді (мен-
ше у 7-12 разів). У сортах Бордо 237 і Ефіоп вміст 
міді досягає ГДК, але не перевищує її.

Кадмій є дуже рухомим металом, який легко 
надходить до органів рослин, що запасають асимі-
лянти, але повільно виводиться з організму люди-
ни. Ось чому вірогідність "кумулятивного ефекту" 
є дуже високою. Здатністю накопичувати менше 
солей кадмію відрізняються сорти столового бу-
ряку Носівський плоский, Бордо 237. Сорти Ефі-
оп, Сквирський дар містять кадмію саме ГДК (при 
округленні даних до сотих долей). У перидермі всіх 
сортів кадмію накопичується у 1.5 (Сквирський 
дар) раза більше за ГДК. У голівці лише в сорті 
Сквирський дар вміст солей кадмію не перевищує 
гранично допустиму концентрацію, у решті сортів 
їх більше у 1,3-1,6 раза. В очищеній м’якоті коре-
неплоду буряка, яка власне і споживається в їжу, 
солей кадмію в усіх сортах міститься в межах ГДК.

Голівка та перидерма столового буряка завжди на-
копичують більше токсичних речовин, оскільки вони 
поглинають іони. Перидерма містить у 1,5−2 рази 
більше міді й кадмію та у 2−3 рази цинку й свинцю, 
ніж очищена м’якоть коренеплоду. У процесі погли-
нання іонів клітини перидерми виконують бар’єрну 
функцію, яка полягає у вибірковому проходженні іо-
нів до тканин, що знаходяться глибше. Саме тому в 
цих тканинах можливе накопичення тих іонів, які не 
важливі для фізіологічних процесів рослини.

Вміст важких металів у столовій моркві, мг/кг 
зображено у табл. 2.

За даними таблиці 2, вміст важких металів 
(свинцю, кадмію, миш'яку, ртуті, міді, цинку) у до-

сліджуваних зразках столової моркви сортів Нант-
ська 4, Шантане сквирська, Золота осінь відпові-
дають медико-біологічним вимогам та санітарним 
нормам якості продовольчої сировини і харчових 
продуктів МБТ і СН № 5061–89.

Солі азотної кислот та нітрати є елементами 
живлення рослин і природними компонентами хар-
чових продуктів рослинного походження. їх висока 
концентрація в грунті абсолютно не токсична для 
рослий, а навіть сприяє посиленому зростанню їх 
надземної частини. У той же час високі дози нітра-
тів можуть викликати у людини отруєння і навіть 
призвести до летального випадку. Відомо, що буряк 
поряд з накопиченням вуглеводів, органічних кис-
лот, мінеральних солей, вітамінів і біологічно актив-
них речовин містить велику кількість нітратів, ГДК 
яких встановлено 1400 мг/кг, у столовій моркві –  
300 мг/кг.

За даними Пругар Я. і Пругарової А. (1990), 65% 
нітратів міститься в головці столового буряка, 25% −  
у м'якоті і 10% − у корінці; у серцевині моркви міс-
титься 90% загальної кількості нітратів [4, с. 57].

Вміст нітратів у столових буряках, мг/кг зобра-
жено у табл. 3.

Згідно із даними таблиці 3, більша частина ні-
тратів накопичується в голівці коренеплоду й пере-
вищує гранично допустимі концентрації в усіх сор-
тах за винятком Бордо 237. Мінімальну кількість 
нітратів містить власне корінь. У перидермі шийки 
визначено в 1,2 рази менший вміст нітратів, ніж в 
очищеній частині усіх сортів. М’якоть буряка, яка 
безпосередньо вживається в їжу, у сортах Ефіоп, 
Носівський плоский, Сквирський дар накопичує ні-
тратів більше ГДК у 1,21-1,06 рази. Нерівномірність 
накопичення нітратів у різних анатомічних части-
нах коренеплоду зумовлено будовою, функціями, 
інтенсивністю та характером метаболічних проце-
сів певних тканин. У власне корені синтезуються 
та відкладаються про запас переважно речовини 
вуглеводної природи, тому віднось частина білків 
та інших азотних сполук в ньому менша, що і по-
требує меншої кількості нітрат-іонів для їх синтезу.

Отже, сорти Свирський дар, Бордо 237 та Но-
сівський плоский мають більш низьку здатність до 
накопичення нітратів, вміст яких у них не пере-
вищує ГДК. Висока концентрація нітратів у решті 
сортів пов’язана, здебільшого, з використанням у 
сільському господарстві неконтрольованої кількос-

Таблиця 2
Вміст важких металів у столовій моркві, мг/кг

Ботанічний 
сорт

Складові 
частини 
плодів

Назва токсичних елементів

свинцю кадмію миш’яку міді цинку

«Нантська 4» шкірка
м’якоть

0,035
0,027

0,0022
0,0022

0,0022
0,0022

0,27
0,27

1,2
0,94

«Шантане 
Сквирська»

шкірка
м’якоть

0,042
0,036

0,0022
0,0022

0,0022
0,0022

0,25
0,25

1,4
0,92

«Золота осінь» шкірка
м’якоть

0,024
0,026

0,0022
0,0022

0,0022
0,0022

0,30
0,30

1,1
0,88

Таблиця 3
Вміст нітратів у столових буряках, мг/кг

Ботанічний сорт Цілий 
коренеплід

Анатомічна частина

голівка
шийка

власне корінь
перидерма м’якоть

Бордо 237 1179 1323 936 1164 834
Ефіоп 1525 1711 1211 1506 1079
Носівський плоский 1217 1442 1021 1203 910
Сквирський дар 1360 1526 1081 1267 963
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ті добрив. У перегонах за великим врожаєм сіль-
госпвиробники забувають про здоров’я споживача. 
Саме тому для виробництва безпечної продукції 
високої якості необхідний жорсткий контроль сиро-
вини, яка надходить від господарств.

Вміст нітратів у столовій моркві, мг/кг зображе-
но у табл. 4.

Таблиця 4
Вміст нітратів у столовій моркві, мг/кг

Ботанічний сорт
Складові частини плодів
шкірка м’якоть

«Нантська 4» 140 127
«Шантане 
Сквирська» 224 198

«Золота осінь» 255 242

За даними таблиці 4, найменшу кількість нітратів 
містить сорт моркви Нантська 4 – 140 мг/кг (шкір-
ка), найбільше у моркві Золота осінь – 255 мг/кг.  
Шантане сквирська містить 224 мг/кг у шкірочці і 
198 мг/кг у м’якоті.

У моркви високий зміст нітратів спостерігається 
у верхівці і на кінці коренеплоду, а також в сер-
цевині, причому зміст нітратів зменшується від 
кінчика до верхівки. Серцевина, кінчик і верхівка 

столового буряка відрізняються від решти частин 
коренеплоду підвищеним вмістом нітратів.

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров'я, норма нітратів становить 5 мг NaN03 на 
1 кг маси тіла дорослої людини або 300-325 мг. Від 
59 до 86% добового надходження нітратів припадає 
на овочі і 1,5-3% – на фрукти.

При розрахунках добової норми нітратів врахо-
вують споживання фруктів, овочів та інших продук-
тів і питної води. На воду припадає 90 мг, на харчові 
продукти − 235 мг нітратів. За стандартом віл питної 
води повинно бути не більш як 45 мг нітратів. 

З великого числа радіонуклідів найбільшим 
джерелом опромінювання населення є стронцій-90 
і цезій-137. Основний радіоактивний вплив на орга-
нізм людини формують саме вони, коли потрапля-
ють до організму з продуктами харчування. Тка-
нини рослин у 10 разів радіоактивніші за тканини 
тварин. Отже, основним джерелом надходження до 
організму людини радіонуклідів є продукти рос-
линного походження. Споживання продуктів хар-
чування, забруднених радіонуклідами, пов'язано 
з ризиком канцерогенезу, порушенням спадковос-
ті, зниженням імунітету, скороченням тривалості 
життя [1, с. 7]. 

Активність радіонуклідів у столових буряках, 
Бк/кг зображено у табл. 5

Таблиця 5
Активність радіонуклідів у столових буряках, Бк/кг

Ботанічний сорт
Цілий коренеплід Голівка Шийка Власне корінь
CCs CSr CCs CSr CCs CSr CCs CSr

Бордо 237 4,6 3,5 4,5 1,6 3,7 3,9 5,6 5,0
Ефіоп 4,7 3,0 4,6 1,4 3,8 3,3 5,7 4.3

Носівський 
плоский 5,3 4,1 5,2 1,9 4,3 4,6 6,5 5,8

Сквирс 
Сквирський дар 3,9 4,3 3,8 2,0 3,1 4,8 4,8 6,1

За даними таблиці 5 визначено, що питомі ак-
тивності радіонуклідів 137Cs Sr усіх зразках менше 
державних гігієнічних нормативів у 2 раза. Насам-
перед, це пов'язано з хімічним радиш тканин столо-
вого буряку. Радіоактивний стронцій за хімічними 
властивостями близький до кальцію, а радіоак-
тивний цезій до калію. Сортова відмінність рослин 
щодо нагромадження радіоізотопів пов'язана част-
ково з рівнем поглинання кальцію і калію. Ботаніч-
ні сорти, що містять багато кальцію, накопичують 
більше й радіостронцію, а калієлюбні − поглинають 
більше радіоцезію.

Максимальне поглинання радіонуклідів цезію 
спостерігається в Носівський плоский, а стронцію −  
в сортах Сквирський дар. Мінімальне нагромаджен-
ня цезію відбувається в сорті Сквирський дар, а 
стронцію в Ефіоп.

Більшу частину радіонуклідів накопичує влас-
не корінь столового буряка. Шийка містить більше 
стронцію, а голівка цезію, і навпаки, що зумовлено 
переважно хімічною й анатомічною будовою тканин 
коренеплоду і їх різною здатністю накопичувати 
калій і кальцій.

Пестициди, це хімічні речовини, які штуч-
но вносяться в ґрунт для боротьби з шкідниками, 
бур’янами, хворобами рослин. В останні 15-20 ро-
ків пестициди використовуються за регламентами, 
які передбачають максимум ефекту при мінімаль-
них витратах препаратів, які мають різне призна-
чення (гербіциди, інсектициди, фуміганти та інше). 
При лабораторному контролі будь-якої продукції, 

в тому числі і рослинної, визначаються залишкові 
кількості пестицидів. 

Показником безпеки харчових продуктів щодо 
забруднення їх пестицидами є максимально допус-
тимий рівень таких препаратів різного хімічного 
походження у міліграмах на кілограм ваги (мг/кг). 
Застосування мінеральних добрив і пестицидів дає 
можливість значно підвищити врожайність сільсько-
господарських культур, проте має негативні еко-
логічні наслідки. Накопичуючись у рослинах, вони 
потрапляють в організм людини; забруднюють по-
верхневі і підземні води; знищують або пригнічують 
мікрофлору ґрунту. Вирішити питання охорони агро-
ландшафтів і забезпечити конкурентоспроможність 
сільськогосподарської продукції можна шляхом роз-
витку екологічних технологій для виробництва ор-
ганічної продукції. Органічна продукція у багатьох 
країнах є в продажу в магазинах і супермаркетах, 
де вона лежить на окремих полицях [5, с. 56]. 

Вміст пестицидів у столовій моркві, мг/кг зобра-
жено у табл. 6.

Таблиця 6
Вміст пестицидів у столовій моркві, мг/кг

Ботанічний сорт
Складові частини плодів
шкірка  м’якоть

«Нантська 4» 0,001 0,001
«Шантане 
Сквирська» 0,001 0,001

«Золота осінь» 0,001 0,001
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Проаналізувавши наведені дані в таблиці 6, слід 
відмітити, що досліджені зразки моркви сортів: «Нант-
ська 4», «Шантане Сквирська», «Золота осінь» за 
вмістом пестицидів відповідають медико-біологічним 
вимогам та санітарним нормам якості продовольчої 
сировини і харчових продуктів МБТ і СН № 5061–89.

Висновки. Згідно проведених досліджень коре-
неплоди столової моркви та буряків відповідають 
медико-біологічним вимогам та санітарним нормам 
якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
МБТ і СН № 5061–89.

Сорт столового буряку Носівський плоский здат-
ний накопичувати найменшу кількість солей міді, 
кадмію та цинку, що має позитивну відмінність по-
рівняно з іншими зразками. Усі досліджувані бота-
нічні сорти столової моркви мають допустимі рівні 
вмісту важких металів. 

Сорти столових буряків Свирський дар, Бор-
до 237 та Носівський плоский мають більш низьку 
здатність до накопичення нітратів, вміст яких у них 
не перевищує ГДК. Найменшу кількість нітратів 
містить сорт моркви Нантська 4 – 140 мг/кг (шкір-
ка), найбільше у моркві Золота осінь. – 255 мг/кг. 
Шантане сквирська містить 224 мг/кг у шкірочці і 
198 мг/кг у м’якоті.

Максимальне поглинання радіонуклідів цезію 
спостерігається в сортах столових буряків Но-
сівський плоский, а стронцію − в сортах Сквир-
ський дар. Мінімальне нагромадження цезію від-
бувається в сорті Сквирський дар, а стронцію в 
Ефіоп. Досліджені зразки моркви сортів: «Нант-
ська 4», «Шантане Сквирська», «Золота осінь» 
відповідають допустимим рівням за вмістом пес-
тицидів. 
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Аннотация
В данной статье исследовано влияние вредных веществ на качество и безопасность корнеплодов. Определено содер-
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EXPOSURE TO HARMFUL SUBSTANCES ON THE QUALITY 
AND SAFETY OF ROOT CROPS

Summary
In dannoy аrticle іnfluence of research vrednыh substances on quality and security korneplodov. Opredeleno contents 
vrednыh substances (metals tyazhelыh, nytratov, pesticides, radyonuklydov) in table carrot and beet. Based on data 
proanalyzyrovanы korneplodov varieties.
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Постановка проблеми. Економічний аналіз до-
ходів туристичного підприємства є основним 

напрямком аналізу майбутнього, тому що його ме-
тодика дозволяє при наявності стислого обсягу ін-
формації про результати діяльності господарюючо-
го суб’єкта визначити його потенційні можливості, 
внутрішні резерви, використання яких дозволить 
досягти позитивних змін фінансових результатів 
діяльності туристичного підприємства. За таких 
умов, важливим стає застосування сучасних ме-
ханізмів, принципів, ефективних методів, прийо-
мів в управлінні туристичним підприємством для 
покриття необхідного обсягу витрат та отримання 
бажаного рівня доходів. Особливого значення це на-
буває в сучасний період, коли більшість інформації 
про господарську діяльність підприємці відносять 
до категорії комерційної таємниці та у розпоря-
дження аналітика надходить в основному офіційна 
фінансова звітність, тому для стимулювання успіш-
ної діяльності та ефективного управління підпри-
ємствами туристичної галузі важливе значення має 
неупереджена й достовірна інформація, а також 
сучасне науково обґрунтоване управління фінансо-
вими ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вче-
ними досить давно розробляється проблематика 
ефективного формування та управління доходами 
з метою впровадження отриманих результатів на 
практиці. Поняття «дохід підприємства» розгляда-
ється в наукових роботах таких вчених як: Ф.Ф. Бу-
тинець, Ю.В. Борисенко, Т.А. Гоголь, В.П. Грузі-
ков, К.Маркс, Л.Г. Мельник, Дж. Мілль, А. Сміт, 
Н.М. Шмиголь, Дж. Хікс, І.В. Зорін, Н.В. Чорненька, 
Р.М. Скабара, Л.М. Шульгіна, В.О. Василенко та ін. 
Однак і на сьогодні серед науковців не сформува-
лося єдиної та однозначної думки щодо економічної 
сутності поняття «дохід» та його формування. На-
укові дослідження, що сприяють створенню ефек-
тивного формування доходів та їх використання 
є одними з пріоритетних і вимагають подальшого 
теоретичного та практичного обґрунтування і до-
слідження.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
формування доходу туристичного підприємства та 
визначення напрямків його вдосконалення. Завдан-
ням дослідження є виявлення підходів та факторів, 
щодо ефективного формування доходів, обґрунту-
вання оптимальної стратегії управління фінансо-
вими ресурсами туристичного підприємства, оцін-
ки та аналізу фінансової стійкості підприємства, 
окреслення оптимальних шляхів підвищення ефек-
тивності управління фінансовими ресурсами через 
отримання доходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливою передумовою ефективного функціонуван-
ня туристичного підприємства в сучасних умовах 
є розробка дієвого управлінського механізму для 
найповнішої мобілізації та раціонального викорис-
тання фінансових ресурсів. Туристична діяльність, 
як будь-яка інша, неможлива без одержання до-
ходу, а суб'єкти туристичного підприємництва (ту-
ристичні оператори, туристичні агенти та ін.) не 
можуть функціонувати без позитивних результатів 
від своєї діяльності, тобто без одержання прибутку, 
який без доходу теж неможливий. Дохід туристич-
них підприємств формується переважно за раху-
нок виручки від реалізації туристичного продукту 
та окремих послуг організованим і неорганізованим 
поодиноким туристам або туристичним групам. 
Оптимізація процесів формування й використан-
ня доходу залежить від системи управління, адже 
базові механізми їх ефективного функціонування 
потребують комплексного вирішення різного роду 
проблем [3].

Своєчасне розроблення та застосування ціліс-
ної системи управління доходом забезпечує на-
дійне, довгострокове функціонування туристичних 
підприємств. Їх специфіка виявляється в тому, що 
вони завжди виступають у грошовій формі, мають 
розподільний характер і відбивають формування і 
використання різноманітних видів доходів.

В економічній літературі існують різні точки 
зору щодо визначення сутності доходів туристично-
го підприємства. Ф.Ф. Бутинець зазначає, що дохід 
є потоком грошових коштів та інших надходжень за 
певний період, отриманий від продажу туристичних 
продуктів та туристичних послуг. Дж. Хікс ствер-
джує, що дохід – складна і багатозначна економічна 
категорія, яка об'єднує цілу систему показників ту-
ристичного підприємства. На думку, О.В. Аристова, 
дохід є основним спонукальним мотивом здійснення 
будь-якої підприємницької діяльності, оскільки за-
безпечує зростання добробуту власників підприєм-
ства через дохід на вкладений капітал [2, c. 17].

Звичайно, всі автори сходяться в тому, що дохід 
туристичного підприємства формується переваж-
но за рахунок виручки від реалізації туристичного 
продукту та послуг. Не варто забувати, що успіш-
не функціонування туристичного підприємства на 
ринку того чи іншого туристичного товару та про-
дукту визначають його здатність приносити достат-
ній дохід для відшкодування витрат і формування 
прибутку підприємства. Отже, дохід, будучи фінан-
совим результатом, характеризує абсолютну ефек-
тивність та рентабельність діяльності туристичного 
підприємства.
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Процес формування доходами туристичного під-
приємства має забезпечувати реалізацію головної 
мети, а саме отримання максимального прибутку 
та основного завдання – реалізації туристичних 
послуг, до яких входять такі джерела формування 
доходів, які наведені на рис. 1.

 

Надходження 
авансів від 
покупців

ДОХОДИ ВІД ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Джерела 
отримання

доходу

Виручка від 
реалізації 

туристичного 
продукту 
та послуг

Повернення 
грошей 

партнерами і 
підзвітними 

особами

Рис. 1. Основні джерела формування  
доходів туристичної діяльності

Отримання доходів є однією з головних характе-
ристик ефективної діяльності туристичного підпри-
ємства та свідчить про те, що продукція знайшла 
свого споживача, відповідає вимогам та попиту 
ринку за ціною, якістю, іншими технічними функ-
ціональними характеристиками та властивостями. 
Дохід туристичного підприємства являє собою один 
з головних узагальнюючих показників фінансово-
господарської діяльності підприємства та форму-
ється переважно за рахунок прибутку від реаліза-
ції туристичного продукту та туристичних послуг 
[6, c. 198].

Дохід вважається оптимальним, якщо його ви-
стачає для сплати податків, покриття витрат й 
утворення фонду саморозвитку підприємства. Така 
оптимізація вимагає обґрунтування ефективної 
структури джерел формування і напрямів викорис-
тання доходу з виокремленням тієї частки прибут-
ку, яка необхідна для реінвестування.

Так, як основним джерелом доходу в туризмі є 
реалізація туристичного продукту та послуг, то з 
прибутку від реалізації слід починати оптимізацію 
доходу, але обов'язково у взаємозв'язку з витрата-
ми на закупівлю туристичних послуг і формування 
туристичного продукту.

Важливим методом оптимізації доходу від осно-
вної діяльності в туристичному бізнесі є орієнтація 
на цільовий прибуток, тобто оптимізація доходу на 
основі заздалегідь установленої суми цільового при-
бутку. Початком оптимізації доходу на основі цільо-
вого прибутку є визначення порога рентабельності 
підприємства на плановий період. Особлива увага в 
такій моделі повинна приділятися оптимізації запа-
су фінансової стійкості, яка забезпечується сумою 
доходу від реалізації туристичного продукту понад 
суму реалізації так званої точки беззбитковості. 
Розроблена стратегія збільшення доходу на основі 

оптимізації прибутку слугуватиме орієнтиром для 
розвитку підприємства [1, c. 280].

Досягти стратегічних цілей ефективного на-
рощення доходу неможливо без підвищення ролі 
маркетингу і логістики у формуванні прибутку 
туристичних підприємств. Це пояснюється тим, 
що при формуванні доходів за ринкових умов під-
приємствам необхідно знати витрати насамперед 
на транспортування, розміщення, харчування; по-
стійно володіти інформацією про ціни конкурентів; 
вивчати, за якою ціною туристи готові купувати 
туристичний продукт і послуги; знати реальну пла-
тоспроможність потенційних покупців туристичних 
послуг; порівнювати ціни на нові види туристичного 
продукту з цінами традиційних послуг та ін. Усе це 
потребує маркетингового підходу до обґрунтування 
обсягу і структури реалізації туристичного продук-
ту та послуг [5, c. 145].

Тому нами пропонується для покращення дохо-
дів туристичного підприємства здійснити такі за-
ходи, а саме: 

• розрахувати потреби в доходах для досягнен-
ня стратегічних цілей туристичної підприємницької 
діяльності;

• раціоналізувати структуру джерел утворен-
ня доходів на основі пріоритетності й ефективності 
різних видів туристичної діяльності;

• розробити ефективну систему розподілу й ви-
користання доходів;

• визначити обсяг доходів, необхідних для одер-
жання цільового прибутку від реалізації туристич-
них послуг, туристичного продукту;

• обґрунтувати обсяг реалізації туристичного 
продукту, туристичних послуг, що забезпечують 
одержання цільового доходу і досягнення страте-
гічного рівня запасу фінансової міцності;

• збільшення інших джерел доходу туристич-
ного підприємства.

Вище перераховані заходи можуть змінювати-
ся залежно від стратегічних цілей, обсягів і видів 
діяльності туристичного підприємства, економічної 
ситуації в країні та інших внутрішніх і зовнішніх 
факторів.

Висновки з проведеного дослідження. Отриман-
ня доходів створює основу для самофінансування 
туристичного підприємства за умови, що їх розмір 
достатній для покриття витрат даного підприємства 
з формування та реалізації туристичних продуктів, 
виконання зобов’язань перед бюджетом та утворен-
ня чистого прибутку, стабільності та ефективного 
функціонування на ринку туристичних послуг, тому 
у категорії доходу відбивається економічна результа-
тивність діяльності підприємства, його господарської 
політики, вибору стратегічних і тактичних рішень.

Розмір отриманих доходів визначає економіч-
ну стратегію туристичного підприємства з питань 
управління матеріальними ресурсами та витратами, 
персоналом, оплатою його праці, податковою, інвес-
тиційною, дивідендною політикою підприємства.

Отже, підсумовуючи усе вище зазначене, важ-
ливою складовою ефективного управління фінансо-
вими ресурсами є отримання максимального доходу 
з туристичних послуг, основним джерелом якого є 
надання туристичних послуг.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ

Державний борг є важливим показником економічного та фінансового стану будь-якої країни. Саме через оцінювання 
цього показника можна говорити про стабільність та ефективність реалізації державної економічної політики. Для 
України використання державних запозичень наразі є необхідним економічним явищем.
Ключові слова: державний борг, позикові кошти, темп зростання, фінансові ресурси.

Постановка проблеми. Використання пози-
кових фінансових ресурсів державою та її 

економічними суб’єктами забезпечує формуван-
ня боргів та відсотків за позикові кошти. Особли-
во актуальними питання запозичення коштів та 
формування державного боргу є у кризовий період 
в економіці. Питаннями дослідження державного 

боргу займались зарубіжні та вітчизняні вчені. Се-
ред них: В. Андрущенко, О. Василик, Т. Вахненко, 
А. Гальчинський, Дж. Кейнс, О. Кириченко, А. Лер-
нер, І. Луніна, Д. Рікардо, В. Суторміна, В. Федосов, 
С. Юрій та інші науковці. Результатами їх роботи 
стали наукові праці, монографії, статті, підручни-
ки, навчальні посібники. Проте державний борг є 
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досить динамічним показником, що потребує ще 
більш детального вивчення та дослідження, особли-
во у кризовий період в економіці як окремої країни, 
так і світу загалом.

Постановка завдання. Завданнями статті є до-
слідження питання формування та використання 
державного боргу, його впливу на економіку країни 
та існуючих проблем щодо регулювання державно-
го боргу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дер-
жавний борг – це загальна на поточний момент сума 
зобов'язань з державних позик та наданих держав-
них гарантій. Окремі дослідники додатково вводять 
поняття державної заборгованості. Вони означують 
її як загальну величину суми обсягу державного 
боргу та обсягу всіх інших видів пролонгованих 
державних виплат та компенсацій [2, c. 187].

Існування державного боргу в умовах ринко-
вої економіки є об’єктивним економічним явищем, 
обумовленим необхідністю виконання самою дер-
жавою та її агентами різних суспільних функцій. 
Водночас фінансові потреби суспільного розвитку 
набагато більші ніж та сума фінансових ресурсів, 
яку вдається мобілізувати державі та її економіч-
ним суб’єктам на момент реальної потреби в гро-
шових коштах. Небажання держави та її економіч-
них суб’єктів жити відповідно існуючим фінансовим 
можливостям є основною причиною виникнення 
державного боргу [1].

Структурно державний борг України складаєть-
ся з двох частин: внутрішнього і зовнішнього боргу. 
Внутрішній борг – це заборгованість держави всім 
громадянам, які тримають внутрішні державні об-
лігації, а зовнішній – запозичення держави на зо-
внішньому ринку.

Державний борг може бути корисним у пері-
од стійкого економічного зростання, коли політика 
запозичень спрямована на інвестиційні цілі. І, на-
впаки, у фазі економічного спаду дефіцит бюджету 
істотно погіршує стан державних фінансів, підви-
щує ризик боргової кризи, що веде до погіршення 
загального стану економіки. 

Ціллю запозичень є вирішення короткостро-
кових економічних проблем, а саме – «латання» 

бюджетних дірок або покриття витрат на функці-
онування економіки (оскільки отримані позики на-
правлені не на модернізацію промисловості й, від-
повідно, не сприяють економічному зростанню). 

В Україні політика запозичень (особливо зо-
внішніх) характеризується відсутністю системнос-
ті та розмитістю цілей, що призводить до низької 
ефективності залучення та використання запозиче-
них за кордоном коштів [3].

Розглянемо як змінювались обсяги державно-
го боргу України починаючи з 2008 року, тобто з 
початку світової фінансової та економічної кризи 
(табл. 1) [4].

Аналізуючи темпи зростання державного боргу 
за останні шість років, можна зробити висновок, що 
державні запозичення мають чітку тенденцію до 
зростання. Це відбувається внаслідок того, що дер-
жавний бюджет України є дефіцитним і потребує 
додаткового фінансування. Перевищення витрат 
над доходами бюджету пов’язане з необхідністю 
фінансування значного обсягу соціальних програм, 
зменшенням податкових надходжень, політичною 
та економічною кризою. Можна говорити про те, 
що запозичені кошти використовувались не досить 
ефективно. Ці кошти могли спрямовуватися не на 
модернізацію економіки, сприяння економічному 
зростанню, а використовуватися на поточні потре-
би, що не приносить доходу в майбутньому на від-
міну від інвестиційної діяльності.

Якщо аналізувати структуру державного бор-
гу в Україні, то слід відзначити переважання в їх 
складі зовнішнього боргу, що несе в собі значні ва-
лютні ризики, які й реалізувалися повною мірою 
під час фінансової кризи. Проте така тенденція 
мала місце лише до 2013 року. У 2003 році більша 
частка державного боргу, а саме 53,51%, припадала 
на внутрішній борг (рис. 1) [4].

З одного боку внутрішні запозичення є менш не-
безпечними ніж зовнішні, адже вони не спонукають 
до вивезення матеріальних цінностей з країни, а з 
іншого – вони стимулюють інфляцію та знижують 
інвестиційну активність. 

Державний борг України протягом останніх ро-
ків невпинно росте. Це вимагає пошуку нових шля-

Таблиця 1
Динаміка і структура державного боргу України за 2008-2013 роки (млрд. грн.)
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грн. 33,52 11,14 44,67 24,55 13,28 0,00055 48,18 86,02 130,7
% 25,65% 8,52% 34,18% 18,78% 10,16% 0,00% 36,86% 65,81% 100%

2009
грн. 87,63 3,44 91,07 67,76 12,54 0,00058 55,62 135,93 226,99
% 38,61% 1,52% 40,12% 29,85% 5,52% 0,00% 24,50% 59,88% 100%

2010
грн. 138,35 3,3 141,66 83,06 11,27 15,92 71,56 181,81 323,47
% 42,77% 1,02% 43,79% 25,68% 3,48% 4,92% 22,12% 56,21% 100%

2011
грн. 158,29 3,17 161,47 84,34 10,72 15,98 84,76 195,8 357,27
% 44,31% 0,89% 45,20% 23,61% 3,00% 4,47% 23,72% 54,80% 100%

2012
грн. 187,26 3,04 190,3 80,1 9,1 0 119,72 208,92 399,22
% 46,91% 0,76% 47,67% 20,06% 2,28% 0,00% 29,99% 52,33% 100%

2013
грн. 254,05 2,91 256,96 61,9 7,28 0 154,08 223,26 480,22
% 52,90% 0,61% 53,51% 12,89% 1,52% 0,00% 32,09% 46,49% 100%
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хів управління державним боргом з метою його 
оптимізації. Обсяги державного боргу свідчать про 
загострення боргової безпеки держави.

Розглянемо як змінювався державний борг у пе-
ріод кризових років у абсолютному та відносному 
вираженні (табл. 2) [4].

Світова фінансова криза призвела до погіршен-
ня економічної ситуації у країні та нестачі держав-
них фінансових ресурсів у 2008 році. Планові над-
ходження до бюджету не виконувались, відповідно 
бракувало ресурсів на фінансування державних 
видатків. Таким чином, ми бачимо, що найбільше 
відносне зростання державного боргу (73,67%) спо-
стерігалося у 2009 році, тобто після початку сві-
тової фінансової кризи. Головним чином це було 
пов’язано з різкою зміною курсу долара США щодо 
української гривні, адже велика частина держав-
них кредитів береться у іноземній валюті.

На зростання у 2010 році та усіх наступних 
роках вплинули отримані транші МВФ, які мали 
сприяти відновленню української економіки. На 1 
січня 2011року зовнішній борг держави становив 
181,81 млрд. грн. Його збільшення у 2010 році від-
булося в напрямі зростання прямої заборгованості 
держави, довгострокових позик реального сектору 
та короткострокових позик інших секторів еконо-
міки [5].

У 2013 році обсяг державного боргу досяг 
480,22 млрд. грн., тобто зріс трохи більше ніж у 
3,5 рази в порівнянні з 2008 роком. Таке зростання 
за п’ять років є дуже значним, що характерно для 
кризового періоду розвитку економіки будь-якої 
країни. 

Наразі в Україні також спостерігається еконо-
мічна та фінансова криза, а державний борг про-
довжує зростати. Обсяг державного боргу може 
досягти критичного рівня, коли країна стане непла-
тоспроможною. Подальше зростання боргу може 
призвести до значного збільшення рівня інфляції, 
зменшення реальних доходів населення та його рів-
ня життя. Саме тому, варто особливу увагу приді-
лити визначенню реальної необхідності у держав-
них запозиченнях та їх цільовому спрямуванню.

Найбільш ефективним шляхом використання 
запозичених коштів є їх інвестиційне спрямування 
у проекти, що згодом зможуть не тільки окупитися, 
але і принести дохід. Але наразі в умовах кризи 
Україна не може відмовитися від покриття поточ-
ного споживання та соціальних виплат за рахунок 
державних запозичень. 

В останні роки в Україні більшість державних 
запозичень спрямовується на: фінансування бю-
джетного дефіциту (близько 84%), обслуговування 
державних запозичень, формування валютних ре-
зервів і підтримку національної валюти (14%), ін-
вестиційні проекти (лише близько 2%) [6].

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, обсяг та структура державного боргу, а також 
напрямки спрямування запозичених коштів, мають 
значний вплив на соціально-економічний розвиток 
держави. Використання державного кредиту та на-
копичення державного боргу є досить поширеним 
способом розширення фінансових ресурсів держа-
ви, адже має менше негативних наслідків ніж інші 
способи залучення додаткового фінансування, на-
приклад збільшення податкового навантаження або 
додаткова емісія грошей. Проте в останні роки в 
Україні темпи нарощення державного боргу значно 
збільшуються. Тобто, зростає залежність країни від 
її кредиторів. Також варто звернути увагу на ра-
ціоналізацію напрямків використання додаткового 
фінансування, шляхом збільшення обсягу інвести-
ційних вкладень.

Література:
1. Воробйов Ю.М., Гриценко О.І. Державний борг та його вплив на соціально-економічний стан України в умовах 

світової фінансової кризи / Ю.М. Воробйов, О.І. Гриценко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pk.napks.
edu.ua/library/compilations_vak/nvfbi/2009/1/p_22_34.pdf.

2. Лондар Л.С. Фінанси / Л.С. Лондар: Навч. посіб. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 384 с.
3. Сизранцев Г.О. Управління державним боргом України: проблеми та напрями оптимізації / Г.О. Сизранцев [Елек-

тронний ресурс] // БізнесІнформ – Режим доступу: http://business-inform.net/pdf/2013/12_0/56_60.pdf.

 

 

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

44,7
91,1

141,7 161,5
190,3

257,0

86,0
135,9

181,8 195,8 208,9
223,3

130,7

226,99

323,47
357,27

399,22

480,22

м
лр

д.
 г

рн
.

роки

внутрішній борг зовнішній борг державний борг

Рис. 1. Динаміка державного, внутрішнього  
та зовнішнього боргу України за 2008-2013 роки

Таблиця 2
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necessary economic phenomenon.
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НАПРЯМКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
НА ШЛЯХУ ДО ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ДЕРЖАВИ  

В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті розглянуто основні питання щодо напрямів реструктуризації економіки в процесі інтеграції у світову 
економічну спільноту та особливості структурної перебудови. Проведено аналіз реструктуризації економіки під впли-
вом глобалізаційних чинників та конкурентних переваг національної. Запропоновано основні напрямки структурної 
перебудови економіки України :організаційний, управлінський, галузевий, інституційний.
Ключові слова: реструктуризація, економіка, експорт, імпорт, трансформація, структурний ефект, економічне зростання.

Постановка проблеми. Структура економіки 
України є досить розбалансованою, адже три-

валий час вона слугувала для обслуговування єдиного 

народногосподарського комплексу СРСР, що функціо-
нував на директивно-планових засадах, до цілісної еко-
номічної системи, що функціонує на ринкових засадах.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 57

3 (03) december 2014

Постановка завдання. На основі визначеної про-
блеми можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в аналізі реструктуризації економіки 
України під впливом різних факторів та визначити 
основні пріоритети управлінської, організаційної, 
галузевої, інституційної перебудови.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
структуризація є структурною перебудовою на різ-
них рівнях економіки: світового господарства, на-
ціональних економік, окремих секторів і галузей, 
підприємств. Остання чверть XX ст. ознаменувала-
ся структурними реформами на всіх цих рівнях.

Дослідження концепцій реструктуризації наці-
ональної економіки знайшли відображення у пра-
цях багатьох сучасних зарубіжних економістів, 
серед яких можна назвати таких: Г. Амрін, М. Бла-
уг, К. Дербер, Г. Десс, Г. Гамільтон, Д. Грейсон, 
М. Кассон, К.П. Кискер, Р.Г. Коуз, К. Моді, Д. Норт, 
М. Портер, Д. Старк та інші. Серед вітчизняних 
вчених потрібно виділити праці В. Архангельсько-
го, А. Агєєва, А. Бандуріна, С. Губанова, А. Кім, 
Л. Куракова, І. Лютого, В. Немчимова, А. Олійник, 
А. Петеліна та інші.

Аналізуючи реструктуризацію економіки Укра-
їни під впливом ринково-орієнтованої парадигми 
за відтворювальною ознакою, слід відзначити, що 
за аналізований період частка проміжного спожи-
вання тенденційно переважає над валовою доданою 
вартістю (ВДВ), при цьому частка ВДВ за 11 років 
аналітичного періоду не зазнавала значної вола-
тильності і зберігалася на рівні 42-44% від випуску 
(рис. 1) [6]. 
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Рис. 1. Динаміка структурних зрушень економіки 
України за відтворювальною ознакою

Безумовно такий структурний тренд національ-
ної економіки є невтішним результатом прово-
джуваної протягом цих років економічної політики 
України, адже, вітчизняна економіка, виходячи з 
цього, є занадто матеріало- та ресурсоємною, що 
унеможливлює наразі укріплення нею конкурент-
них позицій в глобальній економці [1, с. 115].

Аналізуючи реструктуризацію економіки Укра-
їни під впливом ринково-орієнтованої парадигми 
за галузевою ознакою, слід відзначити, що в на-
ціональній економіці найбільшу питому вагу у ВДВ 
за даними 2012 року за займають переробна про-
мисловість і торгівля – 17,4 та 17,3 відсотків відпо-
відно [6]. 

Аналізуючи реструктуризацію економіки Украї-
ни під впливом ринково-орієнтованої парадигми за 
інституційною ознакою, слід відзначити, що в наці-
ональній економіці найбільшу питому вагу у ВДВ за 
даними 2012 року за займає трансакційний сектор –  
60,1% [6]. 

За останні десять років питома вага транс ак-
ційного сектору України в національній економіці 

зросла на 10%. Нині вітчизняний трансакційний 
сектор економіки за величиною своєї частки у ВДВ 
відповідає рівню найрозвиненіших країн світу, кра-
їн так званого «золотого мільярду» [2, 493].

Але, зважаючи на загальноекономічну рецесію, 
в першу чергу галузей трансформаційного сектору 
(галузей первинного і вторинного виробництва), і на 
її фоні зростання частки трансакційного сектору 
(галузей третинного і четвертинного виробництва), 
недоцільно останнє вважати за позитив щодо на-
ближення в цьому контексті до країн першого еше-
лону [2, с. 494].

Функціональна структура економіки за останні 
10 років (2002-2012 рр.) різко деформувалася. Зо-
крема частка первинного виробництва (с/г, мис-
ливство, лісництво, добувна промисловість) у ВДВ 
України скоротилася на 4%, частка вторинного (пе-
реробна промисловість, виробництво та розподіл 
електроенергії, газу та води, будівництво) – скоро-
тилася на 5,3%. Разом з тим, частика такої галузі 
третинного виробництва, як «торгівля;…» за останні 
10 років зросла на 5,1%. Загалом, частка третинно-
го виробництва у ВДВ України у 2012 році склала 
51,5%. Поряд з цим, слід зазначити, що останніми 
роками в структурі ВДВ України помітно зростає 
частка четвертинного сектору, в основному за ра-
хунок галузі «державне управління» [6].

Аналізуючи реструктуризацію економіки Укра-
їни під впливом ринково-орієнтованої парадигми за 
соціально-організаційною ознакою, слід відзначити, 
що в національній економіці за останніх 10 років 
знизився рівень диференціації населення, зокре-
ма квінтильний коефіцієнт скоротився до 3,3 разів, 
також зменшилася частка населення із доходами 
нижче за прожитковий мінімум на 72,1% [6].

Поряд з цим, у загальній кількості підприємств 
традиційно найбільшу частку складають малі під-
приємства та фізичні особи-підприємці (ФОП) – 
98,7%. Домінуючою формою власності в України 
традиційно залишається змішана форма, зокрема 
частка суб’єктів господарювання з цією організа-
ційно-правовою формою у 2012 році склала 67,5%; 
разом з тим, зменшилася кількість підприємств із 
державною та приватною власністю.

Аналізуючи реструктуризацію економіки Укра-
їни під впливом ринково-орієнтованої парадигми за 
територіальною ознакою, слід відзначити, що регіо-
ни України за рівнем економічного розвитку досить 
сильно диференційовані, що, крім іншого, пов’язано 
із традиційними проблемами концентрації великих 
промислових комплексів, вузлів, агломерацій на 
Сході країни (Донецька, Дніпропетровська області) 
та у м. Києві [6].

Аналізуючи реструктуризацію економіки Укра-
їни під впливом ринково-орієнтованої парадигми 
за зовнішньоекономічною ознакою, слід відзначи-
ти, що в структурі зовнішньоторговельного обороту 
за останніх 10 років знизилась частка експорту на 
6,7%.

Незважаючи на те, що третинний сектор еконо-
міки в структурі економіки України займає домі-
нуюче положення, попит на його продукцію з боку 
іноземних держав наразі майже відсутній. А відтак, 
в Україні є лише два шляхи вирішити проблему 
експортування національного продукту: 

– реалізувати стратегію широкомасштабної від-
будови та модернізації секторів первинного і вто-
ринного виробництва;

– реалізувати стратегію переорієнтації аграрно-
сировинної експортної орієнтації України на екс-
портування послуг (транспортних, торгівельних, 
фінансових, страхових, освітніх та ін.), що, звісно, 
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вимагає масованої політики захоплення іноземних 
ринків і витіснення з них конкурентів [4, с. 15].

Зрозуміло, що якщо для реалізації першої стра-
тегії передусім необхідні фінансові та демографічні 
ресурси, то для реалізації другої стратегії – гло-
бальне лобі, інновації, фінансові ресурси.

Особливості затяжної структурної перебудови 
економіки України можна визначити так:

1) вихідний стан ринкових перетворень – анти-
под ринку – планова економіка. Тому перехід до 
ринкових відносин здійснювався шляхом глибоких 
якісних перетворень попередніх відносин;

2) глобальний характер трансформаційних пере-
творень. Зміні підлягало все: відносини власності, 
спосіб розподілу ресурсів, мотивація, цілі і засоби 
економічного розвитку, елементи надбудови;

3) трансформаційний економічний спад, зумов-
лений значною мірою прорахунками у виборі курсу 
перетворень і засобів його реалізації;

4) необхідність налагодження принципово ін-
ших економічних відносин із країнами колишнього 
СРСР;

5) складність інтеграції України у світове гос-
подарство;

6) високий рівень тіньової економіки (понад 50% 
ВВП) та засилля олігархічно-кланових структур 
[1, с. 117].

Основними напрямками структурної перебудови 
економіки України є галузева, інституційна, органі-
заційна та управлінська.

До головних пріоритетів галузевої перебудови 
можна віднести:

– зміну галузевих пропорцій національної еко-
номіки на користь наукомістких галузей, а також 
збільшення обсягів виробництва первинного і вто-
ринного секторів з метою імпортозаміщення та ви-
пуску продукції із закінченими технологічним ци-
клом;

– освоєння нових видів продукції на основі ре-
альної державної підтримки та розширення зо-
внішніх ринків збуту на основі здобуття глобаль-
ного лобі;

– технологічне оновлення процесу виробництва, 
в т.ч. впровадження ресурсо- і енергозберігаю-
чих технологій, висококваліфікованого персоналу 
[3, с. 152]

До головних пріоритетів інституційної перебудо-
ви належать:

– підвищення ефективності функціонування 
державного апарату (особливо це стосується інсти-
тутів підзвітності, відповідальності, компетентності 
тощо);

– покращення правової основи суспільно-госпо-
дарських відносин (дотримання законності, забез-
печення довіри до судової системи, очищення за-
конів від колізій та подвійних тлумачень); 

– гарантування прав власності; 
– забезпечення прозорості і легкості розповсю-

дження інформації;
– залучення участі громадянського суспільства 

до управління суспільно-господарськими процеса-
ми [5, с. 161].

Організаційна перебудова передбачає:
– формування та розвиток сучасної ринко-

вої інфраструктури (бірж, страхових компаній, 
венчурних фондів, інвестиційних компаній, кон-
структорських бюро, інформаційних агентств, 
дистриб’юторних мереж тощо);

– розвиток вертикально та горизонтально інте-
грованих виробничо-інноваційних систем (науково-
виробничі кластери, технополіси, технопарки);

– формування та розвиток полюсів «економіч-
ного зростання» (спеціальні економічні зони, тери-
торії пріоритетного розвитку, державні виробничі 
об’єкти).

Управлінська перебудова передбачає перехід до 
програмування розвитку національної економіки. 
В умовах ринкової економіки на перший план ви-
ходить програмно-цільове планування економічного 
розвитку, яке орієнтується на досягнення страте-
гічних пріоритетів, серед яких основними є стабі-
лізація, ефективна реструктуризація, соціальна 
орієнтація, впровадження інновацій, енергозбере-
ження, самофінансування тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Згідно з 
проведеним дослідженням, можна визначити, що 
реструктуризація економіки перебуває під впли-
вом ряду чинників, що в свою чергу спричиняють 
розбалансованості структури економіки. Але ці 
дисбаланси можна виправити шляхом галузевої, 
управлінської, інституційної та організаційної пе-
ребудови.
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У даній статті розкрито зміст фінансового планування, його сутність та призначення. Відслідковано шлях станов-
лення фінансового планування, як важливої ланки планування підприємства, починаючи з Радянських часів і до 
сьогодення. Розглянуто основні форми фінансових планів на державних та приватних підприємствах. Визначено 
його сфери застосування та завдання. Вказано роль та важливість запровадження фінансового планування на 
підприємствах України.
Ключові слова: фінансове планування, фінансові ресурси, план,баланс.

Постановка проблеми. В умовах ринкового 
господарювання найвагомішими факторами, 

що обумовлюють масштаби і темпи розвитку під-
приємства, є обсяг і структура фінансових ресурсів, 
які є в його розпорядженні. Підприємство не може 
досягнути стабільності в своєму економічному роз-
витку без визначення напрямків забезпечення під-
приємства фінансовими ресурсами, а стале фінан-
сове зростання досягається саме шляхом якісного 
фінансового планування. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні основних засад фінансового 
планування та його важливості для ефективної фі-
нансової діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часні умови господарювання, за яких підприємства 
опинилися наодинці з невизначеним зовнішнім се-
редовищем, непередбачуваною поведінкою інших 
суб'єктів ринкових відносин, спонукають їх до 
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впровадження та максимального розширення про-
гнозування і фінансового планування, подальшого 
удосконалення методології й методики розроблення 
як прогнозів, так і планів. 

Суттєвий внесок у з’ясування проблем фінансо-
вого планування на підприємствах внесли такі ві-
тчизняні і російські вчені як О.Г. Біла, І.А. Бланк, 
А.В. Гриньова, А.Г. Загородній, М.Г. Лапуста, 
А.М. Ковальова, В.О. Коюда, Р.А. Слав'юк, Л.Г. Ска-
май, Г.О. Партин та ін.

Значний науковий інтерес для осмислення про-
блем фінансового планування представляють пра-
ці західних науковців Э. Гринолла, Є. Брігхема, 
Р.С. Каплана, Д.П. Нортона.

Наявність в науковій літературі значних під-
ходів до планування, його значення та методоло-
гій здійснення, на жаль, залишається поза увагою 
з боку підприємців. На підприємствах фінансовому 
плануванню приділена недостатня увага. Нехту-
вання такої роботи з боку практичних працівників, 
врешті-решт призводить до необґрунтованих ви-
трат, втрати можливих доходів, та як результат –  
зниження обсягу прибутку або взагалі наявність 
збитків. Тобто, нераціональні підходи до форму-
вання фінансових ресурсів спричиняють фінансову 
кризу на підприємстві, яка може призвести навіть 
до банкрутства. Тому значення фінансового плану-
вання важко переоцінити. 

Фінансове планування забезпечує формування 
фінансових можливостей для ефективної господар-
ської діяльності, одержання необхідних для цього 
засобів і в кінцевому підсумку – досягнення рен-
табельності для всіх видів діяльності підприємства.

Характерним для фінансового планування є га-
рантування вирішення таких основних завдань:

- забезпечення підприємства фінансовими ре-
сурсами, необхідними для його нормальної госпо-
дарської діяльності, включаючи розширене відтво-
рення основних засобів підприємства, формування 
обігових коштів, матеріальне стимулювання, забез-
печення соціальних потреб працівників;

- виявлення резервів у господарській діяльнос-
ті підприємства та спрямування їх на підвищення 
ефективності виробництва;

- забезпечення раціональних та взаємовигідних 
економічних відносин підприємства з іншими під-
приємствами-постачальниками матеріальних ре-
сурсів, бюджетом та банками;

- здійснення контролю за господарсько-фінансо-
вою діяльністю підприємства та за утворенням й 
використанням матеріальних, трудових і грошових 
ресурсів [4, с. 31].

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою 
свідчить, що чим вищий рівень фінансового плану-
вання, тим ефективнішим є управління діяльністю 
підприємств. У цьому зв'язку доцільно визначитися 
з сутністю та завданнями фінансового планування 
на різних підприємствах.

У теоретичному аспекті фінансове плануван-
ня розглядають, як невід'ємну частину загального 
планування звичайної діяльності підприємства. Ра-
зом з тим, сутність фінансового планування трак-
тується вченими по-різному. Немає чіткого визна-
чення понять «фінансове планування», «фінансовий 
план підприємства», «бюджетування» на мікрорівні, 
змісту фінансових планів залежно від організацій-
но-правової форми та розміру підприємства. 

Так, Р.А. Слав'юк визначає фінансове плануван-
ня, як розрахунок обсягів фінансових ресурсів за 
джерелами формування і напрямами використання 
у відповідності з виробничими і маркетинговими по-
казниками підприємств на плановий рік [8, c. 123]. 

Г.О. Партин і А.Г. Загородній вважають, що фі-
нансове планування – це розроблення системи фі-
нансових планів за окремими напрямами фінан-
сової діяльності підприємства, які забезпечують 
реалізацію його фінансової стратегії у плановому 
періоді [7, c. 132]. Тоді як, на нашу думку, фінансове 
планування повинне охоплювати не тільки окремі 
напрями, а й всю фінансову діяльність підприєм-
ства у комплексі, що забезпечить цілісність та уза-
гальненість фінансового планування.

Такі вчені, як А.М. Ковальова, М.Г. Лапуста, 
Л.Г. Скамай стверждують, що фінансове плануван-
ня також представляє собою процес розробки сис-
теми фінансових планів і планових (нормативних) 
показників по забезпеченню розвитку підприєм-
ницької діяльності фірми необхідними фінансовими 
ресурсами у майбутньому періоді [6, c. 336]. 

З позиції В.М. Гриньової та В.О. Коюди, фінан-
сове планування – це складова управління фінан-
совими ресурсами, процес оцінки потреб у коштах 
для забезпечення поточного виробництва і подаль-
шого виробничого та соціального розвитку, а також 
визначення (встановлення) джерела покриття цих 
потреб [5, c. 175]. 

Вважаємо за необхідне уточнити, що процес фі-
нансового планування повинен відображати мету 
операційної та інших видів діяльності підприємства, 
представляти собою розроблення системи різних за 
змістом і термінами дії фінансових планів, визна-
чати обсяг фінансових ресурсів за джерелами фор-
мування і напрямками їх цільового використання 
залежно від розміру підприємства, форми господа-
рювання, форми власності та поставлених завдань.

Однак, розроблення планів вимагає певної 
структурності та системності. Відомо, що за часів 
Радянської влади прогнози та плани складались та 
контролювалось централізовано. Планові показники 
підприємств були визначені завданнями відомчих 
Міністерств та відомств, існувала відпрацьована 
система сформованих ними виробничих планів.

 В сучасних умовах існує інший підхід. Відро-
дження фінансового планування почалося на дер-
жавних підприємствах. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про внесення змін до статті 20 Закону України 
«Про підприємства в Україні» від 21.09.2000 р. За-
коном передбачено, що державне підприємство 
(крім казенного), а нині уже й казенне, самостійно 
складає річний фінансовий план. Відповідно до цьо-
го закону раніше, а нині згідно з Господарським ко-
дексом, державні підприємства здійснюють поточне 
фінансове планування, і вимоги до обґрунтованості 
фінансових планів зростають. 

Статтею 75 Господарського кодексу України 
встановлено, що форма та методичні рекоменда-
ції по розробці фінансового плану затверджуються 
центральним органом виконавчої влади з питань 
економіки, на даний момент цим займається Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі [1].

Так, порядок складання, затвердження та 
контролю виконання фінансових планів державних 
підприємств, акціонерних, холдингових компаній та 
інших суб’єктів господарювання, у статутному ка-
пітал яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 
належать державі, та їх дочірніх підприємств за-
тверджено наказом Міністерства економіки Украї-
ни від 21 червня 2005 р. № 173.

Згідно із наведеним порядком фінансовий план 
підприємства складається на рік і відображає очіку-
вані фінансові результати в запланованому році, дже-
рела формування коштів та напрями їх використання 
з метою забезпечення діяльності і розвитку підпри-
ємства, а також виконання його зобов’язань.
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Фінансовий план державного підприємства скла-
дається за формою, наведеною в додатку до розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 
N 95-р «Про складання фінансових планів підпри-
ємств», згідно якої фінансовий план має містити на-
ступні розділи:

– формування чистого прибутку;
– джерела формування та надходження коштів 

і напрями використання;
– формування доходу від фінансових інвес-

тицій.
До проекту фінансового плану підприємства до-

дається пояснювальна записка, яка включає ре-
зультати аналізу його фінансово-господарської 
діяльності за попередній рік, а також показники 
господарської діяльності та розвитку підприємства 
в поточному році та на плановий рік [2].

На приватних підприємствах не існує чітко ви-
значеної форми фінансового плану та загального 
підходу до його складання. Найпоширенішою фор-
мою фінансового плану є баланс доходів та витрат . 
За перевищення доходів над витратами сума пере-
вищення може направлятися до резервного капіта-
лу. Якщо витрати перевищують доходи, визнача-
ється сума фінансових ресурсів, якої бракує. 

Для перевірки того, наскільки правильно скла-
дено баланс з точки зору взаємопогодженості окре-
мих дохідних і видаткових статей і подальшого 
контролю за додержанням використання окремих 
видів доходів і надходжень за цільовим призначен-
ням, у практиці фінансового планування вдаються 
до складання спеціальної перевірочної таблиці, так 
званого шахового балансу.

Отже, за допомогою фінансового планування 
підприємство визначає на плановий рік усі джерела 
формування та надходження коштів, приріст акти-
вів, обсяг повернення залучених коштів та витрати, 
пов'язані з внесенням обов'язкових платежів, по-
криттям збитків минулих періодів, підтримує свою 
платоспроможність та ліквідність. Фінансовий план, 
як і будь-який інший план, – це взаємозалежне, 
взаємозумовлене регулююче управління діяльніс-
тю, де навіть невеликі зміни зовнішніх і внутрішніх 
умов та чинників можуть порушити передбачені 
структури і баланси, що потребує повного перегля-
ду всіх складових. 

Фінансове планування використовують, для оцін-
ки майбутніх фінансових потреб підприємства, і та-
кож для визначення того, як проводилося фінансу-
вання в минулому періоді, і на що витрачені кошти. 
Менеджери підприємства за допомогою фінансового 
планування і контролю можуть оцінити, наскільки 
прийоми фінансових розрахунків, які застосовують-
ся, відповідають цілям даного підприємства. Прийо-
ми планування дають змогу визначити, коли і які 
саме кошти потрібні підприємству [9, c. 102].

Слід зазначити, що в сучасних ринкових умо-
вах діють фактори, що обмежують використання 
фінансового планування на підприємствах, а саме:

1) високий ступінь невизначеності на україн-
ському ринку, пов’язаний з триваючими змінами у 
всіх сферах громадського життя;

2) відсутність ефективної діючої нормативно-
правової бази в сфері внутрішньофірмового фінан-
сового планування;

3) обмеженість фінансових можливостей для 
здійснення фінансових розробок в галузі плануван-
ня на підприємствах;

4) недовіра керівників підприємств до методів та 
прийомів фінансового планування [3, с. 120].

На нашу думку, шляхами удосконалення фінан-
сового планування на підприємствах в умовах не-
визначеності є:

– розробка та затвердження нормативної бази, 
яка допомогла б удосконалити та узагальнити фі-
нансове планування як на державних підприєм-
ствах, так і на приватних;

– пошук нових методів фінансового аналізу під-
приємства, як підґрунтя до якісного фінансового 
планування;

– максимальне використання комп’ютерного 
забезпечення та автоматизованих систем управ-
ління для покращення фінансового аналізу та 
прогнозування,які є основою для якісного фінансо-
вого планування;

– забезпечення максимального гнучкості фінан-
сового плану та можливості його пристосування під 
мінливий характер зовнішнього середовища;

– розширення уявлення менеджерів та керівни-
ків підприємств про важливість фінансового плану-
вання шляхом переймання досвіду у більш прогре-
сивніших підприємств. 

Сучасним підприємствам потрібне прогнозуван-
ня грошових потоків, оскільки тільки стабільність 
надходження виручки та правильність визначення 
їх витрат виступають гарантом їх безперервної ді-
яльності. При наданні переваг фінансовому плану-
ванню вагоме значення має також специфіка діяль-
ності (виробничих, торговельних та інших малих і 
середніх підприємств).

Загалом, планування виробництва це лише скла-
дова більш значущого планування – фінансового. 
Оскільки в сучасному світі кожне підприємство, 
незважаючи на організаційно – правову форму та 
форму власності, повинне керуватися у своїй ді-
яльності такими принципами, як самоокупність та 
самофінансування, то обґрунтованість формування 
фінансових планів та ефективність використан-
ня фінансових ресурсів стає все більш нагальною 
проблемою. Отже, ринок не применшує і не ігнорує 
плановість взагалі, а тільки переносить її в первин-
ну організаційну ланку економіки – підприємство 
[3, с. 121].

Одним з найважливіших завдань у сфері 
управління фінансами підприємств є планування 
їх діяльності, тоді як керівники часто не усвідом-
люють значення фінансового планування, не орі-
єнтуються належним чином у ринкових умовах 
господарювання, а тому не приділяють достатньої 
уваги плануванню взагалі і фінансовому зокрема. 
Вимогам ефективного управління не відповідає 
також і фінансова інформація, яка надається ке-
рівництву.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити висновки, що най-
важливішою проблемою у сфері фінансового пла-
нування є забезпечення обґрунтованості розробки 
фінансового плану, його реальності. Це залежить 
значною мірою від достовірності даних щодо збу-
ту, дебіторської заборгованості та строків її пога-
шення, потреб у фінансуванні, налагодженої робо-
ти підрозділів, задіяних у складанні фінансового 
плану, та оперативності його розробки. Отже, для 
забезпечення обґрунтованого фінансового плану-
вання та виконання фінансового плану необхідною 
є підготовка регламенту його складання, залежно 
від розміру підприємства (велике, середнє, мале) та 
специфіки діяльності, організаційно-правової фор-
ми, належним чином опрацьованої та достовірної 
вихідної інформації.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Визначено основні показники підвищення ефективності комерційних підприємств та способи стабілізації за допомогою 
різних важелів. Проаналізовано основні показники діяльності підприємства за допомогою програмного забезпечення 
«ИНТАЛЕВ» для створення SWOT-аналізу.
Ключові слова: комерційне підприємство, ефективність, прогнозування, показники.

Актуальність теми. Комерційна діяльність 
підприємства на закордонних ринках є осо-

бливим видом його зовнішньоекономічної діяльнос-
ті, яка в глобальному масштабі виступає одним з 
головних джерел доходів державного бюджету 
країни та відіграє провідну роль у її міжнародній 
діяльності. Сучасні трансформаційні процеси, що 
відбуваються в економіці України, мають на меті 
не лише розробку новітніх моделей та механізмів 
побудови і реалізації економічних відносин, але й 
інтеграцію українських підприємств у міжнародні 
економічні зв’язки, з одного боку, і залучення іно-
земних суб’єктів господарювання до діяльності в 
Україні – з іншого.

Розвиток зовнішньоторговельних операцій під-
приємства виступає суттєвим фактором підвищен-
ня ефективності комерційної діяльності як на рівні 
окремих підприємницьких структур, так і в масш-
табах усієї країни.

Значний внесок у вивчення особливостей комер-
ційної діяльності належить Аванесову Ю.А. [1], По-
ловцеву Ф.П. [3], Панкратову Ф.Г. [6]. Комерційну 
діяльність в міжнародному масштабі досліджували 
Боярська З.І. [2], Герчикова І.Н. [4], Дахно І. І. [5] та 
інші.

Разом з тим у зазначених роботах недостатньо 
висвітленими лишаються питання методичного за-
безпечення оцінки комерційної діяльності підпри-
ємств на закордонних ринках. Саме тому дослі-
дження є актуальним, адже правильно підібраний 
інструментарій оцінки підвищує вірогідність отри-
маних результатів.

Постановка задачі. Метою дослідження виступає 
узагальнення теоретичних аспектів комерційної ді-
яльності підприємства та розробка методичних 
підходів та практичних рекомендацій для оцінки 
ефективності комерційної діяльності підприємств 
при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.

Методи дослідження: У роботі використано такі 
загальнонаукові та спеціальні методи: порівняль-
ний метод – для дослідження сутності комерційної 
діяльності підприємства та факторів що зумовлю-
ють її ефективність; візуально-графічний – для по-
дання результатів у наочній формі; аналізу – для 
формування висновків.

Виклад основного матеріалу. Будь-яка діяль-
ність, у тому числі й комерційна, має певну спря-
мованість а отже здійснюється з метою досягнення 
поставлених цілей, які по суті є цілями функціо-
нування. Виступаючи атрибутом ринку, комерція 
формується на його засадах, які слугують неодмін-
ною передумовою її розвитку.

Вітчизняна економічна література оперує різни-
ми визначеннями комерційної діяльності, найбільш 
поширені з яких наведено в табл. 1. 

З наведених визначень випливає, що комерційна 
діяльність підприємства – поняття більш широке, 
ніж проста купівля-продаж товару, тобто щоб акт 
купівлі-продажу відбувся, торговому підприємцю 
необхідно здійснити певні оперативно-організацій-
ні і господарські операції, у тому числі вивчення 
попиту і ринку збуту товарів, можливість впливу 
постачальників і покупців товарів, налагодження з 
ними раціональних господарських зв'язків, тран-
спортування товарів, рекламно-інформаційну робо-
ту зі збуту товарів, організацію торгового обслуго-
вування і т.п.

Цілі комерційної діяльності визначають її зміст:
– встановлення господарських і партнерських 

зв'язків з суб'єктами ринку;
– вивчення і аналіз джерел закупівлі товарів;
– узгодження зв'язку виробництва із споживан-

ням товарів, орієнтованих на попит покупців;
– здійснення купівлі і продажу товарів з ураху-

ванням ринкового середовища;
– розширення існуючих і перспективний розви-

ток цільових ринків товарів;
– скорочення витрат обігу товарів. 

Таблиця 1 
Найбільш поширені визначення  
терміну комерційна діяльність

№ Комерційна діяльність Джерело

1

Товарно-грошовий обмін, в процесі 
якого товари від постачальника пе-
реходять у власність торгового під-
приємства з орієнтацією на потреби 
ринкового попиту

[2, с. 27];

2

Особливий вид діяльності, 
пов'язаний з реалізацією товарів, 
від якої залежать кінцеві результа-
ти торгового підприємства

[6, с. 39];

3

Це усе те, що забезпечує макси-
мальну вигідність торгової уго-
ди для кожного з партнерів при 
першочерговому обліку інтересів і 
запитів споживачів

[1, с. 45];

4

Комплекс операцій, що забезпечують 
купівлю-продаж товарів і разом з 
торговими процесами тих, що є тор-
гівлею в широкому значенні слова

[5, с. 39];

5

Оперативно-організаційна діяль-
ність по здійсненню операцій обміну 
товарно-матеріальних цінностей в 
цілях задоволення потреб населення 
і отримання прибутку

[5, с. 40].

Визначення комерційної діяльності дуже ши-
рокий, але найбільш доцільним є визначення під 
пунктом 5. 

© Гиренко Л.О., 2014
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Для того, щоб підприємство функціонувало 
успішно, необхідний постійний моніторинг його 
комерційної діяльності, який дозволить з’ясувати 
сильні та слабкі сторони, стійкість положення під-
приємства, ефективність його роботи. Співвідно-
шення результатів комерційної діяльності до засо-
бів виробництва і трудових ресурсів необхідних для 
її здійснення протягом певного періоду називають 
ефективністю комерційної діяльності.

Ефективність комерційної діяльності має свої 
види, які виокремлюються залежно від одержаних 
результатів (ефектів). Види ефектів комерційної ді-
яльності представлені на рис. 1 [5, с. 52].

Економічний аспект – відображає різні вартісні 
показники, які характеризують проміжні і кінцеві 
результати діяльності комерційної фірми. Соціаль-
ний в свою чергу зводиться до скорочення трива-
лості робочого тижня, збільшення нових робочих 
місць, рівня зайнятості, поліпшення умов праці та 
побуту, стану довкілля, загальної безпеки життя, 
якості торговельного обслуговування, стабільності 
і постійної оновлюваності асортименту, запрова-
дження сучасних методів продажу товарів, економії 
витрат часу на здійснення торговельного обслуго-
вування тощо. На відмінно від економічного та соці-
ального локальний – означає конкретний результат 
торгово господарської діяльності комерційної фір-
ми, а народногосподарський – це спільний ефект 
від діяльності у сферах обертання виробництва і 
споживання, або галузевий ефект, пов'язаний з по-
зитивними наслідками діяльності суб'єктів комер-
ційної діяльності.

Щодо показників ефективності комерційної ді-
яльності підприємства, то вони можуть бути інте-
гральними, узагальнюючими або специфічними.

Для підвищення комерційної діяльності підпри-
ємства та його оцінки використовують прогнозні по-
казники, які дають змогу скоригувати фінансовий 
стан підприємства. Одним із найбільш поширених 
методів короткострокового прогнозування економіч-
них явищ є екстраполяція. Метод екстраполяції –  
один з основних у прогнозуванні економіки. Він пе-
редбачає, що на основі статистичних даних дослі-
джуються закономірності й тенденції економічних 
явищ. Цей метод ґрунтується на припущенні, що 
незмінні фактори при розвитку даного явища в ми-
нулому будуть діяти й у майбутньому.

Один зі способів прогнозування базується на за-
стосуванні індексу випереджаючих показників, у 

який включається певна кіль-
кість рядів статистичних да-
них, у тому числі такі як: курс 
акцій, кількість виданих ліцен-
зій на будівництво, вартість об-
сягів замовлень підприємствам 
на устаткування, пропозиції 
грошей та ін. Як правило, зміни 

величин цих показників передують змінам в еконо-
міці: зменшення їх значень є попередженням про 
те, що наближається спад.

Екстраполяція здійснюється на основі середніх 
показників ряду динаміки або з допомогою рівнян-
ня тренду [2, с. 105].

l
nlt Kyy ×=+ ,

де l – період випередження (l = 1, 2, 3 ...), 
y

n
 – останній відомий рівень ряду динаміки

Середні показники ряду динаміки розрахову-
ються за формулою:

1

0

−= n n

y
y

K

Для того щоб продемонструвати використання 
показників ряду динаміки, розробимо прогноз осно-
вних фінансових показників на прикладі ТОВ «ВІ-
НЛАДА» на 2014 та 2015 роки.

Розрахуємо середньорічний коефіцієнт росту 
для такого показника як процентний дохід. У 2010 
році він складав 15230 тис.грн., а у 2013 році – 

12685 тис. грн., то

𝑘𝑘𝑝𝑝��� = �12685
15230

4−1

= 0,94

𝑦𝑦𝑛𝑛+𝑇𝑇 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝���
𝑇𝑇

 

Визначимо прогнозні значення показників за 
формулою:

𝑘𝑘𝑝𝑝��� = �12685
15230

4−1

= 0,94

𝑦𝑦𝑛𝑛+𝑇𝑇 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝���
𝑇𝑇

 

,
де y

n+T
 – прогнозоване значення, а Т – величина 

горизонту прогнозу (Т=1;2;3...).
Отже, процентний дохід на 2014 і 2015 роки ста-

новитиме:
y

2014
=12685*0,94=11923,9

y
2015

=12685*0,942=11208,466
Економічне обґрунтування прийнятих рішень 

щодо управління комерційною діяльністю підпри-
ємства при здійсненні зовнішньоторговельних опе-
рацій здійснюється шляхом розрахунку різних 
показників економічної ефективності. Визначення 
ефективності зовнішньоторговельних операцій про-
водиться для обґрунтування не лише окремих про-
позицій щодо закупівлі та продажу певних товарів. 
Ці дані можуть бути використані при розробці пла-
нів експорту й імпорту в масштабах країни, при 
оцінці структури та напрямків зовнішньоторговель-
ного обігу.

При визначенні ефективності комерційної ді-
яльності підприємства необхідно дотримуватись 

          
Економічний Соціальний Локальний Народногосподарський

Рис. 1. Видові прояви ефективності комерційної діяльності підприємства

Рис. 2. Аналіз основні показники діяльності підприємства
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системного підходу, що надає можливість здійсни-
ти комплексний аналіз будь-якого виду зовнішньо-
торговельної операції. Для здійснення економічно-
го аналізу слід обирати критерій ефективності, що 
є головною ознакою, яка відрізняє його від інших 
класифікаційних одиниць [1, с. 22].

Враховуючи теоретичні аспекти, використовує-
мо можливості «ИНТАЛЕВ» для створення SWOT- 
аналізу на прикладі ТОВ «ВІНЛАДА», що відо-
бражає основні показники діяльності підприємства 
(рис. 2).

Висновки. На основі викладеного матеріалу 
можна розробити ряд рекомендацій для підвищен-
ня ефективної діяльності підприємства:

- використання програмних засобів для аналізу 
і прогнозування;

- застосування сучасних моделей;
- проведення експортної діяльності; 
Таким чином проведений аналіз та розраховані 

показники дають можливість збільшити ефектив-
ність прийняття управлінських рішень керівниками 
підприємства.
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Дана робота присвячена вивченню якісних показників темного пива, виготовленого з використанням у рецептурі нових 
компонентів – коріандру та цедри апельсина та порівняння їх із показниками традиційних сортів хмільного напою. 
Наведені результати оцінки якості напоїв за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Профілограма 
дегустаційної оцінки підтверджує високу якість пива. Для характеристики нового виду пива проведена порівняльна 
оцінка досліджуваних зразків пива на відповідність показникам ДСТУ.
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Постановка проблеми. Наслідком розвитку 
сучасних ринкових відносин є підвищення 

вимог споживачів до продукції, яку вони спожи-
вають. Основним завданням підприємства, що не-
розривно пов’язане з ефективністю виробництва, є 
досягнення конкурентоспроможності продукції на 
ринку. Сильні та слабкі сторони діяльності підпри-
ємства, визначені у процесі оцінювання конкурен-
тоспроможності, дають змогу виявити та мобілізу-
вати приховані можливості для отримання вигідних 
позицій на ринку [4, с. 273].

Постановка завдання. На сьогодні більшість спожи-
вачів пива надають перевагу світлим сортам, оскільки 
таке пиво має хмелевий смак з гіркотою, що впливає 
на сенсорні властивості продукту і на його популяр-
ність. Щодо темних сортів пива, то вони характеризу-
ються солодовим смаком, що має теж своє коло спо-
живачів, але менше, ніж у світлого. Сегмент темного 
пива на українському ринку слабо розвинений, а вибір 
сортів пива обмежений. Тому для розширення сегмен-
ту споживання темного пива та розширення асорти-
менту і товарних позицій нами був розроблений новий 
вид пива Ароматне, що відрізняється за рецептурою.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тра-
диційна рецептура пива включає в себе такі інгре-
дієнти як: вода, солод, хміль і дріжджі. Особливістю 
пива Ароматне є те, що окрім стандартних скла-
дових, містить такі добавки, як коріандр і цедру 
апельсину, що надає готовому виробу специфічний 
смак та аромат, а також виділятиме їх серед існу-
ючих аналогічних видів.

Для виробництва нового виду пива ми викорис-
товували карамельний солод, який виготовляли із 
світлого вологого ячмінного солоду, шляхом обсма-
жування при температурі 130-150°С протягом 2,5 –  
4 годин, в результаті отримали солод середньої ко-
льоровості, що сприяв підвищенню карамельного 
смаку і солодового аромату готового виробу. Цей 
тип солоду трохи змінив кольоровість пива, а також 
підвищив його колоїдну і піностійкість.

Воду ми застосовували більш вищої жорсткос-
ті, ніж зазвичай застосовують для світлого. У жор-
сткій воді хміль дає більш грубу гіркоту, колір сус-
ла виходить темним. 

Хміль пивоварний – надав напоєві аромат і гір-
коту, зупинив розвиток мікроорганізмів, збільшив 
піностійкість і стійкість пива при зберіганні. 

Основний біохімічний процес при виробництві 
пива, який формує букет напою – спиртове бро-
діння цукрів сусла під дією ферментів дріжджів. 
Для виробництва пива Ароматне були застосовані 
дріжджі верхового бродіння, що використовуються 
для отримання пива при підвищенній температу-
рі (12-15°С). Виробництво пива способом верхового 
бродіння протікало швидше і не потребувало охоло-
джування. Використання дріжджів верхового бро-
діння надало пиву легкий аромат гвоздики.

Щодо застосування коріандру і апельсинової це-
дри, то ці компоненти внесли досить складний аро-
мат в пиво. Смак у такого пива трохи солодкуватий, 
карамельний з легкими цитрусовими нотками. Ко-
ріандр виступив в ролі каталізатора, завдяки яко-
му виокремились смаки інших компонентів, і при 
цьому пиво набуло чистого освіжаючого післясмаку.

Головною особливістю пива Ароматне є те, що 
воно живе, оскільки виключає такий технологічний 
процеси як пастеризація. А для збільшення термі-
ну придатності до 30 діб ми застосували ретельний 
процес фільтрації, який і забезпечив стійкість пива, 
що виділяє його серед аналогічних йому видів.

Для дослідження якісних характеристик нового 
виду пива в порівнянні з аналогічними зразками, 
ми провели оцінку якості за органолептичними та 
фізико-хімічними показниками. 

До органолептичних показників відносять наступні: 
зовнішній вигляд, аромат, смак, висота піни та піностій-
кість. Вони визначаються відповідно до ДСТУ 3888-99 
«Пиво. Загальні технічні вимоги» [1, с. 7]. Ці показни-
ки індивідуальні для кожного сорту пива і є критерієм 
оцінки його споживних властивостей. Всі органолептич-
ні показники якості пива визначаються в процесі дегус-
тації оцінюються за 25-бальною системою.

Зразки пива були представлені для дегустації 
в кількості 5 пляшок (ємністю 0,5 дм3). Норма ви-
трат – 100 см3 кожного зразка на одного дегустато-
ра. Для випробування були застосовані циліндричні 
бокали із безбарвного скла місткістю 150-200 см3, 
діаметром 50-60 см3. Температура досліджуваних 
зразків 12± 2 °С. Зовнішній вигляд пива розлитого 
у пляшки визначали візуально на відповідність ви-
могам стандарту [3, с. 9].

Оскільки новий вид пива відрізняється підви-
щеною екстрактивністю, ми вважали за доцільне 
скорегувати стандартну шкалу його балової оцінки, 
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збільшивши вагомість групи смакоароматичних по-
казників (табл. 1).

При оцінці якості пива за фізико-хімічними по-
казниками ми визначали: масову частку спирту, ма-
сову частку діоксиду вуглецю, кислотність, колір та 
стійкість [2, с. 4]. До кожного із досліджуваних по-
казників встановлені такі вимоги стандарту (табл. 2).

Для визначення якості були використані такі 
контрольні зразки темного пива як: Бердичівське 
вечірній бульвар виробник ТОВ «Бердичівський 
пивоварний завод» м. Бердичів, Оболонь Оксами-
тове – ПАТ «Оболонь» м. Київ, Чернігівське Біла 
Ніч – Миколаївське відділення ПАТ «САН ІнБев 
Україна» м. Миколаїв, досліджуваним зразком ви-
ступило пиво Ароматне.

У кожного із 5 дегустаторів була дегустаційна 
картка, куди вони заносили свою дегустаційну оцінку. 

Після проведення дегустації всі дані були оброблені і 
сформувався один єдиний висновок про якість продук-
ції. Всі дані про оцінку якості пива занесені у табл. 3.

Підраховуючи бали за всіма показниками, пиво, 
яке отримало 22-25 балів вважається відмінної 
якості, 19-21 бал – доброї якості, 13-18 балів – за-
довільної якості та нижче 12 – це пиво незадовіль-
ної якості. Отримавши результати за дослідженим 
зразкам ми зробили висновок про те, що 2 види 
пива: Бердичівське вечірній бульвар, та розроблене 
пиво Ароматне відносяться до продукту відмінної 
якості, Оболонь Оксамитове та Чернігівське Біла 
Ніч, набравши 21 бал із 25 належить до пива доброї 
якості (табл. 4).

Оцінивши якість пива органолептично, порів-
нявши базові зразки з новим розробленим видом 
пива, можна зробити висновок про те, що новий 

Таблиця 1
Алгоритм балової оцінки якості спеціальних сортів пива за органолептичними показниками

Показник Органолептична характеристика Оцінка в балах

1. Прозорість

Яскраво виражена, з блиском, пиво прозоре без домішок 3 (відмінно)
Яскраво виражена, пиво прозоре, без блиску з одиничними пиловидними 
домішками 2 (добре)

Слабо виражена, без блиску, пиво злегка мутне 1(задовільно)
Непрозоре, мутне, з помітними наявними домішками, дріжджовим осадом. 0 (незадовільно)

 2. Колір

Відповідає даному виду пива без будь-яких мінімальних відхилень 4 (відмінно)
Відповідає даному виду пива з незначними, ледь помітними відхиленнями 3 (добре)
Відповідає даному виду пива із значними відхиленнями у кольорі 2 (задовільно)
Не відповідає виду пива, світліше або темніше від встановленого стандартом 1 (незадовільно)

3. Аромат

Чистий, свіжий, яскраво виражений аромат хмелю, що відповідає даному 
виду пива 5 (відмінно)

Недостатньо виражений аромат хмелю, без сторонніх домішок 4 (добре)
В ароматі помітні сторонні дріжджові та квіткові нотки, що не є типовим 
для даного виду пива 3 (задовільно)

Яскраво виражені сторонні аромати фенолу, зіпсованого пива (кислий чи 
тухлий аромат) 2 (незадовільно)

4. Смак

4.1. Повнота і чистота смаку
Яскраво виражений, чистий, повний, без сторонніх присмаків, гармонійний. 5 (відмінно)
Чистий, виражений, але не дуже гармонійний 4 (добре)
Не дуже чистий смак, слабо виражений, не гармонійний, з дріжджовим 
присмаком 3 (задовільно)

Пустий, не виражений смак із стороннім кислуватим та солодовим присма-
ками. 2 (незадовільно)

4.2. Хмільова гіркота
Хмельова, легка, яскраво виражена гіркота 5 (відмінно)
Хмільова, м’яка, зв’язана гіркота 4 (добре)
Хмільова, слабка, не відповідна пиву гіркота 3 (задовільно)
Нехмільова зі сторонніми, не типовими пиву присмаками 2 (незадовільно)

5. Піна і 
насиченість 
двоокисом 
вуглецю

Яскраво виражена, стійка, компактна, висота піни не менше 40 мм, стійкість 
піни не менше 4 хвилин 3 (відмінно)

Піна компактна, стійка, пориста, висота піни не менше 30 мм, стійкість піни 
не менше 3 хвилин 2 (добре)

Піна пориста, висота не менше 20 мм, піностійкість не менше 2 хвилин 1 (задовільно)
Слабо виражена піностійкість висотою менше 2 мм та стійкість менше 2 
хвилин 0 (незадовільно)

Таблиця 2
Фізико-хімічні показники темних сортів пива 

Масова частка 
сухих речовин у 

початковому суслі,%

Масова  
частка спирту, 
не менше, %

Кислотність, см3,  
1 моль/дм3 розчину 
гідрооксиду натрію  

на 100 см3 пива

Колір см3,  
1 моль/дм3 розчину 
йоду на 100 см3 води

Масова частка 
діоксиду вуглецю, 

не менше, %

12 3,2 2,1-3,3 4,0-8,0 0,32
12,5 3,2 2,1-3,3 4,0-8,0 0,32
13,5 3,3 2,1-3,3 4,0-8,0 0,32
14 3,7 2,1-3,5 4,0-8,0 0,32
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продукт відмінної якості за усіма показника-
ми, він нічим не поступається аналогічним йому 
видам, що вже виробляються підприємствами 
Украї ни (рис. 1).

Оскільки нове пиво Ароматне повністю відпо-
відає усім органолептичним вимогам і за баловою 
оцінкою якості воно знаходиться серед лідерів, то 
цілком можна вважати його придатним продуктом 
для реалізації і споживання.

Після визначення органолептичних показників 
якості пива, ми приступили до дослідження фізи-
ко-хімічних [1, с. 9].

Пиво, яке було обране для аналізу, звільнили 
від діоксиду вуглецю після визначення його масо-

вої долі. Для цього зразок пива струшували в колбі 
при кімнатній температурі, після чого багаторазово 
переливали із одного хімічного стакана в інший для 
повного видалення СО

2
 і 1-2 рази пропустили через 

складчастий фільтр. 

Таблиця 3
Дегустаційна оцінка якості темного пива 

Дегустаційна 
комісія Найменування пива

Найменування показників якості

Сумарна 
оцінка в 
балах

п
ро

зо
рі

ст
ь

к
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ір
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Смак

п
ін
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к
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н
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а 
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хм
іл
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гі
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от
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Дегустатор 1

Бердичівське вечірній бульвар 2 4 4 5 4 3 22
Оболонь Оксамитове 1 4 3 5 3 3 19
Чернігівське Біла Ніч 3 3 4 4 3 3 20
Ароматне 1 2 5 5 4 2 19

Дегустатор 2

Бердичівське вечірній бульвар 3 4 5 4 5 3 24
Оболонь Оксамитове 3 3 5 3 4 2 20
Чернігівське Біла Ніч 3 3 3 4 4 3 20
Ароматне 3 3 4 5 5 3 23

Дегустатор 3

Бердичівське вечірній бульвар 3 4 4 5 3 3 22
Оболонь Оксамитове 2 3 5 4 5 3 22
Чернігівське Біла Ніч 1 4 5 4 5 3 22
Ароматне 3 4 5 5 5 3 25

Дегустатор 4 Бердичівське вечірній бульвар 3 3 5 5 5 2 23
Оболонь Оксамитове 3 4 5 5 4 3 24
Чернігівське Біла Ніч 2 4 5 4 3 3 21
Ароматне 2 3 5 5 5 2 22

Дегустатор 5 Бердичівське вечірній бульвар 3 3 4 5 4 3 23
Оболонь Оксамитове 2 3 5 4 3 3 20
Чернігівське Біла Ніч 2 4 4 5 4 3 22
Ароматне 3 3 5 4 5 2 22

Таблиця 5
Результати визначення фізико-хімічних показників досліджуваних зразків пива

Сорт пива 

Масова частка 
сухих речовин 
у початковому 

суслі,%

Масова 
частка 

спирту, %

Кислотність см3, 
1моль/дм3 розчину 
гідрооксиду натрію 

на 100 см3 пива

Колір см3, 
1моль/дм3 

розчину йоду на 
100 см3 води

Масова 
частка 

діоксиду 
вуглецю, %

Бердичівське вечірній 
бульвар 14 3,7 2,8 7,5 0,32

Оболонь Оксамитне 14 5,3 3,0 7,4 0,33
Чернігівське Біла Ніч 12,5 3,6 2,7 8,0 0,33
Ароматне 12,5 3,8 2,5 7,6 0,34
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Рис. 1. Профілограма загальної балової оцінки 
якості досліджуваних зразків пива

Таблиця 4
Загальна балова оцінка досліджуваних зразків

Найменування пива Загальна 
кількість балів

Оцінка 
зразка

Бердичівське вечірній 
бульвар 23 відмінно

Ароматне 22 відмінно
Оболонь Оксамитове 21 добре
Чернігівське Біла Ніч 21 добре
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Масову частку сухих речовин у початковому сус-
лі до відповідних зразків пива нам вже була відома, 
Бердичівське вечірній бульвар містить 14,0%, Обо-
лонь Оксамитове – 14,0%, Чернігівське Біла Ніч –  
12,5%, новий розроблений вид пива містить 12,5% 
тому, виходячи із наявних даних ми оцінили якість 
пива за фізико-хімічними показникам. Отримані 
результати досліджень порівняли з вимогами стан-
дарту, і були відзначені такі результати (табл. 5).

Висновки з проведеного дослідження. Відповідно 
до отриманих результатів, а також відповідності їх 
вимогам стандарту суттєвих відхилень від встанов-
леної норми не було знайдено. Відібрані зразки пива 
є придатними до реалізації і споживання за фізико-
хімічними показниками. А новий розроблений вид 

пива Ароматне нічим не поступається аналогічним 
йому зразкам, досліджені показники якості у порів-
нянні з показниками контрольних зразків хмільного 
напою свідчать про його високі смакові властивості. 

За рахунок посилення смакоароматичних власти-
востей пиво набуло особливого смаку, що відрізняє 
його від існуючих спеціальних сортів, а додавання та-
ких компонентів як коріандр і апельсинова цедра, зро-
били продукт більш ароматним з помірною хмельовою 
гіркотою, смак став солодкуватим, карамельним з лег-
кими цитрусовими нотками, тому Ароматне можна за-
пропонувати для виробництва підприємствам України.

Виготовлення нового товару допоможе збільши-
ти сегмент споживання темного пива і розширити 
товарний асортимент продукції на ринку.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 
И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕМНЫХ СОРТОВ ПИВА

Аннотация
Данная работа посвящена изучению качественных показателей темного пива, изготовленного с использованием в 
рецептуре новых компонентов – кориандра и цедры апельсина и сравнение их с показателями традиционных сортов 
хмельного напитка. Приведены результаты оценки качества напитков по органолептическим и физико-химическим 
показателям. Профилограмма дегустационной оценки подтверждает высокое качество пива. Для характеристики но-
вого вида пива проведена сравнительная оценка исследуемых образцов пива на соответствие показателям ГОСТа.
Ключевые слова: пиво, кориандр, цедра апельсина, балловая оценка, органолептический характеристика, физико-
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IMPROVING THE RANGE AND IMPROVE THE QUALITY OF DARK BEERS

Summary
This work is devoted to the study of qualitative indicators of dark beer made using a recipe of new components – 
coriander and orange peel, and compare them with the figures of traditional varieties of intoxicating drink. The results 
of evaluation of the quality of drinks on organoleptic and physico-chemical parameters. Profilogram tasting evaluation 
confirms the high quality of the beer. To characterize a new type of beer a comparative evaluation of the samples of beer 
for compliance with GOST indicators.
Keywords: beer, coriander, orange peel, ranking point, organoleptic characteristics, physical and chemical characteristics.
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ОРЕНДА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ТОРГІВЛІ

У статті досліджено одну із базових категорій економічної теорії, а саме – власність. Розглянуто авторські підходи до 
формування поняття. Визначено тріаду основних правомочностей, що формують категорію та обґрунтовано відмінності 
між ними. Досліджено економічну природу оренди, як реалізації права користування об’єктом нерухомого майна. За-
значено, що найбільшого розвитку оренда набула в торгівлі як одній із найбільш динамічних і значущих галузей 
будь-якої економіки.
Ключові слова: власність, оренда, торговельна нерухомість, ринок оренди об’єктів торговельої нерухомості.

Постановка проблеми. Основними засадами 
функціонування і розвитку ринкової еко-

номіки виступають відносини власності. Викорис-
тання об’єктів нерухомості і торговельної зокрема 
може базуватися і на праві користування, що про-
являється через оренду. Випередження практично-
го досвіду і прикладного характеру даного питання 
над його теоретичним обґрунтуванням обумовлює 
значну актуальність даної проблеми.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у:

– теоретичному обґрунтуванні власності як пе-
редумови трансформацій в економіці; 

– дослідженні прояву власності через оренду; 
– огляді теоретичних поглядів на оренду; 
– оцінці факторів, що впливають на розвиток 

оренди саме в торгівлі.
Виклад основного матеріалу. Право власності – 

центральний інститут будь-якої цивільно-правової 
системи, оскільки саме існування суспільства не-
можливе без виробництва матеріальних благ. Як 
економічна категорія власність властива суспіль-
ству протягом всієї історії його розвитку.

Права власності не існувало лише в первіснооб-
щинний період. З виникненням державно-правової 
надбудови в суспільстві економічні відносини влас-

ності також повинні були отримати правове закрі-
плення, тобто регулюватися нормами права, набути 
форми права власності [1].

Власність є однією з найбільш фундаментальних 
економічних категорій. Разом з тим – це одна з най-
складніших і суперечливих категорій, бо має в собі 
багато ознак, форм прояву та способів визначення.

Власність, безумовно, виступає і як правова і як 
економічна категорія. Не применшуючи значущості 
юридичної складової в теорії і практиці досліджен-
ня власності, в контексті даної статті зупинитися 
доцільно на її економічному прояві. В таблиці 1 
пропонуємо розглянути авторські визначення і під-
ходи до поняття «власність».

Отже, аналіз визначених публікацій виявляє не-
однозначне тлумачення категорії власності як соці-
ологічної, економічної, політекономічної чи юридич-
ної категорії, а В.Г. Золотогоров вбачає в ній ще й 
історичне коріння. Е.Е. Румянцева вважає, що влас-
ність – це сукупність відносин окремих індивідів, 
груп людей та їх асоціацій до речей, як до своїх, і 
відносин між людьми з приводу приналежності ре-
чей. Проте, на нашу думку, найбільш ємним і зміс-
товним є визначення, що подається Базилевичем 
В.Д., який характеризує власність як всеохоплюючу 
економічну систему відносин.

Право власності формується як сукупність 
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Таблиця 1
Авторські підходи до визначення категорії «власність»

Автор Визначення

Кривенко К.Т. [2]
це не річ, а відносини між людьми з приводу виробництва і привласнення речей – про-
дуктів праці. Це – ставлення індивідів один до одного і відповідно їх відношення до мате-
ріалу, знарядь і продуктів праці.

Золотогоров В.Г. 
[3, с. 42-43]

історично певний суспільний спосіб привласнення людьми предметів продуктивного і 
непродуктивного споживання. Вона завжди пов'язана з річчю (майном, об'єктом привлас-
нення), але вона не сама річ, а відносини між людьми з приводу речі. В якості юридичної 
категорії власність являє собою сукупність відносин володіння, розпорядження та корис-
тування майном, а також з приводу трудової діяльності та її результатів

Мочерний С.В. [4]

соціологічна категорія, яка містить низку підсистем суспільних відносин (економічних, 
соціальних, правових, психологічних, національних тощо), що прямо й опосередкова-
но стосуються привласнення матеріальних і духовних благ через соціально-економічну 
форму суспільного способу виробництва. Двома найважливішими підсистемами власності 
є економічна та юридична власність

Гукасьян Г.М., 
Маховикова Г.А., 
Амосова В.В. 
[5, с. 23]

Система об’єктивних відносин між людьми з приводу присвоєння засобів і результатів 
виробництва

Базилевич В.Д. 
[6, с. 67]

Складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин – 
економічних, соціальних, політичних, національних, морально-етичних, релігійних, тощо. 
Вона займає центральне місце в економічній системі, оскільки зумовлює спосіб поєднання 
робітника із засобами виробництва, мету функціонування і розвитку економічної системи, 
визначає соціальну структуру суспільства, характер стимулів трудової діяльності і спосіб 
розподілу результатів праці.

Джерело: складено автором на основі [2-6]



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 71

3 (03) december 2014

трьох найголовніших правомочностей: права воло-
діння, права користування, права розпорядження.

Право володіння – це необмежена у часі належ-
ність об'єкта власності певному суб'єкту, фактичне 
панування суб'єкта над об'єктом власності.

Право розпоряджатися – це здійснюване влас-
ником або делеговане ним іншим економічним 
суб'єктам право прийняття планових і управлін-
ських рішень з приводу функціонування і реаліза-
ції об'єкта власності.

Право користування – це процес виробничого 
застосування і споживання корисних властивостей 
об’єкта власності, а також створених за його допо-
могою благ [7].

Вони можуть виступати як разом (купівля 
об’єкту нерухомості), так і окремо (можливість 
проживати в державному гуртожитку). При цьому 
право користування є самодостатньою категорією і 
може існувати окремо від інших елементів тріади. 
Іншими словами, річ людині не належить, але він 
вільно користується нею у межах, встановлених за-
коном або угодою.

Право володіння завжди пов’язане з усіма скла-
довими тріади. Неможливо просто володіти річчю: 
це саме по собі тягне можливість її використання 
та (або) розпорядження. Право користування при-
пиняється після закінчення терміну дії договору, за 
рішенням суду або на підставі нормативного пра-
вового акта. Володіння може бути або відчужене в 
добровільному порядку, або відібрано за рішенням 
уповноважених органів (як правило, з компенсаці-
єю). В таблиці 2 чітко сформульовано відмінності 
від права володіння і права користування.

Таблиця 2
Відмінності права володіння і права користування

володіння користування
зміст

володіння дає можливість 
фактично володіти 

майном

Користування – 
можливість отримання 

корисних благ
самодостатність

володіння нерозривно 
пов’язане з іншими 
речовими правами

користування може 
існувати саме по собі 

припинення

володіння може бути 
відчужене, в ряді 

випадків – передано

право користування 
закінчується після 

закінчення терміну дії 
договору, на підставі 

рішення суду або 
нормативного правого акта

Джерело: складено автором на основі джерела [8]

При реалізації відносин власності через право 
використання зростає роль різних форм надання 
майна в тимчасове платне користування. Ринок во-
лодіння на основі права користування (оренди) є до-
повнюючим до ринку володіння на основі абсолют-
ного чи обмеженого права власності. Найбільшого 
розповсюдження за нинішніх умов господарюван-
ня набула оренда. Оренді відводиться досить осо-
блива історична роль. Можна говорити, що саме за 
її сприяння відбувається становлення нових форм 
власності. Адже, інвестуючи кошти у поліпшення 
орендованої нерухомості, орендарі стають їх влас-
никами. Тому оренда є особливо необхідним яви-
щем в умовах ринкових відносин.

Виникнення оренди – це наслідок можливості 
реалізувати право будь-якої особи на реалізацію 
підприємницької діяльності. Світовий досвід і світо-

ва практика доводять, що на кожному історично-
му етапі оренда активно включається у виробничі, 
економічні, соціальні відносини, сприяє ефективні-
шому використанню накопиченого потенціалу всіма 
попередніми формаціями. Ідея оренди є досить ста-
рою, проте її актуальність не знижується ні з пере-
бігом часу ні з переходом від однієї до іншої еко-
номічної системи. Вона заснована на розмежуванні 
права власності і права користування майном, при 
збереженні права власності за орендодавцем.

Оренда – одна із форм майнового найму. Так 
стверджує Г.Я. Кіперман. Тут же він поуточнює, 
що оренда, засноване на договорі відшкодувальне 
володіння і користування землею, іншими природ-
ними ресурсами, підприємствами і іншими майно-
вими комплексами для здійснення самостійної гос-
подарської діяльності. Орендні відносини можуть 
охоплювати всі форми і види власності. Право здачі 
майна в оренду належить його власнику. Особи (фі-
зичні і юридичні), що здають майно в оренду нази-
ваються орендодавцями, а особи, що беруть його в 
оренду – орендарями [9].

В.А. Горемикін, оренду визначає як систему гос-
подарювання або організаційна форма підприємни-
цтва, що виражає відносини власності і стан вироб-
ничих сил та перш за все робочої сили [10, с. 249]. 
В даному випадку автор також визначає оренду 
через систему відносин власності і зазначає, що це 
система господарювання, отже здача майна в орен-
ду є певною системою відносин, що мають форму 
підприємницької діяльності.

Шкільов О.В. характеризує оренду як спосіб реа-
лізації відносин власності, проявом якого є розмеж-
ування таких понять як: володіння, користування 
і розпорядження засобами виробництва, спрямова-
ними на розподіл доходу між власником майна та 
орендарем, отриманого в процесі господарської ді-
яльності [11, с. 25]. В даному визначенні з’являється 
розуміння доходу і його розподілу між власником 
та орендарем майна (засобів виробництва) в процесі 
господарської діяльності.

Торговельна нерухомість – привабливий сегмент 
ринку для багатьох ділових людей. Ця галузь охо-
плює як ринок комерційної нерухомості, так і інші 
сфери бізнесу – торгівлю, індустрію розваг, сферу 
послуг і т.д. Діяльність підприємців неможлива без 
наявності місця торгівлі, складських та підсобних 
приміщень. Зокрема, вітчизняні бізнесмени на пев-
них етапах розвитку підприємства купують комер-
ційну нерухомість або орендують її. Тому, найбіль-
шого розповсюдження оренда набула саме торгівлі. 
Цьому сприяло ряд незаперечних факторів, а саме:

• торгівля, як правило, основні кошти вкладає в 
оборотні активи (товари, запаси і т.д.), тому вільні 
кошти для придбання об’єктів торговельної неру-
хомості просто відсутні, а це дуже істотно для не-
великих компаній і навіть для середніх;

• вибір об’єкту торговельної нерухомості – 
ключовий момент у торговому бізнесі, а в бажаному 
місці об’єкти можуть і не продаватися, а лише на-
даватися в тимчасове користування – оренду;

• торговельний бізнес потребує постійного роз-
ширення, а оренда дає можливість швидко і мобіль-
но відреагувати на запити споживачів; 

• орендар може вибрати приміщення за всіма 
необхідними параметрами (площа, вартість орен-
ди, умови договору, товарне сусідство, наявність 
складських і підсобних приміщень і т.д,);

• можливість адаптувати і частково переоб-
ладнати торговельний об’єкт під потребу орендаря 
(при домовленості з орендодавцем);

• можливість в досить стислі строки «згорнути» 
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свою діяльність і переорієнтуватися (перемістити-
ся) на нові торговельні площадки.

Здача в оренду об'єктів нерухомості стає одним 
з видів підприємницької діяльності, з іншого боку, 
це ефективний спосіб отримання за відповідну пла-
ту необхідних будівель, споруд, нежитлових або 
житлових приміщень та ін. У цьому виявляється 
двоїста економічна сутність оренди [11, с. 25].

Ситуація на ринку оренди об’єктів торговель-
ної нерухомості складається під впливом елементів 
кризових явищ. Економічна криза, що торкнулася 
всіх галузей економіки Україні, позначилася і на 
сегменті оренди торговельних приміщень. Незва-
жаючи на порівняно невисокий рівень доходів, і 
наявні ознаки кризи в економіці, досить високим 
залишається потенціал українських об'єктів торго-
вельної нерухомості. Пояснюється це низькою якіс-
тю об'єктів, малими розмірами території України, 
при відносно високій щільності населення, підвище-
ною увагою з боку покупців до брендів і слідуванню 
модним тенденціям. 

Скорочення попиту з боку орендарів і введення 
нових торгових площ протягом 1 півріччя 2014 спри-
яло невеликому зростанню вакантності в середньо-
му по ринку. У той же час, станом на кінець червня 
2014 року в найбільш успішних торгових центрах 
вакантність все ж залишалася на досить низькому 
рівні і становила 2-4%, хоча на кінець 2013 даний 
показник був на рівні 0-2%. У менш успішних тор-
говельно-розважальних центрах, рівень вакантнос-
ті досягав 8-10% [13].

Девальвація національної валюти сприяла зна-
чному збільшенню витрат на оренду торговельних 
приміщень. З метою зменшення навантаження на 

бізнес, орендарі шукають можливість узгодити 
більш вигідні орендні умови з орендодавцем. Це 
можливо зробити наступним чином:

• більшість власників торгових центрів йдуть 
на зустріч орендарям, надаючи тимчасове знижен-
ня орендної ставки у формі індивідуальних знижок 
на оренду приміщень;

• фіксують обмінний курс відношення гривні до 
долара США на обумовленому рівні;

• надають пільгові періоди
В результаті, середньоринкові орендні ставки зни-

зилися на 20% в порівнянні з кінцем минулого року. 
На сьогоднішній день вартість оренди в кращих тор-
гових центрах варіюється в межах $ 80-136 кв. м/мі-
сяць (без ПДВ, експлуатаційних та комунальних ви-
трат) за стандартну галерейну секцію 100-200 кв. м. 
У менш успішних ТРЦ – $ 40-68 кв. м/місяць [13].

Для утримання визначених позитивних тенден-
цій власникам об’єктів торговельної нерухомості 
необхідно бачити позитивні кроки до стабілізації 
ситуації в країні в цілому і на ринку оренди зо-
крема, змін у вітчизняному законодавстві в бік по-
ліпшення інвестиційного клімату і створення умов 
для ефективного розвитку торгівлі.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Реа-
лізація права користування об’єктами торговельної 
нерухомості за допомогою оренди дозволяє виріши-
ти цілий блок питань, що постійно виникають перед 
торговельним бізнесом. Адже значний динамізм, що 
властивий торгівлі вимагає швидкої реакції і адап-
тації до умов мінливого зовнішнього середовища. Ці 
питання і допомагає вирішити оренда як економіко-
правовий інститут.
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АРЕНДА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ТОРГОВЛЕ

Аннотация
В статье исследовано одну из базовых категорий экономической теории, а именно – собственность. Рассмотрены ав-
торские подходы к формированию понятия. Определено триаду основных правомочий, формирующих категорию и 
обоснованно различия между ними. Исследовано экономическую природу аренды, как реализации права пользования 
объектом недвижимого имущества. Отмечено, что наибольшее развитие аренда получила в торговле как одной из наи-
более динамичных и значимых отраслей любой экономики.
Ключевые слова: собственность, аренда, торговая недвижимость, рынок аренды объектов торговой недвижимости.
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Summary
The article investigates one of the basic categories of economic theory – namely property. We consider the author's 
approach to the formation of concepts. Defined triad of major powers that shape category and reasonably differences 
between them. The economic nature of the lease as the right use of the property. Indicated that most of lease acquired in 
the trade as one of the most dynamic and important sectors of any economy.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ АГРЕГАТІВ СУКУПНИХ ВИТРАТ  
І СУКУПНИХ ДОХОДІВ В МАКРОЕКОНОМІЦІ

У статті досліджується процес обліку агрегатів сукупних витрат і сукупних доходів в економіці. В основу теоретич-
них викладок автором покладено кейнсіанський підхід до визначення валового національного продукту по сукупним 
витратам і сукупним доходам в макроекономіці. Автором статті запропоновано концепцію, яка усуває подвійний облік 
заробітної плати державних працівників у агрегатах рівняння рівноваги сукупних витрат і сукупних доходів. В да-
ному випадку зменшується показник валового національного продукту у порівнянні зі старою методикою його обліку. 
Ключові слова: сукупні витрати, сукупні доходи, суб’єкти господарювання, агрегати національного виробництва.

Постановка проблеми. Досягнення рівноваги в 
макроекономіці у державі на сучасному етапі роз-
витку глобалізованих процесів у світі є складним 
завданням для керівництва країни. Провідне місце 
у вирішені економічних проблем належить якісному 
обліку показників діяльності економічних суб’єктів 
та їх вплив на соціально-економічний розвиток сус-
пільства. Для оцінки стану та перспектив розвитку 
національного виробництва використовують сучас-
не рівняння рівноваги сукупних витрат і сукупних 
доходів в макроекономіці, тому вирішення проблем 
обліку агрегатів даного рівняння є необхідним з те-
оретичної і практичної точок зору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня взаємодії агрегатів сукупних витрат і сукупних 
доходів в макроекономіці досліджували П. Саму-
ельсон, Менк'ю Грегорі Н., Кемпбелл Р. Маккон-
нелл, Стенлі Л. Брю, П. Хейне, російські економіс-
ти Білецька Л.О., Нестеренко А.М., Симонов П.М., 
Шульц Д.М. та інші. Дослідженням даного аспекту 
займаються і українські вчені-економісти: Л. Анто-
нюк, І.Макаренко, В. Столяров, А. Чернявський. 

Визначення проблем обліку агрегатів сукупних 
витрат і сукупних доходів та шляхів їх вирішення 
зумовлює актуальність теми даної наукової праці. 
Дану проблему необхідно вирішувати на основі су-
часних економічних підходів з використанням мате-
матичної моделі кейнсіанської економічної школи. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
удосконалення обліку агрегатів національного ви-
робництва. 

Завданням даної публікації є вирішення про-
блем обліку споживчих витрат домогосподарств та 
державних закупівель товарів і послуг в сукуп-

них витратах та обліку доходів домогосподарств і 
державного сектору економіки в сукупних доходах 
в економіці. Оскільки основний показник системи 
національних рахунків валовий національний про-
дукт обраховується по сукупним витратам і су-
купним доходам в економіці, то облік їх агрегатів 
і визначає якість показників національного вироб-
ництва. 

Автором статті запропоновано концепцію, яка 
усуває недоліки обліку агрегатів національного ви-
робництва в економіці і є теоретично обґрунтова-
ною. В основу теоретичних викладок автором по-
кладено математичне обгрунтування взаємозв'язку 
та взаємозалежності агрегатів рівняння рівноваги 
сукупних витрат і сукупних доходів в макроеко-
номіці. Запропоновано нову методику обліку даних 
агрегатів, яка усуває подвійний облік витрат і до-
ходів домогосподарств у рівнянні рівноваги сукуп-
них витрат і сукупних доходів в аспекті заробітної 
плати державних працівників та змінює числові 
значення таких показників, як доходи та витрати 
державного сектору економіки. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-
вах глобалізації економічних відносин, розвиток 
економічної теорії повинен бути тісно пов’язаний 
з її практичним застосуванням. Для вирішення 
більшості макроекономічних проблем необхідно 
створити математично точну систему статистич-
ного обліку та аналізу макроекономічних агрегатів, 
яка б дозволила вирішувати економічні проблеми в 
практичній площині. Саме якість обліку показників 
національного виробництва і визначає характер за-
стосування економічної теорії, заснованої на мате-
матичних методах і підходах в економіці.

© Горлов С.М., 2014
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У статті розглядається проблема обліку агрега-
тів рівняння рівноваги сукупних витрат і сукупних 
доходів в макроекономіці. У процесі дослідження 
застосовувалися економіко-математичний та логіч-
ний методи. Результатом дослідження стало визна-
чення обліку споживчих витрат та доходів домо-
господарств, державних закупівель товарів і послуг 
та доходів державного сектору економіки в макро-
економіці та запропоновано практичні рекомендації 
щодо застосування результатів дослідження. 

Теоретичною та методологічною базою науково-
го дослідження є рівняння визначення валового на-
ціонального продукту (ВНП) по сукупним витратам 
і сукупним доходам. 

ВНП по сукупним витратам визначається по 
формулі [1, с. 139]:

BНП =R= C + I
g
 + X

n
 + G,             (1)

де R – сукупні витрати в економіці;
C – витрати домогосподарств в економіці;
I
g
 – валові приватні внутрішні інвестиції;

X
n
 – чистий експорт;

G – державні закупівлі товарів і послуг.
У моделі ринкової економіки, де взаємодіють до-

могосподарства, бізнес і держава, одним з важли-
вих аспектів дослідження є саме реальний (якісний) 
облік агрегатів даного рівняння. 

Проаналізуємо взаємозалежність складових 
агрегатів рівняння по визначенню сукупних витрат. 
Для економічного аналізу використаємо основні ви-
значення суб'єктів (агентів) ринку. За визначенням 
Матвєєвой Т. Ю. в макроекономіці розглядаються 
чотири економічних агента [2, с. 15-16]:

• Домогосподарства – є власниками економічних 
ресурсів (факторів виробництва), основні споживачі 
товарів і послуг. В якості доходу отримують заробіт-
ну плату за використання фірмами робочої сили: 
основного ресурсу, виробленого домогосподарствами. 
Платять податки державі і від неї ж отримують не-
обхідні трансферти, такі як пенсія, допомога по без-
робіттю, стипендії студентам, та інші. 

• Фірми – основні виробники товарів і послуг, 
головна мета: максимізація власного прибутку. Є 
основними позичальниками на ринку цінних папе-
рів. Фірми отримують прибуток з інвестицій у това-
ри і послуги. Основними витратами фірм є податки, 
інвестиційні витрати і плата домогосподарствам 
за ресурси. 

Домогосподарства і фірми утворюють приватний 
сектор економіки. 

• Держава – основний виробник суспільних 
благ, основні цілі: перерозподіл національного до-
ходу, регулювання економічної активності інших 
агентів та ринках. Отримує податки – своє основне 
джерело доходу, платить трансферти домогоспо-
дарствам і субсидії фірмам, якщо необхідно, робить 
закупівлі на ринку товарів. Держава нерозривно 
контактує з фінансовим ринком. 

Приватний сектор з державним утворюють за-
криту економіку. 

• Іноземний сектор – міжнародна торгівля, обіг 
капіталу і цінних паперів. 

Всі чотири макроекономічні агента утворюють 
відкриту економіку.

Автор статті, досліджуючи взаємодію суб’єктів 
господарювання в ринковій економіці, звернув ува-
гу на невідповідність обліку складових споживчих 
витрат домогосподарств (агрегат рівняння С) і дер-
жавних закупівель товарів і послуг (агрегат рівнян-
ня G). 

Визначимо поняття та складові споживчих ви-
трат домогосподарств і державних закупівель то-

варів і послуг. Особисті споживчі витрати (С) вклю-
чають витрати домашніх господарств на предмети 
споживання тривалого користування (автомобілі, 
холодильники, телевізори і т. д.), на товари поточ-
ного споживання (продукти харчування, одяг, пред-
мети туалету і т. д.), а також споживчі витрати на 
послуги (юристів, лікарів, перукарів і т. д.). 

Американські економісти Кемпбелл Р. Маккон-
нел і Стенлі Л. Брю [1, с. 139] включили в державні 
закупівлі товарів і послуг (G) усі державні видатки 
на кінцеву продукцію підприємств і на всі прямі по-
купки ресурсів, особливо робочої сили, за винятком 
державних трансфертних платежів.

Споживчі витрати домогосподарств (С) забезпе-
чуються за рахунок їхніх доходів, але в якості до-
ходу вони отримують заробітну плату за викорис-
тання фірмами робочої сили – основного ресурсу, 
виробленого домогосподарствами. Останнє свідчить 
про те, що в агрегат споживчих витрат домогоспо-
дарств С входять витрати домогосподарств, осно-
вна частина яких покривається за рахунок осно-
вної частини доходів у вигляді заробітної плати, 
яку сплачують фірми. Заробітна плата домогоспо-
дарств, зайнятих у державному секторі економіки, 
по даній методиці, обліковуються в державних за-
купівлях G, виходячи із твердження американських 
економістів. Це говорить про те, що заробітна пла-
та працівників державних підприємств, державних 
службовців та інших працівників бюджетної сфери 
в повному обсязі враховується в державних заку-
півлях G агрегату сукупних витрат R. Тобто маємо 
ситуацію, коли у державних працівників, які є до-
могосподарствами і які продають свій економічний 
ресурс – робочу силу – державі, відсутні споживчі 
витрати у рівнянні (1). 

Економісти можуть заперечити аспект відсут-
ності обліку споживчих витрат домогосподарств, 
зайнятих у державному секторі економіки, в агре-
гаті С рівняння (1). Автор дослідження погоджуєть-
ся з ними і цього реально бути не може, оскільки 
державні працівники отримують заробітну плату і 
відповідно використовують її на споживчі витрати 
в економіці та на накопичення заощаджень у влас-
них сейфах або на рахунках фінансових інститутів. 
В свою чергу фінансові інститути використовують 
заощадження домогосподарств на споживчі та ін-
вестиційні кредити. 

Тобто, маємо невідповідність обліку в агрегатах 
С та G сукупних витрат та заощаджень в економіці. 

Сучасне рівняння рівноваги сукупних витрат 
і сукупних доходів в макроекономіці має вигляд 
[3, с. 265]:
R+ΔS=C+I

g
+G+X

E
–X

i
+ΔS=Y

C
+Y

g
+Y

G
+N+A=Y, (2)

де ΔS – сума заощаджень в економіці;
Y

С
 – доходи домогосподарств (населення), Y

С
 = 

заробітна плата + рентні платежі + відсоток + до-
хід від індивідуальних вкладень; 

Y
g
 – доходи підприємств, Y

g
 = дивіденди бізнесу 

+ нерозподілені прибутки корпорацій; 
Y

G
 – доходи державного сектора економіки; Y

G 
= дивіденди + нерозподілені прибутки державних 
підприємств + прямі податки; 

N – непрямі податки державі від діяльності під-
приємств усіх форм власності, N = непрямі податки 
на бізнес + непрямі податки на державний сектор 
економіки; 

A – амортизаційні відрахування (амортизація) 
на відновлення спожитого капіталу у процесі ви-
робництва ВНП, А = обсяг спожитого капіталу при-
ватним сектором економіки + обсяг спожитого капі-
талу державним сектором економіки. 
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У формулі (2) в державні закупівлі G включено 
сукупність заробітної плати працівників всіх дер-
жавних підприємств та організацій, яку позначимо 
G

W
. Заробітна плата таких працівників використо-

вується на споживання в сумі С
W
, заощадження в 

сумі S
W
 та на інвестиції в сумі I

W
 (використання на 

інвестиції кредитних ресурсів фінансових установ, 
які створені за рахунок заощаджень працівників 
всіх державних підприємств та організацій). Дані 
викладки ми можемо записати у вигляді формули 
таким чином:

G
W
 = С

W
 + I

W
+ S

W
,                  (3)

Проаналізувавши рівняння (2) та (3) можна зро-
бити висновок, що у споживчих витратах домогос-
подарств C вже враховано витрати на споживчі то-
вари і послуги державних працівників, у валових 
приватних внутрішніх інвестиціях I вже враховано 
використання якоїсь частини депозитних заоща-
джень також і державних працівників, у невико-
ристаних заощадженнях в економіці ΔS також є 
частина коштів таких працівників. Тому облік по-
казників С, I і S у рівнянні рівноваги сукупних ви-
трат і сукупних доходів в макроекономіці є вірним. 

Важливим аспектом дослідження є той факт, 
що в доходи домогосподарств включається і заро-
бітна плата державних працівників, оскільки вона 
є складовою показника Y

C
. Дане викладення можна 

записати у вигляді формули:
Y

C
= Y

C 
– W + Y

CW
,                     (4)

де Y
C–W

 – доходи домогосподарств без врахуван-
ня заробітної плати державних працівників;

Y
CW

 – доходи домогосподарств у вигляді заробіт-
ної плати державних працівників.

З іншої сторони держава дійсно за рахунок дер-
жавних витрат з бюджету виплачує заробітну пла-
ту державним працівникам і відповідно має витрати 
на дану суму у показникові G «державні закупівлі 
товарів і послуг». Державні витрати на заробітну 
плату проводяться за рахунок доходів державно-
го бюджету, які є складовою показника Y

G
 (доходи 

державного сектора економіки):
Y

G
 = Y

G 
– W + Y

GW
,                (5)

де Y
G–W

 – доходи державного сектору економіки 
без врахування заробітної плати державних пра-
цівників;

Y
GW

 – доходи державного сектору економіки у 
вигляді заробітної плати державних працівників.

Необхідно зазначити, що G
W 

= Y
GW

 і Y
CW 

= С
W
 + 

I
W
+ S

W
. 

З вищевикладеного можна зробити наступні ви-
сновки:

1. Заробітну плату державних працівників 
включено у сукупні витрати в економіці двічі. З од-
нієї сторони вона в повному обсязі є складовою по-
казника державних закупівель товарів і послуг G, 
з іншої сторони, вона є складовою показників С, I і 
S у рівнянні рівноваги сукупних витрат і сукупних 
доходів, що слідує із формули (3).

2. Заробітну плату державних працівників 
включено у сукупні доходи в економіці двічі. З од-
нієї сторони вона в повному обсязі є складовою по-
казника доходів державного сектору економіки Y

G
 

і одночасно в цій же сумі включаються у показник 
доходів домогосподарств Y

C
. 

Отже, заробітну плату державних працівни-
ків включено у сукупні витрати і сукупні доходи 
в економіці двічі, що в математичному аспекті не 
порушує результату рівноваги, але необґрунтова-
но збільшує показники сукупних витрат і сукупних 
доходів, а отже і виробництво валового національ-
ного продукту. 

На думку автора дослідження, ця проблема ви-
рішується виключенням із агрегату державних за-
купівель товарів і послуг сукупних витрат і агрега-
ту доходів державного сектору економіки сукупних 
доходів заробітну плату державних працівників. 
Запропонована пропозиція призведе до зменшення 
показника державних закупівель товарів і послуг 
і показника доходів державного сектору економіки 
на одну і ту ж суму, що зменшить відповідно су-
купні витрати і сукупні доходи в економіці. 

Отже, результатом дослідження є усунення по-
двійного обліку витрат і доходів домогосподарств 
у рівнянні рівноваги сукупних витрат і сукупних 
доходів в аспекті заробітної плати державних пра-
цівників. При новій методиці обліку змінюється 
числове значення таких показників, як доходи та 
витрати державного сектору економіки.

Необхідно зазначити, що, використовуючи сучас-
ні технічно-інформаційні технології, можна з висо-
ким рівнем точності обраховувати агрегати рівняння 
рівноваги сукупних витрат і сукупних доходів. 

В сучасних умовах розвитку економіки існує 
широке коло невирішених проблем в макроеконо-
міці, які, враховуючи високі темпи розвитку ви-
робництва і грошово-кредитних відносин, з плином 
часу ускладнюються. Тому перспективи подальших 
досліджень у цьому напрямку стосуються питання 
досягнення рівноваги в макроекономіці з викорис-
танням аналізу впливу агрегатів рівняння на функ-
ціонування економіки.

Висновки. Вирішення проблем обліку агрегатів 
сукупних витрат і сукупних доходів в макроеконо-
міці, які визначають рівень національного вироб-
ництва, є необхідним з теоретичної і практичної 
точок зору.

У науковій праці автором запропоновано нову 
методику обліку агрегатів рівняння рівноваги су-
купних витрат і сукупних доходів, яка усуває по-
двійний облік витрат домогосподарств і державно-
го сектору економіки, з однієї сторони, та доходів 
домогосподарств і державного сектору економіки, з 
іншої сторони, в аспекті заробітної плати держав-
них працівників. В даному випадку це приводить до 
зміни числових значень таких показників, як до-
ходи та витрати державного сектору економіки, що 
відповідно зменшує показник валового національ-
ного продукту. 
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ  
СИСТЕМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті доведено необхідність оцінки ефективності системи прямого оподаткування. Автором відображено динаміку 
основних макроекономічних показників, що відображають систему прямого оподаткування держави. Проведено аналіз 
стану розвитку системи прямого оподаткування протягом 2008 – 2013 років. Досліджено виплив системи прямого опо-
даткування на розвиток інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва.
Ключові слова: пряме оподаткування, податок на прибуток, валовий внутрішній продукт, податкові надходження, 
інвестиції.

Постановка проблеми. Прямі податки широко 
використовуються в світі з метою здійснення 

прямого впливу на поведінку суб’єктів господарю-
вання. Виходячи з цього, тенденції розвитку системи 
прямого оподаткування визначаються загальнодер-
жавною податковою політикою. Разом з тим, система 
прямого оподаткування повинна вирішити дуаліс-
тичне завдання – з одного боку забезпечити достатні 
обсяги податкових надходжень до державного бю-
джету, а з іншого – сприяти розширеному відтво-
ренню кожного суб’єкта господарювання шляхом ре-
алізації прямими податками інвестиційної функції. 

Ефективність системи прямого оподаткування оці-
нюється на основі дослідження тенденцій релевант-
них макроекономічних показників: темпів зростання 
валового внутрішнього продукту, часки прямих по-
датків у їх загальному обсязі, обсягів інвестицій за 
рахунок власних фінансових ресурсів та інших.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженнями сутності податків та особливостей їх 
стягнення в Україні та закордоном займалися такі 
науковці як О. Василик, А. альчинський, А. Кри-
соватий, Я. Литвиненко. Проблеми аналізу індика-
торів розвитку податкової системи відображені у 
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В статье исследуется процесс учета агрегатов совокупных расходов и совокупных доходов в экономике. В основу 
теоретических выкладок автором положено кейнсианский подход к определению валового национального продукта 
по совокупным расходам и совокупным доходам в макроэкономике. Автором статьи предложена концепция, которая 
устраняет двойной учет заработной платы государственных работников в агрегатах уравнения равновесия совокуп-
ных расходов и совокупных доходов. В данном случае уменьшается показатель валового национального продукта по 
сравнению со старой методикой его учета.
Ключевые слова: совокупные расходы, совокупные доходы, субъекты хозяйствования, агрегаты национального про-
изводства.

Horlov Serhiy Mykolajovych
PhD in Economics,
Assistant Professor of Humanities and Natural and Economic Disciplines
Kirovograd Institute of 
Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AGGREGATES OF TOTAL COSTS 
AND TOTAL INCOME IN MACROECONOMICS

Summary 
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працях Т.М. Чернякова, М.М. Соловей, В.М. Мель-
ника, А.М. Соколовської та інших. Проте, розробки 
науковців стосуються особливостей оцінки ефек-
тивності податкової системи України в цілому. 

Постановка завдання. Метою нашого досліджен-
ня є ідентифікація основних макроекономічних по-
казників, що відображають ефективність системи 
прямого оподаткування підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Прямі податки є ін-
струментом втілення економічного та соціального роз-
витку як складових елементів державної політики. Як 
прямі, так і непрямі податки, вони забезпечують тери-
торіальний та галузевий перерозподіл валового вну-
трішнього продукту, що дозволяє створити додаткові 
стимули для ділової та інвестиційної активності, мо-
тивації праці, підтримання рівня зайнятості [1, с. 37]. 
Податки також відображають здатність держави до 
соціально-економічного розвитку і стимулюють наці-
ональну економіку. Ефективність податкової системи 
кожної країни відображається у тенденція макро-
економічних індикаторів. Рівень розвитку системи 
оподаткування можна визначити на основі окремих 
показників фіскальної та інвестиційної ефективності, 
які відображають їх взаємозалежність із діловою ак-
тивністю суб’єктів підприємництва.

Розглянемо динаміку та стан податкових надхо-
джень і валового внутрішнього продукту в Україні 
протягом 2008-2013 років. Для цього усі необхідні 
дані відобразимо в таблиці 1.

Як видно з таблиці протягом 2008-2013 років в 
Україні спостерігається зростання абсолютного об-
сягу валового внутрішнього продукту, разом з тим 
починаючи з 2009 року зростає й частка податків у 
валовому внутрішньому продукті. Так, у 2009 році 
частка податкових надходжень у валовому внутріш-
ньому продукті становила 12,0%, у 2013 році її вели-
чина досягла 15,1%, а у 2013 році склала 17,9 про-
центних пункти. Найбільшого рівня приросту валового 
внутрішнього продукту досягнуто у 2010 році, а саме 
приріст такого показника становив 19,85% порівняно 
із 2009 роком. Негативний показник приросту вало-
вого внутрішнього продукту можна було спостерігати 
у 2009 році, а саме цей показник становив (-3,66%). 
Найнижчий позитивний темп зростання ВВП зафік-
совано у 2013 році з рівнем 2,27 процентних пункти. 
З таблиці 2.1 також спостерігається й взаємозв’язок 
між обсягами валового внутрішнього продукту та по-
датковими надходженнями, що проявляється у пара-
лельності їх зростання чи падіння у відповідні пері-
оди дослідження. Винятком є 2013 рік,у якому темп 
приросту податків не спричинив зростання валового 
внутрішнього продукту за рахунок податкових над-
ходжень. На наш погляд, значна частка приросту по-
датків у валовому внутрішньому продукті у 2013 році 
порівняно з 2012 роком (18,87% проти 5,59%) зумов-
лена поступовим зниженням ставок прямих податків, 
проте розширенням бази оподаткування суб’єктів 
господарювання.

Зазначимо, що у країнах Євросоюзу, США та 
Японії частка податків та обов’язкових платежів до 
бюджету у структурі ВВП є достатньо високою та 
становить 38,8%, 25,2% та 28,7% відповідно [2]. Вважа-
ємо, що не дивлячись на високий рівень податкового 
навантаження на підприємницькі структури в зазна-
чених країнах, така політика є ефективною, оскільки 
є спрямованою на забезпечення стійкого економічно-
го зростання, вирішення соціальних проблем шляхом 
формування сприятливого податкового клімату для 
розвитку господарської діяльності. З метою наочного 
відображення динаміки валового внутрішнього про-
дукту України та податкових надходжень відобрази-
мо їх стан протягом 2008-2013 років рисунком.
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Рис. 1. Темпи приросту валового внутрішнього 
продукту та податкової його складової

Отже, рисунок 1 чітко свідчить про те, що із 
зростанням податкових надходжень як складової 
валового внутрішнього продукту, спостерігається 
також падіння останнього. Падіння темпів приросту 
валового внутрішнього продукту, а також і подат-
кових надходжень, зумовлене загальною кризовою 
ситуацією як в країні, так і в світі, а також не-
прибутковою діяльністю суб’єктів підприємництва, 
що підтверджується темпом приросту у розмірі (- 
2,44%) від 2008 року. Це означає, що зниження по-
даткової складової валового внутрішнього продукту 
негативно впливає на стан економіки країни в ціло-
му, що вкотре підтверджує необхідність оптимізації 
податкових платежів до бюджету.

Зростання частки податків у валовому внутріш-
ньому продукті при одночасному зниженні ставок 
оподаткування можемо оцінити як позитивний мо-
мент. Проте, вважаємо, що таке зростання зумовле-
но, насамперед, розширенням бази оподаткування, 
виділенням значної маси податків, що зумовлює ви-
сокий рівень податкового навантаження на суб’єкти 
господарювання.

Обсяги податкових надходжень залежать від таких 
чинників: результатів господарської діяльності окре-
мих підприємств та ставки оподаткування. У розви-
нутих країнах світу доведено, що для створення умов 

Таблиця 1
Динаміка основних показників вартісних пропорцій розподілу ВВП  

в Україні протягом 2008–2013 років

Показник
Роки

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Валовий внутрішній продукт  
(млн. грн.) 948056 913345 1094607 1302079 1408889 1454931

Частка податків у валовому 
внутрішньому продукті 12,30 12,00 12,10 14,30 15,10 17,90

Темп приросту ВВП, % – - 3,66 + 19,85 + 18,95 + 8,20 + 2,27
Приріст податків у валовому 
внутрішньому продукті, % – -2,44 + 0,83 + 18,18 + 5,59 + 18,87
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розширеного відтворення рівень податкових вилучень 
окремих суб’єктів економіки повинен не перевищувати 
30% від суми їх доходів. Перевищення цього показни-
ка призводить до зниження рівня заощаджень та ін-
вестицій. Вважаємо, що зниження податкового наван-
таження на підприємства стимулює їхню діяльність, 
збільшення обсягів виробництва та реалізації продук-
ції, зростання заробітної плати [3, с. 144].

Динаміку отриманого фінансового результату 
внаслідок здійснення підприємствами їх господар-
ської діяльності, а також обсяги нарахованих та 
сплачених ними податків на прибуток відображено 
нами в таблиці 2.

З таблиці 2 можемо зробити наступні висновки:
1) найвищий обсяг отриманого підприємства-

ми результату від фінансової діяльності до опо-
даткування спостерігався у 2011 році та становив 
212,2 млрд грн., а найнижчого свого рівня такий по-
казник досяг у 2009 році, причому набув від’ємного 
значення. Така ситуація відображає перевищення 
витрат підприємств над їх доходами.

2) оскільки у 2009 році спостерігалося негатив-
не значення показника фінансового результату до 
оподаткування, то й обсяг податку на прибуток у 
2009 році сягнув мінімального значення і становив 
25,4 млрд грн., у той час як у 2011 році обсяг по-
датку на прибуток підприємств перевищив рівень 
2009 року у 2 рази та становив уже в абсолютному 
значенні 55,1 млрд грн.;

3) динаміка основних показників відтворення 
господарської діяльності підприємств та розвитку 
економіки країни в цілому свідчить також і про те, 

що обсяги сплачених податків на прибуток вплива-
ють та обсяг інвестування підприємствами, а також 
на можливості фінансування інвестиційної діяль-
ності підприємств за рахунок власних фінансових 
ресурсів. Так, найнижче значення частки фінансу-
вання інвестицій за рахунок власних фінансових 
ресурсів, що залишаються у розпорядженні під-
приємств після сплати ними податків, спостеріга-
лося у 2009 році (56,7%), у період, коли підприємств 
не отримали доходів від господарської діяльності;

4) Скорочення обсягів виробництва в галузях ре-
ального сектору економіки у 2012 – 2013 роках при-
звело до суттєвого погіршення фінансових резуль-
татів суб’єктів господарювання з 212,5 млрд грн. до 
132,5 млрд грн, що негативно вплинуло на надхо-
дження податку на прибуток підприємств, а саме 
план надходжень податку на прибуток підприємств, 
не виконано на 2 млрд. 377,5 млн. грн.у 2012 році.

Висновки. На нашу думку, з наведеного вище 
можна стверджувати про наявність між показника-
ми наступних залежностей:

1) обсяги нарахованого підприємствами податку 
на прибуток залежать від отриманого фінансового 
результату до оподаткування;

2) обсяги отриманого фінансового результату до 
оподаткування спричиняють безпосередній вплив 
на обсяги та можливості підприємств здійснювати 
інвестиційну діяльність;

3) обсяги сплаченого та нарахованого податку 
на прибуток визначають рівень самофінансування 
підприємств та їх можливості до забезпечення роз-
ширеного відтворення.

Таблиця 2
Стан та динаміка фінансових результатів діяльності підприємств України  

та обсяги їх інвестиційної діяльності протягом 2008-2013 років

Показник
Роки

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Фінансовий результат підприємств 
до оподаткування (млрд. грн.) 9,0 - 42,4 54,4 212,2 213,5 132,5

Податок на прибуток підприємств 
(млрд. грн.) 47,9 25,4 51,0 55,1 55,35 34,5

Інвестиції в основний капітал (млрд. грн.) 233,1 151,8 150,7 209,1 263,7 247,9
Частка власних фінансових ресурсів 
у фінансуванні інвестицій, % 59,3 56,7 63,3 57,7 61,1 59,3

Література:
1. Крупей Н.С. Економічна сутність податків та їх функції / Крупей Н.С. // Наукові записки. Серія «Економіка» :  

збірник наукових праць. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2012. –  
Випуск 19. – С. 36-40.

2. Куліченко В.О. Зарубіжний досвід реалізації податкової політики економічного зростання / В.О. Куліченко. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nauka.kushnir.mk.ua/?p=73784

3. Опарін В.М. Фінанси : навч. посібник (Загальна теорія) / В.М. Опарін. – [2-ге вид., доп. перероб.]. – К.: КНЕУ, 2001. –  
С. 99–147.

Грынюк Роман Николаевич
соискатель кафедры финансов и кредита
Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Аннотация
В статье доказана необходимость оценки эффективности системы прямого налогообложения. Автором отражена дина-
мика основных макроэкономических показателей, отражающих систему прямого налогообложения государства. Про-
веден анализ развития системы прямого налогообложения в течение 2008 – 2013 лет. Исследованы выплыл системы 
прямого налогообложения на развитие инвестиционной деятельности субъектов предпринимательства.
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МЕХАНІЗМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  
В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ

Визначено основні причини зниження ліквідності комерційних банків України та способи її підвищення й стабілізації 
за допомогою важелів Національного банку України та за рахунок власних коштів. Проаналізовано основні показники 
стану тендерів рефінансування, що проводились протягом 2014 року, депозитних показників та використання резервів 
банків для підтримки власної ліквідності. 
Ключові слова: комерційний банк, ліквідність, овернайт, рефінансування, депозитні сертифікати.

Постановка проблеми. Останнім часом інте-
грація банківської системи України у світову 

фінансову систему сповільнилась. Причинами цього 
стали глибока девальвація гривні, втрата клієнтів-
платників по кредитах в Криму, Донецькій та Лу-
ганській областях, темпи приросту депозитів почали 
знижуватись через погіршення ділових очікувань і 
подальшу політичну нестабільність, що й відбилось 
на рівні ліквідності банків. Тому необхідно знайти 
способи, що швидко підвищать та стабілізують лік-
відність банків задля виконання ними своїх функцій, 
проведення операцій з обслуговування клієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Да-
ними питаннями займаються науковці, економіс-
ти, фінансисти як України, так і закордонні екс-
перти. Експерти «UniCredit Bank» – Т. Ратувухері, 
«Concord Сapital» – Ю. Товстенко, «IBI-Rating» –  
А. Апостолова зазначають, причини зниження лік-
відності банків та можливі наслідки цього. Міжна-
родне рейтингове агентство «Standard & Poor’s» 
прогнозує погіршення якості активів українських 
банків і відносить банківський сектор до групи 10 
за рівнем ризиків. На думку, аналітика «Capital 
Times» Е. Наймана виведення вкладених коштів в 
українські банки, що є однією із причин зниження 
ліквідності банків. Однак, не зважаючи на велику 
кількість публікацій, не знайдено жодного ефектив-
ного способу підвищення ліквідності українських 
банків, що задовольнив би більшість із них.

Метою дослідження визначення актуальних 
способів підвищення ліквідності комерційних банків 
України відповідно до вище зазначених проблем.

Виклад основного матеріалу. Під ліквідністю 
банку розуміють співвідношення між трьома її 
складовими – власним капіталом банку, залуче-
ними і розміщеними ним засобами шляхом опера-

тивного управління їх структурними елементами 
[1, c. 87]. Для створення ефективної політики бан-
ківської ліквідності необхідно знати основні засади 
цього поняття:

– спроможність банку своєчасно відповідати за 
свої зобов’язання;

– можливість використовувати активи як засо-
би платежу з огляду на його здатність зберігати 
номінальну вартість;

– спроможність банку проводити активні операції.
Завданням банку в процесі управління ліквід-

ністю є створення та удосконалення механізму за-
безпечення необхідного рівня ліквідності, впрова-
дження якого дає можливість вирішити наступні 
стратегічні завдання: 

– дотримуватись нормативних вимог ліквідності 
та не допускати як надлишкового запасу, так і де-
фіциту ліквідності;

– підтримувати оптимальне співвідношення між 
ліквідністю та прибутковістю активних операцій;

– звести до мінімуму рівень ризику ліквідності.
Головними напрямками діяльності банку в про-

цесі управління ліквідністю є:
– досягнення нормативного рівня ліквідності 

шляхом нарощення та стабілізації ресурсної бази, 
тобто, постійного збільшення частки строкових па-
сивів у ресурсній базі;

– планомірне нарощення капіталу банку;
– формування оптимальної структури активів, 

збалансованої за обсягами, термінами та видами 
валют із ресурсною базою;

– виконання нормативних вимог Національного 
банку України щодо миттєвої, поточної, коротко-
строкової ліквідності та обов’язкових резервних ви-
мог до коррахунку, забезпеченні своєчасного про-
ведення активних і пасивних операцій.
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Summary
In this paper is the necessity of evaluating the effectiveness of the system of direct taxation. The author shows the 
dynamics of the main macroeconomic indicators reflecting the direct taxation system of the state. An analysis of the 
development of direct taxation for 2008 – 2013 years. Studied efflux system of direct taxation on the development of 
investment entities.
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Ліквідність комерційних банків регулюється За-
конами України «Про банки і банківську діяльність» 
від 7 грудня 2000 р. та «Про Національний банк 
України, Положенням про надання Національним 
банком України стабілізаційних кредитів банкам 
України, Положенням про регулювання Нацбанком 
ліквідності банків України, затвердженого постано-
вою Правління НБУ. Відповідно до законодавства 
регулювання ліквідності банків здійснюється шля-
хом проведення:

– Операцій з рефінансування банків – операції з 
надання банкам кредитів у встановленому Національ-
ним банком порядку. Для цього Національний банк 
використовує такі кредити: 1) постійно діюча лінія 
рефінансування для надання банкам кредитів овер-
найт; 2) кредити рефінансування строком до 90 днів;

– Операцій репо – операції, що здійснюються 
між Національним банком України та банками з 
державними облігаціями України та банківськими 
металами;

– Операцій з обміну іноземної валюти на наці-
ональну валюту з метою підтримання ліквідності 
банків (своп);

– Операцій з власними борговими зобов’язаннями 
(депозитними сертифікатами Національного банку);

– Інших операцій (операцій на відкритому ринку).
Проте останнім часом НБУ використовує лише 

монетарні механізми, а саме: постійно діючу кре-
дитну лінію овернайт та щотижневі тендери з на-
дання кредитів рефінансування на строк до 14 днів 
та до 90 днів. Так за 3 квартали 2014 року було ви-
ділено близько 200 млрд. гривень під річну ставку, 
що коливається від 11% до 19,5% річних (рис. 1). 

Для порівняння у 2008-2010 рр. США виділило 
700 млрд. дол. для до капіталізації. Дані методи є не 
досить ефективними оскільки рефінансування при-

зводить до постійного обвалу гривні. А це наслідки 
вкладів рефінансованих коштів в іноземну валюту 
банками. 

Збільшуючи можливості для банків щодо під-
тримки їх ліквідності, Національний банк України 
одночасно вживає заходів щодо підвищення вну-
трішньої вартості гривні, стимулюючи тим самим 
банки більш активно працювати над відновленням 
депозитної бази. Як відомо, загальний обсяг депози-
тів у національній валюті за перше півріччя змен-
шився на 10,3% – до 378,7 млрд. грн., а в іноземній 
валюті – на 23,9 – до 23,4 млр. дол. США (в еквіва-
ленті). Зокрема загальний обсяг депозитів населен-
ня в національній валюті за цей період зменшився 
на 12,3%, в іноземній валюті – на 26,1% (у доларо-
вому еквіваленті) (рис. 2).

Це стало причиною активізації тіньового рин-
ку – вилучені кошти перебувають за межами обо-
роту банківської системи. Відновлення депозитної 
бази призведе до швидкого повернення кредитів 
наданих для рефінансування комерційних банків. 
У цьому контексті НБУ:

– Встановив штрафну вартість підтримки лік-
відності (на рівні потрійної облікової ставки) в рам-
ках зазначених вище додаткових спеціальних меха-
нізмів підтримки ліквідності банків (за механізмом 
оперативного підтримання ліквідності з 14 квітня 
2014 року кредити надаються за подвійною обліко-
вою ставкою);

– З березня проводить тендери без оголошення 
відсоткової ставки з метою визначення обгрунтова-
ного рівня вартості кредитів рефінансування (об-
лікову ставку з 6,5% збільшено до 9,5% річних).

З огляду на нерівномірний перерозподіл ліквід-
ності в банківській системі НБУ проводить активні 
операції з мобілізації коштів. Так загальний обсяг 
операцій з продажу депозитних сертифікатів На-
ціонального банку України за І квартал 2014 року 
становив 229,0 млрд. грн., обсяг повернення коштів 
за цими операціями – 225, 9 млрд. грн. [3]. Таким 
чином, НБУ в період напруження та зниження до-
віри між учасниками ринку сприяв частковому пе-
рерозподілу коштів у банківській системі.

Також збільшенню коррахунків банків сприяли 
фіскальні фактори, пов’язані з витрачанням ко-
штів, що надійшли від Національного банку Украї-
ни до Державного бюджету України (22 млрд. грн.) 
відповідно до Закону України «Про державний бю-
джет України на 2014 рік». Цей вплив частково ні-
велювався за рахунок збільшення залишків коштів 
коштів Уряду в національній валюті на рахунках 
НБУ (на 2,0 млрд. грн.) та через виплати за цінними 
паперами, що перебувають у власності Національ-
ного банку України.

Відповідно до постанови правління Нацбан-
ку України № 480 від 08.08.2014 «Про внесення 
змін до постанови правління Національного бан-
ку Украї ни від 19 вересня 2013 року № 371 (зі 
змінами)» (далі – Постанова № 480), починаючи 
з 19.08.2014 р. банки формуватимуть і зберігати-
муть увесь обсяг обов’язкових резервів на власно-
му кореспондентському рахунку в Національному 
банку. Це дасть банку можливість розпоряджатись 
додатковими ліквідними коштами для стабілізації 
своєї діяльності та своєчасного задоволення вимог 
вкладників та інших кредиторів. По підрахунках 
НБУ, це приблизно 7 млрд. грн. Проте слід, зазна-
чити, що коли комерційний банк користується ре-
зервними коштами, то це є сигнал про негативний 
стан речей у банку. Крім того запроваджена тен-
денція НБУ зниження норми резервування пови-
нна стабілізувати рівень ліквідності комерційних 

Рис. 2. Приріст депозитів у 2013-2014 рр. 
(наростаючим підсумком до початку року) [3]

 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень
Кредити овернайт 2343,5 2591,6 4912,6 5853,1 5903,1 4353,3 3110,2 5318,5 317
Тендери з підтримання ліквідності 565,2 1948,9 12931,6 7666,6 2750 4102,8 5812,7 2871,5 2560,6

Рис. 1. Результати проведення операцій 
Національного банку України з регулювання 

ліквідності банків за січень-вересень 2014 року [2]
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банків, але слід зазначити і негативну сторону – 
підвищення інфляції у країні.

У 2015 році НБУ прогнозується, що основним 
інструментом регулювання ліквідності комерцій-
них банків залишаться щотижневі тендери з ре-
фінансування. Враховуючи нерівномірний розподіл 
ліквідності між банками внаслідок сегментованості 
міжбанківського ринку НБУ також регулярно прово-
дитиме тендери із розміщення власних депозитних 
сертифікатів. у проміжках між тендерами банки за 
потреба матимуть змогу відкоригувати свою ліквід-
ність через овернайт та депозитні сертифікати.

У разі виникнення потреби нівелювання струк-
турних дисбалансів ліквідності передбачаєть-
ся застосування механізмів довгострокової дії 
(обов’язкові резерви) та невідновні операції (купів-
ля-продаж державних цінних паперів).

Слід зазначити, що кількість комерційних бан-
ків знижується, оскільки протягом 2014 року вже  
12 банків визнано неплатоспроможними. Це свід-
чить про те, що на ринку залишаються конкурент-
носпроможні, надійні банки, котрі забезпечені влас-
ними коштами або можуть активно функціонувати 
із залученим капіталом. З метою забезпечення лік-
відності банків НБУ пропонує організувати політи-
ку банків, спираючись на такі заходи:

– Підтримати ліквідність банку шляхом підтри-
мання на необхідному рівні високоліквідних акти-
вів, зниження розбалансування активів і пасивів за 

строками, покращення управління ризиком ліквід-
ності та грошовими потоками;

– Підвищення довіри до банків з метою недо-
пущення відпливу коштів з банків та зміцнення ре-
сурсної бази;

– Покращення якості активів та зниження кре-
дитного ризику;

– Провести аналіз стратегії розвитку банків, 
коригування основних цілей і пошук шляхів підви-
щення доходів та скорочення витрат з метою підви-
щення ефективності діяльності банків;

– Удосконалення систем управління ризиками, 
включаючи здійснення ефективного моніторингу з 
боку спостережної (наглядової) ради та правління, 
з метою вчасного виявлення, оцінки, моніторингу та 
контролю усіх суттєвих ризиків, а також оцінки адек-
ватності капіталу та ліквідності з урахуванням про-
філю ризиків, ринкових та макроекономічних умов.

Висновки. Таким чином, визначено, що окрім 
встановлених Законами України способів підтри-
мання ліквідності комерційних банків можна вирі-
шувати дане питання на рівні конкретного банку, а 
саме побудувати власний план підтримання ліквід-
ності. Для цього слід запропонувати вигідні умови 
не тільки для банку, а і для клієнтів, щоб забез-
печити необхідні доходи від депозитів та повернути 
довіру. Необхідно надавати ставки, котрі реально 
будуть виконуватись з обох сторін. Для депозиту це 
ставки в рамках 22% річних.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ  
ПІДПРИЄМСТВ АНЕКСОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ

У статті розглянуто види дебіторської заборгованості та методичні аспекти управління нею. Представлено розраху-
нок рейтингу покупців для попередження сумнівної заборгованості. Запропоновано варіанти погашення дебіторської 
заборгованості підприємств анексованої території. 
Ключові слова: анексія, безнадійна заборгованість, дебіторська заборгованість, інкасація, резерв сумнівних боргів.

Постановка проблеми. За останні роки еко-
номіка України фактично доведена до де-

фолту. В таких умовах важко вести господарську 
діяльність. Утворюється непереривне коло: україн-
ські підприємці повинні ризикувати, остерігаючись 
втратити всі заощадження, не отримавши і малої 
частки прибутку. 

В силу обставин, cуб’єкти, котрі продавали то-
вар з відстроченням платежу для АР Крим, по-
трапили в «пастку», внаслідок анексії республіки . 
Тому управління дебіторською заборгованістю ста-
ло вкрай актуальним.

Постає питання: потрібно визнавати «кримську» 
заборгованість безнадійною, чи тимчасово перери-
вати її позовну давність. А можливо, розглянути 
інші варіанти виходу із цього становища. Пробле-
ми теорії і практики управління дебіторською за-
боргованістю досліджено в працях багатьох еконо-
містів. Значний внесок у вирішення цих проблем 
зробили вітчизняні дослідники: І.О. Бланк, М.Д. Бі-
лик, Ф.Ф. Бутинець, А.Д. Бутко, Л.В. Городянська, 
Р.О. Костирко, В.М. Костюченко, Г.О. Кравченко, 
С.А. Кузнєцова, Л.О. Лігоненко, Г.В. Митрофанов, 
Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Ю.І. Осадчий, Г.В. Са-
вицька, В.В. Сопко, А.П. Шаповалова, І.Г. Чалий 
та ін. З іноземних учених необхідно відзначити 
А. Апчерча, Дон Р. Хенсена, Д. Нортона, Р. Капла-
на, Я.В. Соколова тощо. Незважаючи на надбання 
науковців з обліку та аналізу дебіторської забор-
гованості, і досі є невирішеними питання щодо за-
безпечення інформаційних потреб користувачів та 
методики визначення «сумнівності» дебіторської 
заборгованості.

Постановка завдання. Пошук методичних під-
ходів щодо погашення дебіторської заборгованос-
ті підприємств анексованої території України (АР 
Крим).

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Бухгалтерський облік дебіторської заборго-
ваності як складової частини активів балансу, 
перш за все, регламентовано Законом України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні». Зобов'язання – заборгованість під-
приємства, що виникла внаслідок минулих подій 

і погашення якої в майбутньому, як очікується, 
приведе до зменшення ресурсів підприємства, що 
втілюють у собі економічні вигоди [1]. На відмі-
ну від міжнародної практики, відповідно до якої 
питання з обліку дебіторської заборгованості не 
передбачають єдиного стандарту, бо регулюються 
декількома, а саме: МСБО 1 «Подання фінансовий 
звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти : роз-
криття та подання», МСБО 39 «Фінансові інстру-
менти: визнання та оцінка», в Україні облік цього 
активу здійснюється за одним чітко визначеним 
нормативом – П(с)БО 10 «Дебіторська заборго-
ваність», який регламентує порядок її визнання, 
оцінки та класифікації, і положення якого мають 
деякі розбіжності з міжнародними стандартами. 
Відображення заборгованості у фінансовій звіт-
ності описані в НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності». 

Розвиток багатьох країн держав світу в сфері 
економіки підтверджує те, що вигідною формою 
кредитних взаємовідносин є комерційний кредит. 
Згідно Цивільного кодексу України, комерційний 
кредит є договором, виконання якого пов'язане з 
переданням у власність другій стороні грошових 
коштів або речей, які визначаються родовими озна-
ками, може передбачатися надання кредиту як 
авансу, попередньої оплати, відстрочення або роз-
строчення оплати товарів, робіт або послуг (комер-
ційний кредит).

У зв'язку із сезонним прибутком підприємств 
Автономної республіки Крим виникає розбіжність 
між їх потребами і наявною платоспроможністю. І 
завдяки наданню комерційного (товарного) кредиту 
кримським підприємствам величина товарообороту 
в міських поселеннях збільшилась за 2005-2011 рр. 
на 270.8%,а в сільській місцевості на 347.3% (табли-
ця 1). 

Як бачимо попит на продовольчі товари в 2011 
році збільшився в порівнянні з 2010 на 30,63%.

Але з іншої сторони, надання підприємствам ко-
мерційного кредиту ототожнюється із створенням 
дебіторської заборгованості.

Для визначення ролі дебіторської заборгованос-
ті, слід її класифікувати за ознаками (рисунок 1).

© Денис В.В., 2014

Таблиця 1
Товарооборот підприємств на одну людину в різних місцевості АР Крим (грн)

Показники 2000 р. 2005 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
Всі товари, у т.ч.: 458,5 1734,5 3257,2 4603,3 4287,6 5177,5 6551,2
Продовольчі 235,4 715,4 1130,3 1537,6 1654,8 2011,1 2580,2
Непродовольчі 223,1 1019,1 2126,9 3065,7 2632,8 3166,4 3971
Товарооборот, у т.ч.: 828 2943 5569,4 7900,8 7380,1 8881 11261,4
у міських поселеннях 591,2 2487,6 4609,6 6475,7 6006,4 7305,3 9224,3
у сільських поселеннях 236,8 455,4 959,8 1425,1 1373,7 1575,7 2037,1
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Враховуючи особливості економічного клімату 
України, підприємства продають товар у кредит 
для розширення обсягів її реалізації і тим самим 
примножити доходи і прибутки від основної діяль-
ності. Несвоєчасна інкасація дебіторської заборгова-
ності призводить до погіршення економічного стану 
підприємства,а в подальшому до кризового рівня. 
Тому основною метою управління дебіторською за-
боргованістю є мінімізація ризиків несплати забор-
гованості дебіторами.

Для цього повинен проводитись вибір крите-
ріїв, за якими буде оцінюватися 
кредитоспроможність майбутніх 
партнерів (наприклад, загальний 
час роботи з даним покупцем і об-
сяг угод з ним; наявність позитив-
них відгуків інших організацій, які 
є контрагентами даного покупця; 
стабільність виконання зобов’язань 
у попередні періоди; оборотність 
дебіторської заборгованості; розмі-
ри і строки простроченої дебітор-
ської заборгованості; фінансовий 
стан покупця) [6].

Компанія має сама самостійно 
визначати значущі для нього показ-
ники і вагу кожного з них, при цьо-
му загальна вага повинна станови-
ти 100%. Відбір найбільш важливих 
критеріїв оцінки та визначення їх ваги мо-
жуть бути зроблені колегіально учасника-
ми процесу (аж до рівня ради директорів) 
або особою, відповідальною за цей процес, 
після отримання відповідних погоджень. 
Оцінка обраних критеріїв здійснюється 
за 100-бальною шкалою аналітичним від-
ділом або кредитним експертом. Для цієї 
мети заздалегідь необхідно розробити чіт-
ку процедуру зі стандартами виставлення 
оцінок. Більш того, необхідно визначити 
мінімальний поріг результату. Якщо оцін-
ка рейтингу буде нижче цього мінімуму, 
то даний контрагент визнається ненадій-
ним. Для наочності наведемо приблизний 
розрахунок рейтингу покупця (табл. 2).

Якщо мінімальний поріг кредитного 
рейтингу та надійності контрагента було 
встановлено, наприклад, на рівні 50 балів, 
то дані з табл. 2 показують, що представ-
лений потенційний покупець в результаті 
оцінки набрав 64 бали і аналітична служба 
може дати позитивну рекомендацію для 
роботи з цим підприємством. Для більшої 
зручності можна розподілити контраген-
тів за групами залежно від результатів 
оцінки, наприклад (рис. 2):

Необхідно розрахувати мінімально до-
пустимий рейтинг (Рмін) конкретного по-

купця, при досягненні якого йому не буде відмов-
лено в товарному кредиті, за наступною формулою:

Р
мін

 = С*(1 + (Д*t/365))/О закупки,      (1)
де С – собівартість закуповуваного обсягу про-

дукції;
Д – процент альтернативного доходу (напри-

клад, надання позики іншому підприємству під цю 
ставку);

t – термін надаваного кредиту;
О закупки – обсяг передбачуваної закупівлі 

контрагентом товарів та послуг.
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Рис. 1. Класифікація дебіторської заборгованості

Таблиця 2
Розрахунок рейтингу покупця

№ з/п Критерій Питома вага 
критерію,%

Оцінка значення по 
даному контрагенту

Результат 
(р.3*р.4)

1 Термін співпраці та обсяг угод з контрагентом 15 40 6

2 Хороші відгуки від фірм щодо діяльності 
дебітора 10 20 2

3 Виконання обов’язків за попередній період 20 90 18
4 Оборотність дебіторської заборгованості 15 60 9
5 Об’єм простроченої заборгованості 15 60 9
6 Фінансовий стан покупця 25 80 20

Разом 100 64

 

Група 1

• 75 балів і більше – покупцям кредит надається на загальних умовах, 
можливі максимальні відстрочення та інші індивідуальні умови у 
разі особливої значущості конкретного покупця або передбачуваної 
вигоди надалі;

Група 2

• від 50 до 75 балів – може бути наданий обмежений по сумі або 
відстроченню платежу кредит з подальшим жорстким контролем 
терміну оплати;

Група 3
• менше 50 балів – кредит покупцям не надається. 

Рис. 2. Шкала групування контрагентів

 

1
• Підготовчий (укладання договорів поставок (купівлі-

продажу) товарів)

2
• Основний (виконання договірних умов Постачальника)

3
• Заключний (погашення у встановлені договором терміни 

заборгованості)

Рис. 3. Етапи продажу товарів у кредит



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ84

3 (03) грудень 2014

Використовуючи такий аналіз, підприємство з 
легкістю зможе знизити рівень сумнівної заборго-
ваності до мінімуму.

Процес продажу товарів підприємствам АР Крим 
на практиці проходить у три етапи (рисунок 3).

Вочевидь, аналізуючи український ринок та на-
даючи продукцію під реалізацію, з юридичної сто-
рони в договорі поставки доцільно включати пункти:

– Приймання та повернення товару за кількість 
та якістю (покупець має право повернути нереалі-
зований товар постачальнику у випадку виникнен-
ня нездоланних перешкод в реалізації/нереалізації 
товару протягом 60 (шестидесяти) днів);

– Звільнення від відповідальності (сторони звіль-
няються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання своїх зобов’язань у випадку настання та 
дії обставин, що знаходяться поза контролем сторін, 
та які сторони не могли передбачити,або запобігти);

– Вирішення спорів (спори і розбіжності,які 
можуть виникнути між сторонами при виконання 
договору,вирішуються шляхом переговорів, утому 
разі, якщо суперечку неможливо залагодити шля-
хом переговорів, вона вирішується в судовому по-
рядку за встановленими законодавством України 
підвідомчістю та підсудністю).

Так сталось, що 18 березня 2014 року о 16:00 в 
Георгіївському залі Великого Кремлівського палацу 
Президент Росії В.В. Путін, прем'єр-міністр само-
проголошеної Республіки Крим С.В. Аксьонов, голова 
новоствореної «Державної Ради» самопроголошеної 
Республіки Крим В.А. Константинов, та представник 
сепаратиського керівництва м. Севастополь – грома-
дянин РФ О.М. Чалий підписали так званий «Договір 
про прийняття Криму до складу Росії» [7].

У результаті цих подій постраждала велика част-
ка українських підприємств, котрі працювали з ор-
ганізаціями АР Крим на умовах товарного кредиту.

При таких умовах у даних підприємців є декіль-
ка варіантів виконання обов’язків :

– у разі неможливості проведення переговорів, 
визнати повністю заборгованість безнадійною та 
списати на витрати підприємства;

– повернення, підприємствами анексованої те-
риторії, нереалізованого товару та підписання Акта 
звірки взаєморозрахунків, котрий підтверджує на-
явність заборгованості в певній сумі.

– подача позовів до суду.
Згідно Цивільного кодексу України правовими 

наслідками недійсності кредитного договору є: 
1. У разі визнання недійсним кредитного догово-

ру суд за заявою сторони в обов'язковому порядку 
застосовує наслідки недійсності правочину, перед-
бачені частиною першою статті 216 цього Кодексу, 
та визначає грошову суму, яка має бути повернута 
кредитодавцю.

2. Визнаючи недійсним кредитний договір, у 
якому виконання зобов'язання позичальника забез-
печено заставою майна позичальника або поручи-
теля, суд за заявою кредитодавця накладає на таке 
майно арешт.

3. Арешт на майно підлягає зняттю, якщо про-
тягом 30 днів з дня набрання законної сили рішен-
ням суду про визнання недійсним кредитного до-
говору кошти у розмірі, визначеному судом, будуть 
повернуті кредитодавцю. Якщо у зазначений строк 
зобов'язання повернути кошти не виконано, креди-
тодавець має право звернутися до суду з позовом 
про звернення стягнення на арештоване майно.

4. Арешт на майно, накладений відповідно до 
частини другої цієї статті, підлягає зняттю після 
виконання зобов'язання повернути кредитодавцю 
кошти у розмірі, визначеному судом.

5. Визнаючи недійсним договір застави, який за-
безпечував виконання зобов'язання позичальника 
за кредитним договором, суд за заявою кредито-
давця накладає арешт на майно, яке було пред-
метом застави. Такий арешт підлягає зняттю після 
виконання зобов'язання повернути кредитодавцю 
кошти за кредитним договором, а у разі визнання 
кредитного договору недійсним – після виконан-
ня зобов'язання повернути кредитодавцю кошти в 
розмірі, визначеному судом відповідно до частини 
першої цієї статті.

Як бачимо, наша країна зараз нестабільна в усіх 
сферах і сенсах тому доцільно виходячи із методи-
ки обліку дебіторської заборгованості, розглянути 
створення резерву «сумнівних» боргів (РСБ). Ство-
рення такого резерву також частково знижує еко-
номічні ризики підприємства.

У п. 8 П(с)БО 10 представлено основні методи 
створення РСБ (рисунок 4).

 

1
• Індивідуальний 

2
• Груповий ("портфельний")

 

Рис. 4. Методи створення РСБ

Резерв сумнівних боргів не можна створити під 
будь-яку заборгованість. Відповідно до П(с)БО 10 де-
біторська заборгованість, яка підлягає резервуванню, 
має водночас відповідати цілій низці характеристик:

1) бути поточною, тобто виникати під час нор-
мального операційного циклу, або підлягати пога-
шенню протягом 12 місяців з дати балансу;

2) бути фінансовим активом – контрактом, який 
дає право отримати грошові кошти або фінансові 
активи від іншого підприємства;

3) не бути придбаною підприємством і не при-
значатися для продажу.

Зауважу, що всі ці характеристики мають бути 
присутніми лише на дату балансу. Створення резер-
ву під ту чи іншу заборгованості аж ніяк не озна-
чає, що далі підприємство, наприклад, не має права 
підписати додаткову угоду до договору, замінивши 
грошову форму розрахунків з дебітором на товарну. 
Наслідком таких дій має стати лише коригування 
нарахованого резерву на чергову дату балансу.

Для розрахунку і створення резерву сумнівних 
боргів до уваги беруться сумнівна та безнадійна за-
боргованості.

Відповідно до пунктів 8 і 9 з П(с)БО 10 сума 
резерву сумнівних боргів визначається за одним із 
двох методів:

1) за методом абсолютної суми сумнівної забор-
гованості;

2) за методом застосування коефіцієнта сумнів-
ності.

При застосуванні методу абсолютної суми де-
біторської заборгованості резерв визначається на 
підставі аналізу платоспроможності окремих дебі-
торів, тобто підприємство аналізує поточну дебітор-
ську заборгованість на предмет виявлення сум сум-
нівної заборгованості; після чого на загальну суму 
виявленої сумнівної заборгованості створює резерв 
та відображається в обліку. Цей метод прийнятний, 
якщо у підприємства незначна кількість постійних 
контрагентів, про платоспроможність яких воно має 
достовірну інформацію [3].
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За методом застосування коефіцієнта сумнів-
ності величина резерву розраховується множен-
ням суми залишку дебіторської заборгованості на 
початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Коефі-
цієнт сумнівності може розраховуватись трьома 
способами:

1) визначання питомої ваги безнадійних боргів у 
чистому доході;

2) класифікації дебіторської заборгованості за 
строками непогашення;

3) визначення середньої питомої ваги списаної 
протягом періоду дебіторської заборгованості на по-
чаток відповідного періоду за попередні 3-5 років [4].

Слід пам’ятати, що П(с)БО носять рекомендацій-
ний характер, тому бухгалтер може обрати варіант, 
при якому буде достатньо наявної інформації. Але 
обов’язково потрібно відобразити обраний метод в 
обліковій політиці підприємства!

Є ще одна рятівна лозинка: щоб заборгованість 
не стала безнадійною, потрібно перервати позовну 
давність цього боргу.

Переривання позовної давності передбачає :
– визнання боржником своїх зобов’язань;
– при зникненні несприятливих обставин борж-

ник зобов’язується повністю погасити свою забор-
гованість [5].

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити такі висновки. Дослі-

дивши проблему управління дебіторською заборго-
ваності, ми зіштовхнулись з відсутністю алгоритму 
дій при неконтрольованих обставинах, що для на-
шої країни дуже важливо, тому що Україна фак-
тично доведена до дефолту.

Варто зазначити, що більша частина україн-
ських підприємців, задля збільшення прибутку, 
здійснюють продаж товару в кредит, але із-за від-
сутньої чіткої методики інкасації дебіторської за-
боргованості.

Щоб розрахуватись з українськими підприєм-
цями, організації анексованої території повинні в 
усній формі домовлятись про подальші дії.

Внаслідок вивчення цієї проблеми, було виявле-
но два способи погашення боргу:

1. Подавати позови у суд, вимагаючи виконання 
своїх обов’язків дебіторами;

2. Переривання позовної давності: очікування 
стабілізації в країні, повернення анексованих тери-
торій до складу українських земель та погашення 
дебіторами своєї заборгованості.

Змушені констатувати, що положення П(с)БО 10 
суперечливі, та ускладнюють розуміння обліку ре-
зерву сумнівних боргів. 

Залишається тільки сподіватись на припинення 
свавілля у світі, повернення АР Крим до складу 
України, а Міністерство фінансів України випра-
вить недоліки в обліку дебіторської заборгованості.

Література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 196-14.
2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції Закону 

№ 784-XIV від 30.06.99.
3. Національні стандарти бухгалтерського обліку// Газета « Все про бухгалтерський облік». – 2012. – № 8-9. –  

С. 17-24; 57-61.
4. Чалий І.Г. Резерв сумнівного боргу // Газета «Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 114. – С. 6-14.
5. Свіржський Б. Щоб заборгованість не стала безнадійною: переривання позивної давності. – 2014. – № 39. – С. 39-41.
6. Електронний ресурс : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/119.htm
7. Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/krym/show/rb0072002-92

Денис Виктория Викторовна
студентка
Киевской государственной академии водного транспорта 
имени гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АННЕКСИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация
В статье рассмотрены виды дебиторской задолженности и методические аспекты её управления . Представлен расчет 
рейтинга покупателей для предупреждения сомнительной задолженности. Предложены варианты погашения деби-
торской задолженности предприятий аннексированной территории.
Ключевые слова: аннексия, безнадежная задолженность, дебиторская задолженность, инкассация, резерв сомнитель-
ных долгов.

Denys Viktoriia Viktorivna
Student
The Kyiv State Maritime Academy 
named after Hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

ISSUES CONCERNING MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLES OF 
ENTERPRISES OF ANNEXED TERRITORY

Summary
In the article the types of receivables and methodological aspects of management. The calculation rating buyers to prevent 
doubtful debts. The variants of the collectibility of receivables enterprises annexed territory.
Keywords: annexation, hopeless indebtedness, accounts receivable, collection, provision for doubtful debts.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ86

3 (03) грудень 2014

УДК 338.439.5:637.1(045)

Дзюня Аліна Вадимівна
студент

Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

У статті досліджено основні тенденції розвитку ринку молока та молокопродуктів у сучасних умовах. Викладено 
обґрунтовані показники даного сегменту ринку. Визначено можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності 
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Постановка проблеми. Ринок молока та мо-
локопродуктів розвивається в складних по-

літичних та економічних умовах. В умовах змен-
шення обсягів якісної сировини, зниження низької 
купівельної спроможності населення молокопере-
робні підприємства змушені працювати на межі 
рентабельності, виробляючи низькомаржинальну 
продукцію. Впровадження ефективних стратегій 
розвитку молокопереробних підприємств усклад-
нюється обмеженістю власних фінансових ресурсів, 
невизначеністю законодавства та інших факторів, 
а також відсутністю відкритої інформації про тен-
денції ринку молочної продукції. Тому економіч-
ний стан молокопереробної галузі, зміни рівня та 
структури виробництва молока і молокопродуктів, 
їх споживання зумовлюють необхідність проведен-
ня детального дослідження та аналізу, виявлення 
вузьких місць та обґрунтування основних напря-
мів розвитку всіх його складових для забезпечення 
ефективного розвитку та підвищення результатив-
ності діяльності молокопереробних підприємств.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі стану ринку молока та молоко-
продуктів в Україні, а також визначенні основних 
тенденцій його розвитку в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мо-
локо та молокопродукти є незамінними продуктами 
харчування в Україні. Ринок даного сегменту має прі-
оритетне значення в економіці України та її агропро-
мисловому комплексі. Національні тенденції розвитку 
ринку молока і молочних продуктів досліджували 
такі вчені як Д.Б. Лозовик, І.М. Новак, О.В. Пащенко, 
В.М. Клочко, Н.С. Бєлінська, Т.Г. Дудар, О.В. Сень.

Розвиток ринку молока та молокопродуктів від-
бувається у складних економічно-організаційних та 
фінансових умовах, і формується під впливом об-
сягів попиту та пропозиції.

Одним із головних чинників, що формує пропо-
зицію на ринку, є чисельність поголів’я корів. Про-
тягом 2010–2013 років даний показник зменшився 
на 6,7% – від 2736,5 до 2554,3 тис. гол. (табл. 1).

Як видно з таблиці, на ринку України спосте-
рігається тенденція до зменшення поголів’я корів. 
У 2013 р. порівняно з 2012 зменшення становить 1,1% 
(27,9 тис. гол). Основною причиною зазначеної нега-
тивної динаміки у тваринництві є збитковість утри-
мання ВРХ, яка зумовлюється збільшенням цін на 
зернові культури, що позначилось на ціні комбікормів.

Пропозиція молока і молочних продуктів на вну-
трішньому ринку України майже повністю форму-
ється за рахунок власного виробництва. Основним 
фактором формування пропозиції молока та мо-
локопродуктів на ринку України є продуктивність 
корів. Середній річний удій молока з однієї корови 
становив: у 2010 році 4082 кг, у 2011 – 4174 кг, 
у 2012 – 4361 кг, і у 2013 – 4446 кг. За даними 
Держкомстату України протягом 2010 – 2013 рр. 
виробництво молока збільшилось на 2,13% – від 
11248,5 тис. т до 11488,2 тис. т (табл.2). У 2013 р. по-
рівняно з 2012 р. показник зріс на 0,1% (110,6 тис. т). 
Різкий ріст виробництва молока спостерігається у 
2012 р. порівняно з 2011 р. – 2,63% (291,6 тис. т) [1].

Збільшення виробництва молока, незважаючи 
на незначне зменшення поголів’я корів в Україні, 
зумовлене спрямуванням значних зусиль фермерів 
на удосконалення та поліпшення систем утримання 
худоби, запровадженням новітніх технологій систе-
ми доїння. 

Позитивні тенденції у 2013 році є результатом 
діяльності основних гравців ринку молочної про-
дукції:

- Данон Україна займає 9% ринку із 114,5 тис. т 
виробленої цільно-молочної продукції та 3 тис. т 
плавленого сиру;

- Молочний Альянс має 7,8% ринку та є великим 
виробником ЦМП (67,7 тис. т), масла (4,5 тис. т), 
сирів та сирного продукту (24,3 тис. т), плавленого 
сиру та сирного продукту (3,2 тис. т);

- Люстдорф, займає 7% ринку, а загальний обсяг 
виробництва молочної продукції склав 88,5 тис. т  
(в основному ЦМП – 84,2 тис. тн);

- Терра Фуд із часткою 6,9% має розгалуже-
ну молочно-продуктову лінію – 29,9 тис. тн ЦМП, 

© Дзюня А.В., 2014

Таблиця 1
Динаміка змін кількості поголів’я за роками в Україні, тис. гол.

2010 2011 2012 2013 Відхилення 
2013 до 2010, %

Відхилення 
2013 до 2012, %

Поголів’я корів в Україні 2736,5 2631,2 2582,2 2554,3 -6,7 -1,1

Таблиця 2
Динаміка обсягу виробництва молока за роками в Україні, тис. т

2010 2011 2012 2013 Відхилення 
2013 від 2010, %

Відхилення 
2013 від 2012, %

Обсяг виробництва 
молока 11248,5 11086,0 11377,6 11488,2 2,13 0,1
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8,7 тис. т масла, 27,8 тис. т спредів, 19 тис. т сирів 
та сирного продукту, а також 1,8 тис. т плавленого 
сиру; 

Загальне збільшення рівня виробництва молока 
відбулось як у великотоварному виробництві, так і 
в господарствах приватного сектору. 

За даними державної служби статистики Украї-
ни на молокопереробні підприємства протягом 
2010-2013 років надходила така кількість молока 
(табл. 3).

У 2013 році порівняно з 2010 надходження мо-
лока на переробні підприємства зменшилось на 
4,7%. Але порівняно з 2012 збільшилось на 9,4%. 
Про це повідомляє державна служба статисти-
ки України. Найбільші обсяги надходжень спо-
стерігалися в Полтавську (513244 т), Вінницьку  
(497869 т), Київську (384903 т) та Черкаську 
(313507 т) області [1].

Основним фактором, що впливає на прибутко-
вість господарської діяльності молокопереробних 
підприємств є ціна на сировину. Нині процес ціно-
утворення на ринку молока та молокопродуктів є 
складним. Затяжна криза в сільському господарстві 
зумовила фінансове зниження купівельної спро-
можності товаровиробників, зростання рівня забор-
гованості, надмірного зношення та неможливості 
відтворення основних засобів виробництва [3].

Через недостатню пропозицію якісної сировини 
та інфляційні процеси закупівельна ціна на моло-
ко продовжує зростати. Станом на 25-те листопа-
да 2014 року закупівельні ціни на молоко екстра 
ґатунку, за даними господарств АВМ, зросли на 
0,65% – 4,65 грн/кг. Найвища ціна на нього була 
зафіксована в Полтавській області – 4,80 грн/кг, а 
найнижча – в Херсонській області – 4,45 грн/кг. 

Молоко вищого ґатунку купують по 4,46 грн/кг 
(+0,65%). Найдорожче молоко цього ґатунку було в 
Кіровоградській області – 4,84 грн/кг, а найдешев-
ше – у Черкаській області – 4,20 грн/кг.

Молоко першого ґатунку закуповували по  
4,37 грн/кг. Найдорожче його купують у Вінницькій 
та Донецькій областях – 4,60 грн/кг, а найдешевше –  
у Кіровоградській області – 3,80 грн/кг.

За даними МінАПК молоко другого ґатунку від 
сільськогосподарських підприємств, станом на 14-
те листопада 2014року, закуповували по 3,48 грн/
кг, а від господарств населення – по 2,78 грн/кг. 
В короткострокові перспективі передбачається по-
дальше зростання цін [4].

Порівняно з цінами станом на грудень 2013, ціни 
у 2014 зменшились, але в подальшому очікується їх 
збільшення (табл. 4).

Таблиця 4
Динаміка змін закупівельних цін на молоко  

протягом 2013-2014 рр., грн./кг

Ціна молока Грудень 
2013

Травень 
2014

Листопад 
2014

Екстра ґатунку 4,73 3,99 4,65
Вищого ґатунку 4,68 3,98 4,46
Першого гатунку 4,54 3,83 4,37

У 2013 р. внутрішній попит був повністю за-
безпечений за рахунок власного виробництва мо-
лока. Особисте споживання молока та молочних 
продуктів становило 220,9 кг на душу населен-
ня, що становить 56,65% рекомендованої норми 
споживання. Розглянемо споживання молочних 
продуктів у таблиці 5. Молодь і літні спожива-
чі істотно відрізняються характером споживан-
ня. Останнім часом спостерігається тенденція до 
збільшення прихильників здорового способу жит-
тя, що в свою чергу спричинило зміну структури 
споживання. 

Так основними споживачами сметани серед 
різних вікових категорій є особи від 31 до 40 ро-
ків (31,4%); кефіру та йогурту – віком від 18 до 30 
(відповідно 25,6% і 26,5%); сиру – від 41 до 55 років 
(11,2%); ряжанки – особи від 41 до 55 років (8,8%) [2].

Конкурентоспроможність молокопереробних 
підприємств визначають такі фактори як якість, 
вартість молочної сировини, ціна реалізації. 
Основними шляхами підвищення конкуренто-
спроможності таких підприємств є підвищення 
рівня якості готових продуктів за допомогою вдо-

Таблиця 3
Надходження молока та молоко продукції на переробні підприємства України  

протягом 2010-2013 років, тис. т

2010 2011 2012 2013 Відхилення 2013 
від 2010, %

Всього 4794,2 4615,1 4176,4 4570,2 - 4,7
Закуплено 4737,2 4547,0 4691,6 4545,3 -3,5
у тому числі:
- від сільськогосподарських підприємств 1890,4 2030,1 2277,1 2325,1 22,9

- від господарств населення 2544,2 2155,3 2007,2 1824,0 -28,3
- інших господарських структур 302,6 361,6 406,7 396,2 30,9
Прийнято на давальницьких засадах 42,1 59,4 15,2 5,7 -86,4
Надійшло на переробку молока, виробленого 
переробними підприємствами 13,9 8,7 9,6 19,2 38,12

Таблиця 5
Вибір молочних продуктів залежно від демографічних показників, %

Продукти
За статтю За віком

чоловіки Жінки до 18 років 18-30 31-40 41-55 старші 56
Молоко 30,3 34,4 27,4 34,5 33,3 33,0 41,8
Сметана 25,7 25,8 28,4 26,8 31,4 27,3 23,6
Кефір 27,6 22,5 22,1 25,6 24,0 23,6 24,5
Йогурт 19,7 23,5 24,2 26,5 20,8 16,5 18,2
Сир 7,0 6,8 8,4 6,7 9,0 11,2 11,0
Ряжанка 5,8 5,7 3,2 5,8 4,8 8,8 3,6
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сконалення технологій, в тому числі застосуван-
ня менш енерго- та трудомістких, вдосконалення 
установок для теплової та механічної сировини, 
застосування нанотехнологій. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки. Ринок молоч-
ної продукції України через свою незаповненість є 
досить перспективним, оскільки є потенціал росту 
споживання. До характерних тенденцій розвитку 
ринку молока та молокопродуктів України в 2013 
році можна віднести:

- незначне скорочення поголів'я корів, всього на 
1,1% (27,9 тис. гол) у 2013 порівняно з 2012;

- збільшення обсягів виробництва. У 2013 р. по-
рівняно з 2012 р. показник зріс на 0,1% (110,6 тис. т).

- зростання цін на молочну сировину. Зростання 
ціни на молоко екстра ґатунку протягом 2014 на 
16,5%; на 12% – вищого ґатунку та 14,1% – першого 
ґатунку. 

Основним пріоритетом у розвитку даного сек-
тору ринку є підвищення конкурентоспроможності 
молокопереробних підприємств та готових продук-
тів, що можливо здійснити за рахунок підвищен-
ня якості сировини, вдосконалення технологій ви-
робництва молочних продуктів, а також залучення 
державної підтримки.
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Постановка проблеми. В процесі свого функці-
онування аграрні підприємства зазнають впливу 
різних факторів зовнішнього середовища, що при-
зводять до зміни ходу сільськогосподарського від-
творення. У цих умовах зростає необхідність вибо-
ру найкращого способу дії в напрямку досягнення 
мети з урахуванням конкретної економічної ситуа-
ції як на самому підприємстві, так і в навколишньо-
му середовищі [2]. При цьому необхідно розуміти, 
які економічні процеси впливають на виробничо-
господарську діяльність сільськогосподарського 
підприємства. Ця проблема є актуальною, оскіль-
ки в економічній теорії відсутній єдиний погляд на 
прогноз стратегічних позицій підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженню впливу факторів зовнішнього середови-
ща на формування стратегії підприємств присвячено 
багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Серед них можна відзначити: Ф. Котлера 
[6], М. Портера [8], А. Томпсона [9], Р.А. Фатхут-
дінова [10], И. Ансоффа [1], Б. Карлоффа [5] та ін. 
Оцінка окремих факторів у контексті формування 
стратегії аграрних підприємств представлена в ро-
ботах таких вітчизняних вчених: В.В. Юрчишина 
[11], О.В. Олійника [7], М.Я. Дем’яненко [4], О.М. Бо-
родіна [2] та інших. Але враховуючи складність цієї 
проблеми, вона потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Дослідження тенденцій 
розвитку світового аграрного ринку та оцінка його 
впливу на стратегічний вибір сільськогосподар-
ських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кож-
не аграрне підприємство функціонує у певному 
середовищі, вплив якого безпосередньо повинен 
враховуватися під час вибору стратегії. Зокрема 
це стосується сільськогосподарських підприємств, 
оскільки аграрне виробництво має ряд специфічних 
особливостей, що значною мірою впливають на ре-
зультати діяльності підприємства.

Більшість вітчизняних вчених виділяють такі клю-
чові фактори стратегічного вибору підприємств, як:

1) світові тенденції формування цін та попиту на 
сільськогосподарську продукцію;

2) інвестиційна забезпеченість аграрного сектору;
3) рівень державної фінансової підтримка; 
4) забезпеченість сучасною сільськогосподар-

ською технікою та достатньою кількістю добрив;
5) природно-кліматичні умови функціонування;
6) екологічна ситуація в країні.
Особливої уваги при виборі стратегії потребує 

врахування світових тенденцій зростання цін та по-
питу на сільськогосподарську продукцію [3].

Основною метою функціонування будь-якого 
підприємства є отримання максимального прибутку 
від своєї діяльності. Значною мірою прибутковість 
сільськогосподарської діяльності залежить зовніш-
ніх умов, зумовлених високим ступенем демоно-
полізації галузі, нееластичністю попиту на сіль-
ськогосподарську продукцію, низькою купівельною 
спроможністю споживачів [1].

Тенденції формування попиту і пропозиції на 
с-г продукцію у світі відповідним чином впливають 

Таблиця 1
Світові ціни реалізації сільськогосподарської продукції (дол./т)

Продукція
Зернові та 
зернобобові 
культури

Олійні 
культури

Цукрові 
буряки Картопля Овочі

Худоба 
та птиця 
(у живій 

вазі)

Молоко та 
молочні 
продукти

Яйця, за 
тис. шт.

2003 109,6 162,0 26,8 122,1 66,1 568,3 128,2 39,4
2004 93,1 180,2 28,1 111,2 118,9 924,3 146,6 50,3
2005 86,9 172,7 34,7 145,7 198,2 1278,9 207,4 49,2
2006 111,3 226,3 40,9 159,0 267,1 1169,4 209,2 43,2
2007 191,1 336,2 32,2 163,0 279,2 1297,4 318,7 53,0
2008 183,6 408,3 42,6 220,2 380,0 2060,1 414,2 92,6
2009 109,6 293,2 57,0 145,4 248,6 1397,5 250,3 56,5
2010 141,8 340,8 60,1 321,2 339,5 1469,3 362,0 68,4
2011 185,6 432,7 60,9 177,4 162,8 1616,9 379,0 73,3
2012 201,2 458,0 49,6 76,4 166,5 1668,9 314,7 88,3
2013 169,4 397,3 47,8 197,3 235,5 1515,6 423,8 86,6

2013 до 
2003 +/– 59,8 235,3 21,1 75,3 169,4 947,3 295,6 47,3

Джерело: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
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на зміну ціни реалізації. За останні 10 років ці зміни 
є досить нестійкими, що змушує сільськогосподар-
ських виробників України виробляти ту продукцію, 
яка забезпечить їм високу прибутковість у поточ-
ній перспективі (табл. 1).

З даних таблиці 1 видно, що світові ціни реаліза-
ції основних видів сільськогосподарської продукції 
мають тенденцію зростання, зокрема, ціни реалі-
зації зернових зросли на 54,6%, олійних – 145,2%, 
цукрового буряку – 78,4%, що можна простежити 
на рис. 1.

Тенденція зростання світових цін впливає і на 
тенденцію росту цін на внутрішньому ринку сіль-
ськогосподарської продукції України (табл. 2).

Таблиця 2
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства в Україні (грн. за т)

Продукція
Зернові та 
зернобобові 
культури

Олійні 
культури

Цукрові 
буряки Картопля Овочі

Худоба 
та птиця 
(у живій 

вазі)

Молоко та 
молочні 
продукти

Яйця, за 
тис. шт.

2003 535,1 873,7 140,3 623,3 1012,7 3480,7 696,9 193,2
2004 453,1 1153,4 135,7 530,4 1225,0 5092,7 835,3 238,3
2005 417,8 981,5 177,0 685,2 1462,1 6909,9 1126,9 251,8
2006 515,2 1007,5 186,0 1070,3 1547,4 6307,7 1070,2 192,7
2007 833,5 1866,8 157,6 1032,0 1995,4 6466,5 1660,6 274,4
2008 778,6 1734,6 218,9 1154,3 2059,9 10184,3 2065,1 377,4
2009 799,0 2086,2 409,9 1298,6 1790,0 10362,9 1888,8 403,9
2010 1120,9 2942,6 478,5 2131,0 2551,6 10797,1 2938,7 470,6
2011 1374,2 3312,0 516,0 2032,8 2139,1 11967,2 3041,6 521,5
2012 1547,1 3584,0 426,8 1139,6 1956,6 13456,9 2662,2 627,0
2013 1299,8 3087,5 397,8 1860,9 2354,0 12901,3 3364,0 656,7

2013 до 
2003 +/– 764,7 2213,8 257,5 1237,6 1341,3 9420,6 2667,1 481,9

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Таблиця 3
Світове виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 2003-2013 рр. (тис. т)

Продукція
зернові та 

зернобобові 
культури 

цукрові 
буряки 

(фабричні) 
Соняшник Картопля овочі 

м’ясо 
(у забійній 

вазі) 
молоко яйця,

млн. шт.

2003 560128,8 232627,1 190651,6 314758,5 239663,6 215274,8 519789,7 54338,8
2004 632144,1 251567,1 205524,4 336198,3 227082,8 219079,7 529669,1 55494,7
2005 626739,5 254096,9 214560,8 326692,8 233566,3 225111,6 546187,7 56614,2
2006 602331,5 253949,4 221966,0 307353,5 242468,1 230776,9 562788,8 57916,6
2007 612874,0 246658,1 219727,5 323911,5 244889,5 238764,8 575021,9 59553,6
2008 683207,0 221570,1 231271,6 329921,5 248875,3 246009,0 587455,2 61699,6
2009 686720,3 228083,6 223411,3 334734,5 248925,4 250786,5 591599,2 62794,0
2010 649325,4 228583,9 265042,3 333617,3 261185,4 257565,6 602444,4 64202,8
2011 699389,5 278095,4 261940,1 375149,4 265523,1 260428,5 612773,8 65233,6
2012 671496,9 269825,2 241142,2 365365,4 269852,3 263974,5 625753,8 66372,5
2013 685443,2 273960,3 251541,1 370257,4 267687,7 262201,5 619263,8 65803,1

2013 до 
2003 у % 122,4 117,8 131,9 117,6 111,7 121,8 119,1 121,1

Джерело: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
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За даними таблиці 2 видно, що середні ціни 
реалізації на всі основні види сільськогосподар-
ської продукції зросли в 2013 році в порівнянні з 
2003 роком. Зокрема,за досліджуваний період ціни 
реалізації зернових культур зросли в середньому 
на 142,9%, олійні – 253,4%, подібна тенденція спо-
стерігається і на інші види продукції. Це зумовле-
но підвищенням попиту на продукцію та зростання 
вартості послуг для аграрних підприємств.

Нижче на рис. 2 представлена динаміка зростан-
ня цін реалізації на основні види сільськогосподар-
ської продукції в Україні. 

Зростання цін спонукає сільськогосподарських 
виробників збільшувати обсяги виробництва. Для 
загальної оцінки проаналізуємо виробництво осно-
вних видів сільськогосподарської продукції в світі 
(табл. 3). 

За 2003-2013 рр. обсяги світового виробництва 
сільськогосподарської продукції значно зросли. Ви-
робництво зернових та зернобобових культур зрос-
ло на 22,4% у 2013 році порівняно із 2003, цукрового 
буряку на 17,8%, соняшнику на 31,9%, картоплі –  
17,6%, овочів – 11,7%. Позитивну тенденцію також 
має галузь тваринництва: виробництва м’яса зросло 
на 21,8%, молока – 19,1% та яєць – 21,1%. Динаміка 
світового виробництва основних видів сільськогосдар-
ської продукції 2003-2013 рр. відображено в рис. 3.
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Рис. 3. Динаміка світового виробництва основних 
видів сільськогосподарської продукції 2003-2013 рр.

Подібні тенденції спостерігаються і у виробни-
цтві основних видів сільськогосподарської продук-
ції в Україні (табл. 4). 

Так виробництво зернових та зернобобових 
культур зросло на 211,6%, соняшнику – 159,8%, 
картоплі – 20,6%, овочів – 51,0%. Натомість змен-
шилось виробництво цукрового буряку на 19,4%. 
У галузі тваринництва є збільшення виробництва 
м’яса на 38,5% та яєць на 70,9%. В той же час спо-
стерігається зменшення виробництва молока на 
15,9%, оскільки виробництво цієї продукції зорієн-
товано на внутрішній ринок та ринки країн СНД. 
Враховуючи останні політичні події обсяг експорту 
продукції в країни СНД різко впав, що призвело 
до зменшення виробництва та скорочення поголів’я 
худоби.

 Можемо зробити висновок, що стратегічна 
спрямованість сільськогосподарських підприємств 
України зорієнтована в напрямку збільшення ви-
робництва зернових та олійних культур, м’ясного 
скотарства та зменшення виробництво цукрово-
го буряку, молока, що пояснюється відповідними 
тенденціями на світовому та вітчизняному ринку 
аграрної продукції. 

Динаміка виробництва основних видів сільсько-
господарської продукції в Україні 2003-2013 рр. 
представлена на рис. 4.
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Таблиця 4
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції в Україні 2003-2013 рр. (тис. т)

Продукція
зернові та 

зернобобові 
культури 

цукрові 
буряки 

(фабричні) 
Соняшник Картопля овочі 

м’ясо 
(у забійній 

вазі) 
молоко яйця, 

млн. шт.

2003 20234 13392 4254 18453 6538 1724,7 13661,4 11477,1
2004 41809 16600 3050 20755 6964 1599,6 13709,5 11955,0
2005 38016 15468 4706 19462 7295 1597,0 13714,4 13045,9
2006 34258 22421 5324 19467 8058 1723,2 13286,9 14234,6
2007 29295 16978 4174 19102 6835 1911,7 12262,1 14062,5
2008 53290 13438 6526 19545 7965 1905,9 11761,3 14956,5
2009 46028 10068 6364 19666 8341 1917,4 11609,6 15907,5
2010 39271 13749 6772 18705 8122 2059,0 11248,5 17052,3
2011 56747 18740 8671 24248 9833 2143,8 11086,0 18689,8
2012 46216 18439 8387 23250 10017 2209,6 11377,6 19110,5
2013 63051 10789 11051 22259 9873 2389,4 11488,2 19614,8

2013 до 
2003 +/– 42817 -2603 6797 3806 3335 664,7 -2173,2 8137,7

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Висновки з проведеного дослідження. Світові 
тенденції зростання цін та попиту на сільськогос-
подарську продукцію спонукають до збільшення 

виробництва відповідних видів продукції, що ви-
значає стратегічний вибір сільськогосподарських 
підприємств. 
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Аннотация
В статье исследовано влияние мировых тенденций развития аграрного рынка на стратегический выбор сельскохозяй-
ственных предприятий. Проанализированы соответствующие факторы, которые влияют как на стратегический выбор 
сельскохозяйственных предприятий, так и на результаты их деятельности. Раскрыто современное состояние рыноч-
ной среды, в которой функционируют отечественные предприятия. 
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PROGRESS OF WORLD AGRARIAN MARKET TRENDS 
AND STRATEGIC CHOICE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary
In the article investigational influence of world progress of agrarian market trends is on the strategic choice of agricultural 
enterprises. The proper factors, which influence both on the strategic choice of agricultural enterprises and on the results 
of their activity, are analysed. The modern state of market environment, domestic enterprises function in which, is exposed.
Keywords: strategy, factors, specific features, industry, strategic choice, naturally economic terms, self-potential.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ АУДИТОРІЇ ВЕБ-РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ ВІКІПЕДІЇ

Сучасний розвиток економіки тісно пов'язаний із поширенням інформаційних технологій, створенням та споживанням 
інформаційного продукту, а також постійному оновлені знань індивідів, самонавчанні. В статті розглянуто основні 
моделі дифузії інновацій та використано їх для моделювання динаміки кількості користувачів української Вікіпедії. 
На основі аналізу історичних даних визначено модель, що забезпечує найменшу похибку та зроблено прогноз росту 
кількості користувачів на наступні періоди.
Ключові слова: дифузія інновацій, економіка знань, модель Фішера-Прая, модель Діксона, крива Гомпертца.

Актуальність. Розвиток економіки від по-
стіндустріального суспільства до економіки 

знань характеризується впровадженням техноло-
гічних інновації у всіх галузях промисловості та 
глобалізацією економіки. Майкл Портер зазначав, 
що за умов сучасної динамічної економіки порів-
няльна конкурента перевага поступається своєю 
важливістю конкурентній перевазі, що спирається 
на продуктивне використання існуючих ресурсів, 
що в свою чергу вимагає постійного впровадження 
інновацій [1]. 

Серед факторів, що впливають на розвиток еко-
номіки знань виділяють розвиток інформаційних 
технологій, наявність кваліфікованих працівників, 
високій рівень освіти та доступність знань для на-
селення [2]. Варто зазначати, що сучасний рівень 
розвитку унеможливлює використання виключно 
вузькоспеціалізованих знань. Натомість економіка 
потребує постійного оновлення, поглиблення уже 
отриманих знань та використання інтегрованих 
знань [3]. 

Важливе місце серед доступних ресурсів за-
ймає Вікіпедія – вільна загальнодоступна он-лайн 
енциклопедія, що містить понад 538 тисяч украї-
номовних та понад 4 мільйонів англомовних статей 
із різних галузей знань. Фонд Вікімедіа наголошує 
на можливості неточностей у статтях, проте почи-
наючи із 2004 року, було проведено декілька до-
сліджень з метою визначити достовірність статей 
англомовної Вікіпедії, дані дослідження не дійшли 
однозначних висновків. Зокрема, за результатами 
досліджень Каліфорнійського університету у 2007 
році 61% респондентів з числа редакторів енцикло-
педій визнали статті Вікіпедії повністю чи частково 
повнішими у порівнянні із Британською Енцикло-
педією (Encyclopedia Britannica) [4]. Дослідження 
цього ж закладу у 2012 році виявили, що 76% рес-
пондентів зазначили, що надані статті Вікіпедії є 
точними і 46% зазначили, що вони є точними [5]. 
У той же час за результатами дослідження Нотін-
гемського Університету 13% статей Вікіпедії міс-
тять різного роду помилки [6; 7].

Загальнодоступність Вікіпедії, обсяг статей та 
різноманітність галузей знань робить даний ресурс 
одним із важливих механізмів отримання актуаль-
ної інформації користувачами. Розвиток україно-
мовної версії Вікіпедії потребує збільшення кіль-
кості користувачів, що беруть активну участь в 
написанні та редагуванні статей. При цьому окре-
мої уваги заслуговує аналіз збільшення кількості 
зареєстрованих користувачів української Вікіпедії 
із моменту заснування (січень 2004) до вересня 
2014 року.

Аналіз досліджень та публікацій. Процес поши-
рення інновації або принципового нового продукту 
на ринку отримав назву дифузія інновацій. Еверет 

Роджерет визначив п’ять груп споживачів по від-
ношенні до сприйняття інноватори (2,5%), ранні 
послідовники (13,5%), рання більшість (34%), пізня 
більшість (34%) та запізнілі споживачі (16%) [8].

У своїй моделі Френк Басс виділив, що за під-
ходом до прийняття рішення індивіди можуть бути 
поділені на інноваторів, як і сприймають і почина-
ють використовувати інновацію під впливом рекла-
ми та оцінки переваг нового продукту, та імітаторів 
рішення яких ґрунтується на кількості користува-
чів, які на поточний момент використовують інно-
вацію [9].

Модель запропонована С. Каліш включає моде-
лювання впливу та ефективності реклами на поши-
рення інновації. Р. Діксон використав для побудови 
кривої інноваційної дифузії функцію Гомпертца 
[10]. Дослідженням поширення інновацій в соціаль-
них мережах займалися Т. Валенте, М. Джексон 
[11], Е. Маруані. 

Метою статті є аналіз динаміки кількості корис-
тувачів Вікіпедії за допомогою дифузійних моделей.

Виклад основного матеріалу. Під дифузією ін-
новацій розуміють процес поширення інновації (но-
вого товару чи послуги) серед населення чи цільо-
вої групи споживачів. На поширення нових товарів 
та послуг можуть одночасно впливати декілька 
факторів, зокрема Роджерет виділяв чотири таких 
фактори: саму інновацію, час, соціальну систему та 
комунікації між членами соціальної групи [8]. 

Серед математичних моделей дифузії інновацій 
окремої уваги заслуговують наступні:

– Експоненціальну модель;
– Модель Фішера-Прая;
– Модель Діксона.
Експоненціальна модель часто використовується 

для опису ринку та окремих груп споживачів. Мо-
дель набуває вигляду:

F(t)=Cebt,                          (1)
де F(t) – кількість користувачів у момент часу 

t, b – коефіцієнт пропорційності, які характеризує 
швидкість поширення інновації.

Модель Фішера-Прая [12] описує процес поши-
рення інновації за умови заміщає схожого продукту. 
При цьому модель припускає, що існуючий продукт 
заміщається інноваційним із кращими характерис-
тиками. Дана модель описується рівнянням (2).

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡50))

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑒𝑒−(𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡37)))

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2
𝑖𝑖

 

,                 (2)

де F(t) – кількість користувачів у момент часу 
t, m – потенційна максимальна кількість користу-
вачів, b – коефіцієнт пропорційності, які характе-
ризує швидкість поширення інновації, t50 – період 
часту коли інновація пошириться на половину тео-
ретичної аудиторії (F(t)=m/2).

На відміну від моделі (2) модель запропонова-
на Діксоном [10] припускає, що сприйняття інно-

© Довганик В.І., 2014
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ваційного продукту відбувається, не у зв’язку із 
його характеристиками, а через моральні пере-
конання споживачів, наприклад перехід на від-
новлювальні (або екологічно безпечні) елементи 
живлення. 

Дана модель базується на використанні кривої 
Гомпертца та описується наступною формулою:

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡50))

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑒𝑒−(𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡37)))

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2
𝑖𝑖

 

,                 (3)

де F(t) – кількість користувачів у момент часу 
t, m – потенційна максимальна кількість користу-
вачів, b – коефіцієнт пропорційності, які характе-
ризує швидкість поширення інновації, t37 – період 
часту коли інновація пошириться на половину тео-
ретичної аудиторії (F(t)=0.37*m).

Українська Вікіпедія є одним із найпопуляр-
ніших та одним із найбільш цитованих ресурсів 
україномовного Інтернету (Індекс PageRank 7 ста-
ном на 25 листопада 2014 року [13]). 

Адміністрування, підтримку та розробку тех-
нологій на яких базується Вікіпедія здійснюється 
американським фондом Вікімедія. Відповідно до по-
літики фонду всі користувачі мережі Інтернет ма-
ють вільний та безкоштовний доступ до статей Ві-
кіпедії, також редагувати та створювати нові статті. 
Проте виключно зареєстровані користувачі можуть 
обговорювати та видаляти недостовірні статті. 

Головна сторінка української версії Вікіпедії 
була створена у грудні 2003 року анонімними ко-
ристувачами та представниками розробника, а пер-
ший користувач був зареєстрований у січні 2004. 
За 10 років кількість зареєстрованих користувачів 
збільшилася із 1 користувача у січні 2004 року до 
11115 у вересні 2014 року.

Відповідно до статистичних даних фонду Вікі-
медіа кількість користувачів збільшувалася у про-
тягом 2004-2014 років (рис. 1)
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Рис. 1. Динаміка збільшення кількості 
зареєстрованих користувачів

Використаємо вищеперелічені моделі дифузії 
інновацій (1)-(3) для аналізу динаміки кількості за-
реєстрованих користувачів Української Вікіпедії.

За допомогою статистичного пакету R знайдемо 
параметри рівнянь (1)-(3) нелінійним методом най-
менших квадратів. Результати обчислень наведені 
у таблиці 1.

Графіки побудованих моделей наведені на ри-
сунку 2. У відповідності до коефіцієнту детермі-
нації, всі моделі пояснюють понад 97% дисперсії 
емпіричних даних (R2>0,97), тому для порівняння 
точності моделей доцільно використати додатковий 
параметр – сума квадратів помилок (4):

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡50))

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑒𝑒−(𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡37)))

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2
𝑖𝑖

 

,                  (4)

де SSD – сума квадратів помилок, 

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡50))

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑒𝑒−(𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡37)))

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2
𝑖𝑖

 

 – емпірич-
не значення показника, 

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡50))

𝐹𝐹(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

(1 + 𝑒𝑒−𝑒𝑒−(𝑏𝑏(𝑡𝑡−𝑡𝑡37)))

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2
𝑖𝑖

 

 – теоретичне значення 
показника обчислене у відповідності до параметрів 
моделі. 
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Рис. 2. Моделі дифузії

Використовуючи показник суми квадратів поми-
лок (4), можемо стверджувати, що модель Діксона 
найкраще описує динаміку кількості зареєстрова-
них користувачів у даний період. Додатково варто 
зазначити, що точність моделі Діксона значно пе-
реважає над точністю експоненціальної моделі та 
моделі Фішера-Прая у початкових періодах (t<50).

Використовуючи отримані параметри моделі Ді-
ксона для прогнозування динаміки зареєстрованих 
користувачів української Вікіпедії у майбутньому, 
можемо стверджувати, що кількість зареєстрованих 
користувачів швидко зростатиме протягом наступ-
них періодах. Збільшення кількості нових корис-
тувачів значно уповільниться у листопаді 2023 –  
грудні 2024 року (240≤t≤252), а починаючи із кінця 
2039 (t=433) року практично зупиниться. Динаміка 
збільшення зареєстрованих користувачів наведена 
на рисунку 3.
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Рис. 3. Прогнозована динаміка збільшення  
кількості зареєстрованих користувачів 

україномовної Вікіпедії

Таблиця 1
Параметри моделей дифузії

Експоненціальна модель Модель Фішера-Прая Модель Діксона

Параметри моделі С=396,2013
b=0,0265

m=13341
b=0,05
t50=101

m=22586
b=0,01895
t37=112

Коефіцієнт детермінації (R2) 0,972488 0,998787 0,99986
Сума квадратів помилок 43 606 717,00 1 921 539,79 220 659,76
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Варто зазначити, що незважаючи на велику 
точність отриманих моделей вони не враховують 
наступні фактори:

– Наявність існуючої інфраструктури та її роз-
виток, що є особливо критичним для моделювання 
динаміки кількості споживачів високотехнологічної 
продукції, яка вимагає доступу до мережі Інтернет;

– Відтік або зменшення активності користува-
чів що є важливим для сервісів, які не потребують 
щомісячної (щорічної) оплати. Зокрема, станом на 
вересень 2014 року українська Вікіпедія нараховує 
понад 11000 зареєстрованих користувачів, проте 
лише 742 з них є зробили більше 5 редагувань ста-
тей протягом вересня [14];

– Оплату, одноразову чи щомісячну, за вико-
ристання послуг, що є неважливим для аналізу 
безкоштовних сервісів, наприклад Вікіпедії, проте 
може бути критичним для комерційних продуктів.

Вдосконалення моделей дифузії інновацій із 
врахуванням вказаних факторів матиме позитив-
ний вплив на розвиток нових та поліпшення марке-
тингової політики нових Інтернет продуктів.

Висновки. Економіка знань не можлива без по-
стійного поглиблення знань, в тому числі і через 
Інтернет ресурси. Сайт Вікіпедія є одним із най-
більш популярних веб-сайтів українського Інтер-
нету. За результатами аналізу емпіричних даних 
встановлено, що модель запропонована Р.Діксоном 
та крива Гомпертца найкраще описує динаміку 
приросту зареєстрованих користувачів української 
Вікіпедії. На основі обчислених параметрів моделі 
можемо стверджувати, що кількість користувачів 
буде збільшуватися протягом наступних 110 пері-
одів. Темпи приросту зареєстрованих користувачів 
можуть значно відрізнятися від прогнозованих у 
випадку значних структурних змін в політиці фон-
ду Вікімедія або різкому збільшені кількості корис-
тувачів мережі Інтернет.

Удосконалення моделей прогнозування кількості 
користувачів веб-ресурсів та споживачів Інтернет 
сервісів, із врахуванням наявної інфраструктури та 
моделі оплати сервісів залишаються перспективни-
ми напрямками досліджень для становлення еконо-
міки знань.
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Аннотация
Современное развитие экономики тесно связано с распространениям информационных технологий, созданием и по-
треблением информационного продукта, а также постоянном обновленные знаний индивидов, самообучении. В статье 
рассмотрены основные модели диффузии инноваций и использовано их для моделирования динамики количества 
пользователей украинской Википедии. На основе анализа исторических данных определена модель, обеспечивает наи-
меньшую погрешность и сделан прогноз роста количества пользователей на следующие периоды.
Ключевые слова: диффузия инноваций, экономика знаний, модель Фишера-Прая, модель Диксона, кривая Гомпертца.
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Постановка проблеми. Невід'ємною складо-
вою трансформації економічних відносин в 

Україні є розробка нових методів управління щодо 
виходу вітчизняних підприємств на світовий ринок. 
Вони не повинні суперечити завданням економіч-
них перетворень в країні на сучасному етапі роз-
витку євроінтеграції. Вдосконалення якісного рівня 
управління зовнішньоекономічною діяльністю під-
приємства потребує негайного дослідження та ана-
лізу комплексу питань, пов’язаних із специфікою 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що 
передбачає необхідність розробки функціонального 
комплексного механізму управління зовнішньоеко-
номічною діяльністю підприємства з метою макси-
мізації прибутку за рахунок існуючих переваг в 
умовах сучасної конкуренції. Такий механізм по-
винен забезпечувати аналіз та узгодження різно-
го роду факторів, які здійснюють суттєвий вплив 
на процес освоєння нових ринків; регламентувати 
розробку, реалізацію та оцінку якості прийнятих 
управлінських рішень щодо управління зовнішньо-
економічною діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пе-
рехід економіки України до ринкових відносин та 
динамічний розвиток сфери зовнішньоекономічної 
діяльності обумовлює необхідність розробки, оцін-
ки та вибору стратегій зовнішньоекономічного роз-
витку українських підприємств, що працюють на 
зовнішньому ринку, оскільки процес стратегічного 

управління в даному випадку набуває своїх спе-
цифічних особливостей порівняно з управлінськи-
ми процесами на підприємствах, які функціонують 
лише на внутрішньому ринку.

Значний внесок у розвиток теоретичних та на-
уково-методичних засад управління зовнішньое-
кономічною діяльністю підприємств зробили такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Ансофф, Д. Аа-
кер, П. Дойль, Г. Мінцберг, М. Портер, Дж. Стри-
кленд, А. Томпсон, В. Маркова, О. Віханський, 
А. Зуб, О. Кириченко С. Півоваров, Л. Тарасевич, 
А. Майзель та ін. 

Для комплексної оцінки результатів впливу ЗЕД 
на процеси економічного розвитку країни необхідно 
розглянути досить широке коло параметрів. В пер-
шу чергу слід враховувати вплив результатів ЗЕД 
на зміну структурних пропорцій в різних сферах 
народного господарства.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначені алгоритму механізму реаліза-
ції ЗЕД, впровадження якого дозволить створити 
додаткові можливості та конкурентні переваги для 
українських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
хід підприємств на зовнішній ринок змушує їх 
брати участь у конкурентній боротьбі, дбати про 
технічний рівень та інших параметрах якості своєї 
продукції, вивчати світовий ринок, застосовувати 
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сучасні форми реалізації та обслуговування. Новий 
етап науково-технічного прогресу, інтернаціоналі-
зації світових господарських зв'язків, широкий роз-
виток спеціалізації і кооперації зажадали глибоких 
змін у механізмі ЗЕД.

Зовнішньоекономічні зв'язки на всіх етапах роз-
витку нашої країни надавали помітний вплив на 
темпи зростання народного господарства, вдоскона-
лення його структури, на вирішення великих еко-
номічних проблем.

У сучасних умовах зовнішньоекономічні зв'язки 
складають органічну частину загальної структура 
народного господарства, активно впливає на фор-
мування його найважливіших пропорцій, розміщен-
ня продуктивних сил країни, розвиток науково-
технічного прогресу. Наразі реалізується комплекс 
заходів щодо докорінної перебудови зовнішньоеко-
номічної діяльності (ЗЕД), спрямований на її лібе-
ралізацію та на розширення участі нашої країни в 
міжнародному поділі праці.

Під ЗЕД розуміється сукупність напрямів, форм 
і методів торговельно-економічного та науково-
технічного співробітництва, а також міжнародні 
транспортні, валютно-фінансові і кредитні зв'язки 
із зарубіжними країнами з метою найбільш ефек-
тивного використання міжнародних економічних 
відносин, переваг міжнародного поділу праці для 
вирішення найважливіших народно господарських 
завдань [3, с. 217].

Розглядаючи роль ЗЕД в процесі розширено-
го відтворення, необхідно всебічно враховувати 
взаємозв'язок зовнішніх факторів зі структурою 
виробничих капіталовкладень. Так, імпорт продук-
ції дозволяє забезпечити не тільки збалансоване 
споживання певного виду продукції, а й знизити 
економічне навантаження в галузях, пов'язаних з 
галуззю, що виробляє продукцію, аналогічну ім-
портної. Крім того, за умови стабільного задово-
лення потреб на базі міжнародного поділу праці, 
імпорт певної якості машинобудівної продукції до-
зволяє відмовитися від створення відповідних ви-
робничих потужностей, що призведе до скорочення 
певних обсягів i виробничих капіталовкладень. За-
ощаджені таким чином капіталовкладення можуть 
бути спрямовані на створення або реконструкцію 
інших галузей. Крім того, розвиток ЗЕД передба-
чає капіталовкладення в модернізацію експортних 
виробництв і зміцнення необхідної інфраструктури 
(сервісна служба, склади запчастин, реклама, тран-
спортне забезпечення, зв'язок та ін.).

Для залучення необхідного імпорту в сьогод-
нішніх умовах потрібні валютні кошти, які можуть 
бути отримані в основному за рахунок експорту. 
Експорт вимагає матеріальних витрат і створює 
певне навантаження в галузях, що виробляють 
експортну продукцію і сполучених з ними. Якщо 
врахувати, що експортують галузі мають, в першу 
чергу, повністю задовольняти внутрішні потреби у 
своїй продукції, то для забезпечення заданих обся-
гів виробництва в цих та пов'язаних з ними галузях 
необхідно розвивати додаткові (з урахуванням об-
сягів експорту) потужності і ресурси. Випуск про-
дукції на експорт, що передбачає вивчення інозем-
них ринків і технічного рівня відповідної продукції 
у закордонних виробників, також сприяє підвищен-
ню якості не тільки експортної продукції, а й про-
дукції, виробленої на внутрішній ринок. Шляхом 
збільшення виробничого експортного потенціалу 
може бути забезпечено збільшення надходження 
іноземної валюти в країну, конвертабельності наці-
ональної валюти і стійкість її курсу. Тому створен-
ня сприятливих умов для розвитку експорту має 

виступати визначальним напрямом зовнішньоеко-
номічної політики держави.

При аналізі впливу ЗЕД на народне господар-
ство необхідно враховувати і такий важливий фак-
тор, як економія часу, матеріальних, трудових і фі-
нансових ресурсів, яка виходить за рахунок різних 
рівнів національної та інтернаціональної вартості 
виробництва продукції, реалізованої в сфері між-
народного обміну товарами і послугами. Ця еконо-
мія визначає і потребу розширення участі в такому 
обміні. Необхідно підкреслити, що для отримання 
найбільшого економічного ефекту від участі в між-
народному поділі праці слід розвивати експорт 
тієї продукції, яка дозволяє отримати найбільшу 
валютну виручку на одиницю витрат суспільної 
праці, і імпортувати ті товари, власне виробництво 
яких вимагало б найбільших витрат суспільної пра-
ці на одиницю витрачених валютних коштів.

Для підтримки оптимальних темпів розвитку і 
вирішення соціально-економічних завдань суспіль-
не виробництво об'єктивно вимагає регулярного об-
міну новітніми досягненнями науки і техніки. Це 
сприяє підвищенню технічного рівня виробництва 
на підприємствах, розробці найбільш прогресив-
ної техніки і технології, підвищення їх якості, що 
і забезпечується зовнішньоекономічними зв’язками. 
Підготовка за кордоном фахівців, купівля ліцензій, 
ноу-хау прискорюють НТП і зростання продуктив-
ності праці.

Крім того, ВЕС забезпечують прогресивну струк-
турну перебудову економіки, поліпшення територі-
ального розміщення продуктивних сил і сприяють, 
зрештою, підвищенню життєвого рівня людей.

Швидкий розвиток НТП в майбутньому періоді, 
конкурентоспроможність продукції (в першу чер-
гу високою технологічної складності) у свою чергу 
впливають на обсяги і темпи зростання ЗЕД укра-
їнських підприємств [2, с. 20]. При цьому основні 
резерви підвищення ефективності ЗЕД приховані у 
виробничій сфері, так як від швидкої реакції ви-
робників на запити зовнішнього ринку, підвищен-
ня якості та технічного рівня експортної продукції, 
вдосконалення післяпродажного обслуговування 
залежить конкурентоспроможність продукції і, в 
кінцевому рахунку, позиція експортера на зовніш-
ньому ринку. Зазначені обставини обумовлюють 
необхідність подальшої інтеграції виробничої та зо-
внішньоекономічної діяльності.

Різна сфера розподілу товарів по секторах на-
родного господарства визначає різну ступінь впли-
ву, який чинить на господарські пропорції зміна 
маси цих товарів за рахунок ЗЕД. Це вимагає ре-
тельного вивчення взаємозв'язків товарних і ва-
лютних потоків, умов виробництва експортної та 
споживання імпортної продукції, розподілу дохо-
дів. Такі фактори, як умови кредитування, ставки 
митного тарифу, зміна валютного курсу національ-
ної валюти на іноземну також дуже впливають на 
динаміку господарських процесів, є інструментами 
експортно-імпортної політики держави.

Під експортно-імпортною політикою слід розу-
міти сукупність методів і форм державного впли-
ву на обсяги, структуру та напрямки експорту та 
імпорту підприємств з метою досягнення накращої 
структури експорту та імпорту, підвищення тех-
нічного та якісного рівня вітчизняної продукції, за-
доволення потреб народного господарства і людей 
у певних видах продукції і, в кінцевому підсумку, 
зростання ефективності ЗЕД.

Експортно-імпортна політика держави може 
розвивати або гальмувати здійснення тих чи інших 
форм ЗЕД підприємств. Особливості стану економі-
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ки України на сучасному етапі розвитку висувають 
в числі перспективних такі форми ЗЕД, як експорт-
но-імпортні операції в торгівлі, розвиток спільного 
підприємництва, лізингові операції, створення віль-
них економічних зон, угоди на компенсаційній осно-
ві та ін.

ЗЕД підприємств слід розглядати як елемент 
всього господарського механізму країни, вдоскона-
лення якого має здійснюватися в напрямку ство-
рення ринкової економіки. ЗЕД є одним з видів ви-
робничо-господарської діяльності підприємств, що 
мають в умовах інтеграції економіки країни у сві-
товий економічний простір винятково важливе зна-
чення.

Здійснений аналіз виявив, що зміна механізму 
ЗЕД українських підприємств має йти в напрям-
ку наближення виробників експортної продукції до 
результатів їх ЗЕД, підвищенні їх зацікавленості 
в ефективному і конкурентоспроможному експор-
ті. Активну участь у міжнародному поділі праці 
зажадає від українських підприємств підвищення 
якості власної продукції, що якнайкраще позна-
читься і на внутрішньому ринку країни. Механізм 
ЗЕД має дозволити підприємствам гнучко реагу-
вати на кон'юнктуру світового ринку, надаючи їм 
можливість маневрування, створювати умови для 
отримання прибутку, щоб вирішувати виробничі та 
соціальні завдання.

Встановлено, що ЗЕД підприємств – це систе-
ма елементів, тісно взаємопов'язаних між собою і 
обумовлених середовищем функціонування під-
приємств (ринкова або неринкова) та їх орієнтаці-
єю (маркетингова або немаркетингові). Виходячи з 
цього, визначимо наступні напрямки аналізу ЗЕД 
підприємств:

1) вивчення організаційної структури управлін-
ня ЗЕД на підприємстві;

2) вивчення планування та фінансування ЗЕД; 
3) вивчення організації експорту;
4) аналіз накладних витрат щодо експорту;
5) вивчення комерційного кредиту з експорту;
6) вивчення якості експортованої продукції;
7) вивчення організації імпорту;
8) аналіз накладних витрат по імпорту;
9) вивчення комерційного кредиту з імпорту;
10) вивчення динаміки зовнішньоторговельного 

обороту;
11) розрахунок економічної ефективності екс-

порту та імпорту.

При аналізі ЗЕД підприємства рекомендується 
проводити вивчення показників у динаміці остан-
ніх років, при цьому слід враховувати зміни курсу 
гривні по відношенню до іноземних валют. Узагаль-
нення результатів аналізу дозволить підприємству 
визначити недоліки у веденні ЗЕД та розробити 
відповідні заходи щодо їх усунення.

При аналізі ЗЕД підприємства рекомендується 
проводити зіставлення звітних показників ефек-
тивності з аналогічними показниками за мину-
лий період, що дає можливість простежити зміну 
ефективності експорту та імпорту підприємства. 
Узагальнення результатів аналізу ефективності 
експорту та імпорту дозволить підприємству розро-
бити програму конкретних заходів щодо вдоскона-
лення ЗЕД. За запропонованою методикою зроблені 
розрахунки економічної ефективності експорту на 
умовному прикладі.

А тому для вирішення проблем, пов’язаних з 
ЗЕД підприємств велике значення має переорієн-
тація підприємств на маркетингову, вдосконалення 
планування ЗЕД підприємств, розробка страте-
гічної програми ЗЕД підприємства та річний план 
ЗЕД. При цьому необхідно використовувати про-
грамно-цільовий підхід до планування ЗЕД, що за-
безпечує взаємозв'язок всіх видів планів. 

Запропонуємо наступний алгоритм механізму 
реалізації ЗЕД:

1) комплексне вивчення і прогноз ринку;
2) визначення експортних можливостей підпри-

ємства і формування експортного асортименту;
3) створення зовнішньоекономічної стратегії під-

приємства;
4) організація експорту;
5) організація імпорту.
Висновки з проведеного дослідження. З наве-

деного вище можна зробити наступні висновки, що 
ЗЕД підприємства – це система елементів, тісно 
взаємопов'язаних між собою і обумовлених серед-
овищем функціонування підприємств (ринкова або 
неринкова) та їх орієнтацією (маркетингова або не-
маркетингові). Виходячи з цього, розроблено алго-
ритм механізму реалізації ЗЕД, використання якого 
дозволить створити додаткові можливості та пере-
ваги для українських підприємств. В подальшому 
є доцільним виокремити фактори, що впливають 
на експортну та імпортну політику підприємства, а 
також процес формування експортної та імпортної 
політики підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ  
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розкрито основні тенденції розвитку стратегічної діяльності підприємств та переваги, що можуть отримати дані 
підприємства при розробці й впровадження системи стратегічного планування. Розглянуто особливості стратегічного 
планування на підприємстві. Подано аналіз вибору стратегії в залежності від розмірів та виду підприємства. 
Ключові слова: стратегія, планування, стратегічне планування, підприємство, стратегічний план, стратегічний розвиток.

Постановка проблеми. Проблема стратегіч-
ного планування на підприємствах постійно 

привертає увагу теоретиків і практиків менедж-
менту у розвинених країнах. Значну увагу та не-
абиякий інтерес до даного аспекту внутрішньофір-
мового управління пояснюється прагненням самих 
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менеджерів володіти таким апаратом управління, 
який забезпечить стабільний розвиток підприєм-
ства та можливість швидко й адекватно реагувати 
на зміни у зовнішньому середовищі.

Проблемою економіки в сьогоденні є забезпе-
чення сталого розвитку підприємств, що створює 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ100

3 (03) грудень 2014

необхідність поглиблених та значних удосконалень 
стратегічного планування. Дослідження вибору 
необхідної моделі стратегічного планування дають 
змогу підприємствам впровадити найбільш при-
йнятну для них систему стратегічного планування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у теоретичні та методологічні ас-
пекти стратегічного планування внесли зарубіжні 
фахівці: І. Ансофф, Дж. Акофф, Р. Бранденбург, 
Дж. Стейнер, Дж. Гелбрейт, У. Кінг та ін. Дослі-
дження в галузі стратегічного планування лаконіч-
но та структурно проведені в роботах вітчизняних 
учених: І. Лукінова, В. Пономаренка, В. Бабича, 
В. Герасимчука, Г. Висоцького, Д. Божка, В. Смо-
ліна, А. Яковлєва, О. Тридіда, Л. Довгань, Л. Арте-
менко, що розглядають розвиток стратегічного пла-
нування з урахуванням особливостей національної 
економіки. 

Мета статті. Головною метою статті є розкриття 
теоретичних аспектів використання та керування 
стратегічним плануванням на підприємствах Укра-
їни. Дослідницьке завдання полягає у розкритті 
основних тенденцій стратегічного розвитку діяль-
ності українських підприємств та переваг, які отри-
мують ці підприємства при розробці й використанні 
стратегічного плану.

Особливою умовою ефективного впровадження 
стратегічного планування на підприємстві є знання 
та розуміння його сутності, етапів та методів роз-
робки стратегії.

Однією з основних особливостей стратегічного 
планування на виробничих підприємствах є саме ви-
бір актуальної моделі планування. Загальну систе-
му стратегічного планування розвитку підприємства 
можна впроваджувати поетапно. Існують узагаль-
нені моделі стратегічного планування для вироб-
ничого підприємства, які базуються на здійсненні 
п’ятирівневої системи планування [2, с. 410]. На пер-
шому рівні можливо з’ясувати ринкову та фінансову 
стійкість підприємства як передумови забезпечення 
ефективного стратегічного розвитку. Виходячи з ре-
зультатів проведеного фінансового аналізу існуючий 
стан підприємства може бути охарактеризований як 
кризовий, нестійкий чи стійкий. Кризовий або не-
стійкий стани підприємства можуть привести до 
банкрутства, тому в процесі стратегічного управлін-
ня підприємств з нестійким фінансовим станом здій-
снюється оцінка ймовірності. Загальновідомі моделі 
прогнозування банкрутства: методика Е. Альтмана, 
Бівера, П. Пратта. На другому рівні визначаються 
потенційні можливості та безпосередньо сам потен-
ціал розвитку підприємства. Третій рівень харак-
теризується тим, що на ньому проводиться вибір 
стратегічного напряму розвитку підприємства. Чет-
вертий рівень відповідає процесу реалізації страте-
гії. На п’ятому завершальному – здійснюється без-
посередньо сам процес реалізації стратегії.

У різних літературних джерелах саме поняття 
стратегічного планування дещо відрізняються, про-
те не містить відмінностей. Узагальнивши всі ви-
значення стратегічного планування можна виділити 
те основне і необхідне, що може використовуватись 
на підприємствах України.

Стратегічне планування використовується у 
практичній діяльності багатьох вітчизняних підпри-
ємців. Усвідомлення його необхідності і важливості 
на підприємстві прийшло не одразу. В умовах не-
стабільності зовнішнього середовища потрібно ви-
користовувати потужніший інструмент, який міг би 
не тільки перевести підприємство на новий покра-
щений та більш ефективніший рівень управління, 
але й враховував основні цілі, що поставлені перед 

ним. Одним з таких інструментів є механізм стра-
тегічного планування. Наприклад, щоб не допусти-
ти входження підприємства у таку фазу життєвого 
циклу, як спад, необхідно в період росту впрова-
джувати систему стратегічного планування.

Однією з основних причин непопулярності вико-
ристання стратегічного планування полягає в тому, 
що методи, якими користуються зарубіжні колеги, 
є не адаптованими до вітчизняного ринку, та від-
сутність як фахівців, так і досвіду їх впровадження 
і, як наслідок, результати їхнього використання ви-
являються не завжди задовільними.

Серед багатьох проблем в системі стратегічно-
го планування більшості вітчизняних підприємств 
можна виділити проблеми, пов’язані з плануванням 
і реалізацією довгострокових дій, направлених на 
підтримку існуючого стану підприємства і покра-
щення ефективності його діяльності. Такі проблеми 
можна об’єднати під загальною назвою «проблеми 
стратегічного управління підприємств». Існує дуже 
багато проблем такого типу у різних сферах управ-
ління, а особливо, проблем, що пов’язані з техніч-
ним розвитком підприємств, якому в останні два 
десятиліття на вітчизняних підприємствах приді-
ляється дуже мало уваги.

Однією з них є відсутність стратегічного бачення 
технічного розвитку.

Як відомо багато підприємств в Україні пере-
йшло в спадок із СРСР, де стратегічні процеси в 
управлінні сприймалися з суто прагматичних мір-
кувань, наприклад, як елемент підтримки боєздат-
ності країни. Натомість зараз, світова спільнота 
управлінців, в тому числі і українські менеджери, 
розуміють під цим поняттям майбутній часовий лаг, 
в якому здійснюватиметься управління діяльністю 
підприємства. Таким чином, має місце певна підмі-
на понять. Проте, не існує чіткого визначення меж 
таких управлінських процесів. Більшість менедже-
рів не може ефективно спрогнозувати (передба-
чити) діяльність підприємства, яким вони управ-
ляють, в довгостроковій перспективі. Тим паче, це 
складно зробити розрізі управління технічним роз-
витком, оскільки він є складовою не тільки іннова-
ційної діяльності підприємства, а і частиною науко-
во-технічного прогресу, який взагалі дуже складно 
передбачити. Щоб бути в межах такого прогресу, 
менеджерам необхідно органічно інтегрувати влас-
ні інноваційні процеси підприємства і світові, щоб 
мати змогу вчасно відреагувати на їх зміни, і, від-
повідно, скоригувати внутрішній розвиток підпри-
ємства, зокрема, саме процеси технічного розвитку.

Другою, не менш серйозною проблемою, є слаб-
ка розвиненість системи стратегічного планування 
технічного розвитку на підприємстві. Це означає, 
що менеджери, як правило, складають коротко-
строкові, поточні плани, а механізм довгостроково-
го, перспективного планування або взагалі відсут-
ній, або має дещо хаотичний, несистематизований 
характер. Менеджери так переймаються «пробле-
мами сьогодення», що забувають про майбутнє, 
тому, зазвичай, аналізуючи стратегічну прогалину 
на таких підприємствах, можна побачити великий 
розрив між запланованими і реально отриманими 
економічними і фінансовими показниками. Це ж 
саме стосується і сфери технічного розвитку, яка 
особливо потребує детального довгострокового пла-
нування, наприклад, щодо оновлення виробничих 
фондів, або ж зміни технологій тощо. Такі речі не 
можна спланувати за один день і це має здійсню-
ватись поетапним плануванням використання люд-
ських, фінансових, матеріальних, інформаційних 
ресурсів і часу, як критичного ресурсу.
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З попередніх двох проблем логічно можна виді-
лити ще дві.

По-перше, це нестача кваліфікованих спеціаліс-
тів в системі інноваційного менеджменту. Це пояс-
нюється займанням відповідних посад або людьми, 
які не мають відповідної вищої освіти, або, знову 
ж таки, «наслідуванням» радянських посад, які ви-
конували в ті часи зовсім інші, не властиві посаді 
інноваційного менеджера, функції.

По-друге, це недостатність державного фінан-
сування. Уряд України з року в рік виділяє надто 
малі кошти (або взагалі не виділяє) задля ефектив-
ної підтримки технічного розвитку підприємств, на-
віть, державних, тоді як світовий досвід довів, що 
лише ефективне і достатнє фінансування іннова-
ційних процесів підприємств і технічного розвитку 
зокрема, має змогу вивести такі підприємства і еко-
номіку країни в цілому у світові лідери.

Ф. Котлер визначає планування як управлін-
ський процес створення і підтримання стратегічної 
відповідності між цілями підприємства, потенційни-
ми можливостями і шансами в сфері маркетингу [1].

Планування без сумнівів є найважливішою функ-
цією управління, що забезпечує підприємству нор-
мальне функціонування. Вдосконалення системи 
управління вимагає нових підходів до самого процесу 
планування. Вони визначаються такими чинниками:

- підприємство повинне розглядатися як відкри-
та система, тобто пристосувати всю діяльність під-
приємства до змін у довкіллі (політиці, економіці, 
суспільстві, технології, екології);

- плануванню повинен бути властивий дух під-
приємництва, тобто здатність ризикувати, без чого 
неможливо виробити стратегію виживання, розви-
тку і зростання;

- планування слід розглядати як процес [2].
Стратегічне планування – це процес моделюван-

ня ефективної діяльності підприємства на певний 
період функціонування з визначенням його цілей і їх 
змін в умовах нестабільності ринкового середовища, 
а також знаходження способу реалізації цих цілей і 
задач відповідно до його можливостей. Також можна 
зазначити, що стратегічному плануванню властиві 
ступінь невизначеності, тимчасова орієнтація про-
цесу планування і певний горизонт планування [2].

Процес стратегічного планування зазвичай 
складається з 8 етапів (рис. 1).

 

Рис. 1. Етапи процесу стратегічного планування
Джерело складено авторами на основі [3]

Потрібно також звернути увагу на те, що й досі 
на багатьох підприємствах України у плануванні 
діяльності окремих виробничих підрозділів відсут-
ній зв’язок із загальною стратегією підприємства в 
цілому, що спричиняє відсутність загальної стра-
тегії розвитку, як і відсутність єдиного плану. Це 
спричиняє виникнення негативних наслідків, таких 
як заборгованість до бюджету та ін. Також дово-
лі часто можна спостерігати, що планові рішення 
ухвалюються лише з урахуванням внутрішньо-
го середовища і майже не враховується зовнішнє. 
При дослідженні ж зовнішнього середовища за-
звичай виділяють два рівня: народногосподарський 
та галузевий. До чинників народногосподарського 
рівня відноситься: політична стабільність, еконо-
мічна політика держави, природне середовище та 
стан ресурсів, загальний стан економіки, соціаль-
ний розвиток суспільства та ін.; на галузевому рівні 
аналізується: попит на товари чи послуги, пропози-
ція товарів чи послуг, конкуренти та ін. [4]. Слід за-
уважити, що підприємства, які не використовують 
в належній мірі ринкові підходи та методи страте-
гічного планування, не можуть не тільки впливати 
на ринок, але й адаптувати свої можливості до по-
стійно змінюваного середовища.

Стратегічне планування має властивість адап-
туватися до зміни умов. Особливістю стратегічного 
планування є зростаючий рівень участі в ньому ке-
рівника підприємства.

Також слід наголосити, що при виборі конку-
рентної стратегії, керівництво повинне чітко усві-
домлювати, до якого саме типу стратегії зростання 
прагне підприємство, оскільки для малих, середніх 
та великих підприємств вони є різними.

В малих підприємствах перевагою є те, що стра-
тегії є гнучкими і це дає їм змогу зазвичай опе-
ративно перебудовувати свою діяльність, завдяки 
чому вони мають ринкові перспективи. Основними 
видами стратегій малого підприємства є стратегія 
копіювання, стратегія оптимального розміру, стра-
тегія участі в продукті великого підприємства, стра-
тегія використання переваг великого підприємства. 
Дані стратегії спрямовані на зведення до мінімуму 
гостроти конкуренції з великими підприємствами 
та якнайкраще використання їх гнучкості.

Середнім підприємствам для забезпечення жит-
тєдіяльності слід дотримуватися спеціалізації на 
ринковій ніші. Середні підприємства мають можли-
вість вибору однієї з чотирьох видів стратегії зрос-
тання залежно від темпів їх зростання та темпів 
зростання ринкової ніші, в якій функціонують під-
приємства: стратегія збереження, стратегія пошуку 
загарбника, стратегія лідерства у ніші, стратегія 
виходу за межі ніші. Ринкова ніша для середніх 
підприємств – це засіб конкурентної боротьби з ве-
ликими підприємствами.

Стратегії для великих підприємств слід вибира-
ти на основі аналізу ключових чинників, що харак-
теризують їхній стан з урахуванням результатів 
аналізу портфеля різних видів бізнесу, а також ха-
рактеру і сутності реалізованих стратегій [3].

Ми вважаємо, що саме диференційований підхід 
під час вибору і застосування стратегій у практич-
ній діяльності має дуже важливе значення.

За умов сьогодення стратегічні плани повинні 
спиратися на нововведення в діяльності україн-
ських підприємців.

Слід зазначити, що план інновацій розглядається 
як проміжний етап між плануванням стратегії і де-
тальним плануванням інвестицій. Процес прийнят-
тя інвестиційних рішень є невід'ємною частиною 
стратегічного планування, яке повинне забезпечити 
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узгодження довгострокових цілей підприємства і 
використання ресурсів, що спрямовані на досягнен-
ня цілей. Плани інвестицій та інновацій можна роз-
глядати як планування процесу реалізації обраної 
стратегії. Найбільш перспективним підходом є той, 
коли планування нововведень та інвестицій розгля-
даються як процедура стратегічного планування, а 
інвестиційні рішення за своєю сутністю завжди є 
стратегічним рішенням. Таким чином, планування 
стратегії, інвестицій та інновацій є функціональним 
процесом, органічно пов'язаним із єдиним процесом 
стратегічного планування [5].

Висновки. Оскільки стратегія підприємства є 
визначенням місця та ролі на ринку товарів, то 
стратегічне планування – це конкретні вказівки 
на спосіб досягнення цього стану. Воно базується, 
з одного боку, на цілях і задачах, поставлених в 
ході розробки стратегії, а з іншого – на прогнозах у 
різних сферах розвитку.

Стратегічне планування – це планування від 
майбутнього до теперішнього виходячи з глобаль-
них ідей та поставлених цілей підприємства. Стра-
тегія – не функція часу, а функція поставленої 
мети розвитку, специфічний, орієнтований на май-
бутнє напрям розвитку [4].

Застосування стратегічного планування ство-
рює найвагоміші переваги у діяльності підприєм-
ства: готує підприємство до змін у зовнішньому 
середовищі; пов'язує його ресурси зі змінами зо-
внішнього середовища; прояснює проблеми, які 
виникають; координує роботу його різних струк-
турних підрозділів; покращує контроль на підпри-

ємстві, допомагає досягти поставлених цілей та 
кінцевого результату.

Стратегічне планування обов’язково спрямоване 
на вирішення кардинальних проблем, має бути під-
кріплено поточним плануванням, яке в свою чергу 
забезпечує досягнення стратегічних цілей. Звичай-
но, при цьому повинна забезпечуватись послідов-
ність планів, їх взаємозв'язок, дотримання структу-
ри планових рішень, методи планування і терміни 
реалізації будуть відрізнятися.

На наш погляд, саме стратегічне планування 
може стати тим, завдяки чому багато вітчизняних 
підприємств зможуть стабілізувати свою діяльність 
і одержати необхідний імпульс для подальшого 
розвитку.

Але не треба забувати, що оскільки стратегічні 
плани забезпечують вирішення взаємопов'язаних 
проблем, наслідки яких виявляються протягом три-
валого періоду, складати їх необхідно з особливою 
ретельністю, мати певний досвід або пораду квалі-
фікована спеціаліста в даній галузі, також вони по-
винні бути досить гнучкими, оскільки кон’юнктура 
зовнішнього середовища завжди змінюється. Будь-
яка стратегія реалізується за допомогою тактичних 
дій. І – що найважливіше – стратегічне плануван-
ня має сенс лише тоді, коли плани дійсно реалі-
зуються, а не залишаються на папері. А перехід 
до стратегічного планування, який враховує умови 
і вимоги ринкової системи господарювання, ми вва-
жаємо, обов'язково дасть свій потрібний результат 
і сприятиме досягненню поставлених цілей та під-
приємницького успіху.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті визначено сутність поняття «корпоративна культура», її вплив на розвиток організації. Досліджено основні 
принципи формування корпоративної культури підприємства. Висвітлено джерела, шляхи та особливості механізму 
формування корпоративної культури. 
Ключові слова: корпоративна культура, формування, принципи, етапи, джерела, організаційно-управлінські заходи.

Постановка проблеми. Сучасні умови ринко-
вого господарювання, розвиток національної 

економічної системи та розширення міжнародних 
відносин, передбачають активне впровадження до 
господарської практики широкого спектру різно-
манітних новацій та нових перспективних форм 
управління, спрямованих на максимально можливе 
досягнення бажаних результатів діяльності підпри-
ємства. З огляду на це, особливої гостроти набуває 
проблема формування корпоративної культури в 
управлінні організацією.

Корпоративна культура є важливою для забез-
печення довгострокової ефективності компаній у 
стратегічній перспективі, є невід’ємною частиною 
організаційного розвитку, тому набуває актуальності 
процес визначення особливостей формування корпо-
ративної культури, з метою дієвого її використання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Се-
ред зарубіжних вчених, які присвятили свої на-
укові праці дослідженню корпоративної культури, 
можна назвати М. Армстронга, П. Вейла, Р. Кyінна, 
М. Коула, Д. Мацумото, Д. Ньюстрома, Д. Олдхе-
ма, Б. Фергана, А. Фурнхама, Е. Шайна, К. Шoльца 
та інших. В Росії та в Україні питаннями корпо-
ративної культури займались О.С. Виханський, 
М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, І. Гроше-
ва, Й.С. Завадський, Е. Коротков, А. Максименко, 
А.І. Наумова, Ю.І. Палеха, В. Погребняк, Н.Л. Тим-
ошенко та інші відомі вчені.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей та механізму формування 
корпоративної культури в системі управління су-
часних організацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
аналізувавши праці науковців, які досліджували 
корпоративну культуру, з’ясовано, що корпоратив-
ною культурою є система формальних і неформаль-

них правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, 
індивідуальних і групових інтересів, особливостей 
поведінки персоналу даної організаційної структу-
ри, стилю керівництва, показників задоволеності 
працівників умовами праці, рівня взаємного спів-
робітництва та сумісності працівників між собою і з 
організацією, перспектив розвитку.

Формування корпоративної культури – трива-
лий і складний процес. Основні (перші) кроки цього 
процесу повинні бути: визначення місії організації; 
визначення основних базових цінностей [4]. І вже 
виходячи з базових цінностей, формулюються стан-
дарти поведінки членів організації, традиції і сим-
воліка. Таким чином, формування корпоративної 
культури розпадається на наступні чотири етапи, 
а саме: визначення місії організації, базових цін-
ностей; формулювання стандартів поведінки членів 
організації; формування традицій організації; роз-
робка символіки. Розглянемо ці етапи детальніше.

На першому етапі, насамперед, необхідно визна-
чити місію організації, яка може розглядатися як 
сформульоване твердження стосовно того, з якої 
причини або для чого існує організація, тобто роз-
кривається сенс існування організації, у якому ви-
являється відмінність даної організації від їй поді-
бних. Формалізовані положення про сенс існування 
організації, положення про філософію і цілі фор-
мулюються у вигляді набору цінностей, заповідей, 
яких необхідно дотримуватись, щоб зберігати і під-
тримувати дух організації. Корпоративна культура 
повинна бути адекватна місії організації і допомага-
ти реалізовувати поставлені цілі. 

Наступний етап припускає, що співробітники 
лояльні на поведінковому рівні, якщо вони викону-
ють всі її вимоги, правила і регламенти. Важлива 
умова цього – опис, формалізація і впровадження 
стандартів.
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Дотримання традицій є засобом передачі куль-
тури, оскільки з ними пов’язані головні цінності ор-
ганізації.

Корпоративна культура обов’язково включає 
корпоративну символіку, аксесуари. До них нале-
жать такі іміджеві символи, як логотип фірми, її 
слоган, назва. Фірми, що піклуються про свій імідж, 
обов’язково випускають фірмові брошури, блокно-
ти, ручки, навіть замовляють фірмовий посуд. На-
явність такого арсеналу речової символіки досить 
ефективно мотивує співробітників, задовольняючи 
їх потреби в ідентичності, належності до певної со-
ціальної групи. Усі ці кроки та їх результати до-
цільно описати в корпоративному довіднику. Цей 
документ особливо необхідний у ситуаціях прийому 
на роботу й адаптації нових співробітників. Він дає 
можливість зрозуміти, наскільки потенційний спів-
робітник поділяє цінності корпорації.

Тобто, організація функціонує й розвивається 
як складний організм, її життєвий потенціал, ефек-
тивність функціонування й виживання в конку-
рентній боротьбі залежать не тільки від стратегій, 
чіткої організаційної побудови, відповідних систем 
управлінської культури й висококваліфікованих 
співробітників. Успіх організації визначається ще й 
сильною культурою, особливим стилем, які сприя-
ють досягненню й збереженню провідних позицій 
на ринку.

Відповідно до зазначених вище етапів в науко-
вій літературі виділяється три рівні корпоративної 
культури [3].

Перший рівень – поверхневий (наочний, види-
мий, зрозумілий, піддається спостереженню). Це 
основний базовий рівень, де закладаються основи 
майбутньої поведінки особистості в колективі, його 
економічної психології відношення до реалізації 
основних перебудовних процесів. На цьому рівні, 
особливо в перехідний період в центр уваги управ-
лінського апарату повинні ставитись не проблеми 
господарського механізму, техніки і технології са-
мих по собі, а обов’язково з урахування особистого 
фактору.

Другий рівень – змістовний. До нього відносяться 
виражені в словах і діях працівників підприємства 
загальні цінності та переконання, що свідомо ними 
поділяються і культивуються. Це найбільш повно 
виявляється в їхній мові, розповідях, висловлюван-
нях, використовуваних символах, термінах тощо. 
Другий рівень – це результат роботи менеджменту 
на першому рівні.

Третій рівень – невидимий, глибинний. На цьо-
му рівні цінності, які були сформовані і закладені 
раніше в психологію людей, останні на них просто 
не звертають уваги, а використовують в свої діях 
автоматично, підсвідомо.

Механізм формування корпоративної культури 
полягає у взаємодії її джерел, які вони визначають, 
домінуючи в колективі, значення та ієрархію цін-
ностей. Ієрархічна система виділених у такий спосіб 
цінностей породжує найбільш адекватну сукупність 
способів їх реалізації, що втілюються у способах ді-
яльності та формують внутрішньогрупові норми та 
моделі поведінки [1].

Джерелами формування корпоративної культу-
ри виступають: 

- система особистих цінностей та індивідуально-
своєрідних способів їх реалізації; 

- способи, форми та структура організації діяль-
ності, що втілюють деякі цінності, в тому числі й 
особисті цінності керівників підприємств; 

- уявлення про оптимальну та припустиму мо-
дель поведінки співробітника в колективі, що відо-

бражає систему внутрішньогрупових цінностей, що 
склалися. 

Крім того, формування корпоративної культури 
може відбуватися чотирма шляхами: 

– довгостроковою практичною діяльністю;
– діяльністю керівника чи власника;
– штучним формуванням корпоративної куль-

тури фахівцями консультаційних організацій;
– природним відбором найкращих норм, правил 

і стандартів, запропонованих керівником і колекти-
вом.

Також варто зазначити, що формування кор-
поративної культури організації повинно відбува-
тися цілеспрямовано, вона повинна бути здатною 
ефективно реагувати на ситуації як відносно ста-
більні, тобто типові, так і нові, тобто ті, що виника-
ють спонтанно. При цьому корпоративна культура 
повинна зрошувати і зміцнювати колективний дух 
працівників від нижчих до вищих ланок, а нові тех-
нології повинні не тільки слідувати за подіями, але 
й орієнтуватися на їхнє прогнозування. В цілому в 
основі формування системи цінностей і культури 
організації лежать такі основні принципи як прин-
цип системності, комплексності, регіональності, іс-
торичності, науковості, ціннісної орієнтації, сценар-
ності та ефективності [2].

Принцип системності обумовлює розгляд куль-
тури, що формується, як системи взаємозалежних 
елементів, при якій удосконалювання культури 
можливо тільки за рахунок зміни кожного елемента.

Принцип комплексності полягає в розгляді 
культури з урахуванням впливу психологічних, со-
ціальних, організаційних, економічних, правових та 
інших чинників.

Принцип регіональності передбачає при форму-
ванні культури урахування національних особли-
востей, менталітету, звичаїв регіону, країни, у якій 
знаходиться і діє організація.

Принцип історичності обумовлює необхідність 
відповідності системи цінностей організації і прак-
тики міжособистісних відносин основним сучасним 
людським цінностям, а також урахування їхньої 
динаміки у часі.

Принцип науковості припускає необхідність ви-
користання науково обґрунтованих методів при 
формуванні корпоративної культури.

Принцип ціннісної орієнтації, тобто базової орі-
єнтуючої ролі системи цінностей для всієї системи, 
що обумовлює корпоративну культуру.

Принцип сценарності передбачає представлення 
всіх рекомендацій, актів, що визначають і регулю-
ють відносини і дії персоналу організації, у вигляді 
сценарію, що описує зміст діяльності усіх її пра-
цівників, пропонує їм певний характер і стиль по-
ведінки.

Принцип ефективності припускає необхідність 
цілеспрямованого впливу на елементи корпоратив-
ної культури і на її атрибути з метою досягнення 
найкращих соціально-психологічних умов діяльнос-
ті персоналу організації і підвищення ефективності 
його діяльності.

Дотримання принципів корпоративної культури 
впливає на подальший її стан, ефективність при-
йняття управлінських рішень, результативність ді-
яльності працівників. 

Важливо зазначити, що процес формування 
корпоративної культури організації повинно відбу-
ватися цілеспрямовано, вона повинна бути здатною 
ефективно реагувати на ситуації як відносно ста-
більні, так і нові (які виникають спонтанно).

Корпоративна культура твориться і формується 
за допомогою безлічі організаційно-управлінських 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 105

3 (03) december 2014

заходів і прийомів, які в основному укладаються в 
наступні напрями: 

– постійне вдосконалення організації при збере-
женні стійкої структури зв’язків ; 

– управління організаційною поведінкою через 
інтереси працюючих; 

– застосування на всіх рівнях управління єди-
ного стилю керівництва, сприяючого розвитку по-
зитивних процесів самоорганізації; 

– формування ідеології мислення, сприяючої 
швидшої і легшої адаптації до нововведень; 

– коректування організаційно-економічної до-
кументації відповідно до впроваджуваних рекомен-
дацій; 

– інформаційне забезпечення, навчання і орга-
нізація виконання прийнятих заходів; 

– цілеспрямована робота з персоналом, що 
включає підбір і розстановку кадрів з урахуванням 
вимог організаційної культури і даного підприєм-
ства; професійну і психологічну адаптацію молодих 
працівників, що знов приймаються, до діючої струк-
тури зв’язків і традицій корпоративної культури; 
безперервну підготовку і підвищення кваліфікації 
персоналу стосовно завдань організації і вимог ор-
ганізаційної культури; виховання персоналу у дусі 
певних традицій організації і активного відношення 
до її розвитку. 

Останній напрям має особливо важливе значен-
ня. Саме постійна і цілеспрямована робота з персо-
налом зумовлює успіх формування корпоративної 
культури. Навіть найсучасніші структури, прекрас-
ні організаційні проекти, грамотно виконані посадо-
ві інструкції і положення – все це залишиться на 
папері, якщо не стане образом мислення і базою 
професійної організаційної діяльності працівників 
підприємства. Вимоги до професійних знань, нави-
ків і якостей керівників і фахівців, як і інших пра-
цівників, повинні формуватися на основі прийнятої, 
на підприємстві ідеології організаційної поведінки. 

Характер корпоративної культури виявляється 
через систему відносин: ставлення працівників до 
своєї професійно-трудової діяльності; їх ставлення 

до підприємства як до об’єктивної умови здійснення 
трудової діяльності та реалізації свого ставлення 
до діяльності та до підприємства. Специфіка кор-
поративної культури, як форми існування, полягає 
в тому, що, відображаючи реальну ситуацію, вона 
особливо акцентує увагу на тенденціях її зміни [4].

Механізм впливу корпоративної культури на ді-
яльність підприємства полягає у тому, що працівни-
ки прогнозують розвиток ситуації, щодо якої вони 
оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки. Реа-
лізуючи їх у діяльності, вони підсилюють ті чи інші 
тенденції та створюють у такий спосіб адекватні їм 
ситуації. Зміст корпоративної культури визначаєть-
ся ступенем особистої значимості професійно-трудо-
вої діяльності для більшості співробітників.

Висновки з проведеного дослідження. Вихо-
дячи з наведеного вище, можна зробити висновок, 
що корпоративна культура є важливим інструмен-
том організації в досягненні успіху на ринку та в 
подальшому збереження своїх ринкових позицій. 
Тому при формуванні культури всередині органі-
зації необхідно враховувати особливості цього про-
цесу. Слід звернути увагу, що формування кор-
поративної культури – це багаторівневий процес. 
Характер корпоративної культури виявляється 
через ставлення працівників до своєї професійної 
діяльності та до підприємства. Важливим є робота 
з персоналом, метою якої є формування їх профе-
сійних знань, навиків і якостей на основі прийнятої, 
на підприємстві ідеології організаційної поведінки. 

Таким чином, ефективне формування корпора-
тивної культури на підприємстві можливе за умо-
ви наявності адекватного механізму, теоретична 
модель якого включає систему взаємопов’язаних 
елементів, функцій, принципів та самого процесу 
функціонування механізму. 

Адаптованими до всякого роду подій є тільки ті 
підприємства, які повсякчасно вдосконалюють свою 
корпоративну культуру. Крім того, правильно побу-
дована система корпоративної культури управлін-
ня, дає можливість вибрати та реалізувати ефек-
тивну стратегію підприємства.
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Аннотация
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ПЛЕМІННИХ (ГЕНЕТИЧНИХ) 

РЕСУРСІВ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ

У статті досліджуються особливості формування маркетингового комплексу в діяльності суб’єктів племінної спра-
ви галузі свинарства. Особливу увагу приділено вивченню товарного асортименту та цінової ситуації, що склали-
ся на ринку племінних (генетичних) ресурсів свинарства України. Досліджено особливості використання інтернет-
маркетингу з метою просування та реалізації продукції. 
Ключові слова: маркетинг, тваринництво, ринок племінних (генетичних) ресурсів, свинарство, комплекс маркетингу. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Ринок племінних (генетичних) ресурсів до-

сить специфічний. Процес реалізації племінних тва-
рин чи матеріалу для подальшої репродукції важко 
порівняти із використанням класичних маркетинго-
вих інструментів, притаманних для товарного ринку. 
Проте, діяльність підприємств-суб’єктів племінної 
справи здіймається в умовах розвитку сучасного 
ринкового середовища. У ніші, яку займає даний ри-
нок у галузі сільського господарства України, також 
відбуваються процеси ціноутворення, формується 
власний товарний асортимент, використовуються 
особливі методи просування продукції, а також від-
повідні канали реалізації. Тобто всі елементи мар-
кетингового комплексу, які звикли досліджувати у 
їх прояві в діяльності підприємств ринку продоволь-
ства, притаманні і ринку племінних (генетичних) ре-
сурсів як у рослинництві, так і у тваринництві. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
танням розвитку та організації племінного сви-
нарства присвячені наукові дослідження ряду ві-
тчизняних та зарубіжних вчених, насамперед 
М. Д. Березовського, В. П. Волощука, П. А. Ва-
щенка, М. С. Небелиці, Шейко І. П. та ін. Проте, 
у роботах наведених авторів ринок племінних (ге-
нетичних) ресурсів не виокремлюється як предмет 
дослідження з економічної точки зору, тим більше 
у його поєднанні з маркетингом. У свою чергу на-
уковці, які досліджують питання розвитку та прак-
тичної реалізації елементів агропромислового мар-
кетингу, такі як Х. З. Махмудов, В. В. Писаренко, 
В. М. Рабштина, І. О. Соловйов, Ю. А. Ципкін та ін., 
не досліджували племінну сферу. Таким чином, на 
сьогоднішній день, питання використання елемен-
тів маркетингового комплексу суб’єктами племінної 

справи у роботах вітчизняних науковців залиша-
ються мало дослідженими. Тому, окреслена про-
блематика статті є досить актуальною і потребує 
детального вивчення.

Формулювання цілей статті. Мета написання 
статті – наукове обґрунтування доцільності вико-
ристання комплексу маркетингу в діяльності під-
приємств на ринку племінних (генетичних) ресур-
сів тваринництва. Досягнення поставленої мети 
передбачає виконання наступних завдань: визна-
чити теоретичні аспекти формування статусів пле-
мінних тварин у свинарстві; дослідити особливості 
формування маркетингового комплексу в діяльнос-
ті підприємств племінної справи; виявити основні 
орієнтири застосування елементів маркетингового 
комплексу в межах специфіки ринку, враховуючи 
наявний підприємницький досвід.

Виклад основного матеріалу. Дослідження пи-
тання діяльності підприємств племінної справи у 
свинарстві тісно пов’язане із використанням кате-
горіального апарату, що використовується в межах 
галузі племінного свинарства. В основу ранжуван-
ня термінів закладено систему розподілу статусів 
племінних тварин на різні рівні, в залежності від 
їх місця в генетичній піраміді. Від елітного стада 
зі статусом GGP, які формують «ядро» піраміди (її 
вершину), до поголів’я зі статусом FP, тобто тварин 
для відгодівлі. Основи визначення статусів племін-
них тварин та їх характеристика наведені в табл. 1.

Дані табл. 1 показують, що найвищий статус, а 
відповідно і вартість та найвищі показники витрат на 
утримання, мають тварини зі статусом GGP. В ре-
зультаті схрещування таких тварин можливо отри-
мати два варіанти. Перший – чистопородну лінію зі 
статусом GP-тварин; другий – тварин категорії F-1, 
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Таблиця 1
Характеристика статусів племінних тварин та особливості їх селекції в межах генетичної піраміди

№ 
Статус

Характеристика Особливості Кнур/Свинка
назва значення

1 GGP-тварини Grandgrand-parents / 
прапрабатьки

чистопородні тварини 
з найкращими гене-
тичними якостями; 
використовуються для 
розведення певної лінії 
або породи

перебувають у верши-
ні генетичної пірамі-
ди – племінне ядро 
(генетичні компанії, як 
правило, таких тварин 
не продають)

GGP-кнур / 
GGP-свинка

2 GP-тварини Grandparents / 
прабатьки

від таких тварин отри-
мують батьківських 
свинок для товарних 
ферм, що займаються 
виробництвом поросят 
для відгодівлі

можуть бути як чисто-
породними, так і отри-
маними у результаті 
схрещування кількох 
порід; використову-
ються для отримання 
батьківських тварин

GGP-кнур / 
GGP- або 
GP-свинка

3 PS-тварини Parent Stock / 
батьківські свинки

як правило, є гібрида-
ми; використовуються 
для отримання відгоді-
вельних поросят

вартість менша, порів-
няно з GP-свинками 

GGP-кнур / 
GP-свинка

4 FP-тварини Fattening Pigs поросята для відгодівлі
терміналь-ний 
кнур / PS-
свинка

Джерело: розроблено на основі [2]

тобто гібриди 1-го покоління, отримані у результаті 
схрещування різних порід. Для отримання відгоді-
вельних поросят використовують поголів’я PS-тварин 
і вже безпосередньо самі тварини, які призначені для 
відгодівлі та подальшої реалізації на м’ясопереробку, 
мають статус FP-тварини. У схемі гібридизації кнури 
використовуються виключно зі статусом GGP на всіх 
етапах, крім останнього – отримання відгодівельних 
поросят, коли використовують термінальних кнурів, 
які можуть бути як чистопорідними, так і багатопо-
рідними (гібридами). Останні виводяться за необхід-
ними якісними характеристиками.

Слід відзначити, що лише в останні роки в 
Україні спостерігається тенденція розвитку під-
приємств, які мають статус нуклеарних рівня GGP. 
Даний процес безпосередньо пов’язаний із органі-
зацією співпраці з глобальними генетичними кор-
пораціями. Прикладом можуть бути:

– формування та реалізація GGP-поголів’я по-
рід Ландрас, Велика Біла:

• ТОВ «Селекційний центр свинарства» – Ra-
Se Genetics (Англія);

• ТОВ «Серволюкс-Генетик» Ферма «Нуклеус» 
– Hypor (Нідерланди);

• ТОВ «Агропрайм Холдинг» – Gene+ (Фран-
ція);

– формування та реалізація GP-поголів’я порід 
Ландрас та Велика Біла:

• ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс» – 
Hermitage Genetics (Ірландія).

Таким чином можна виокремити основну осо-
бливість, яка виокремлює підприємств-лідерів на 
ринку племінних ресурсів галузі свинарства. Це 
орієнтація на потреби суспільства і споживачів, 
тобто – прагнення максимально ефективно поєдну-
вати основну виробничу діяльність з маркетинго-
вою. Аналіз елементів маркетингового комплексу, 
реалізованих в діяльності основних суб’єктів ринку 
племінних ресурсів галузі свинарства в Україні на-
ведено в табл. 2.

Аналізуючи дані табл. 2 можна виокремити ряд 
особливостей, відповідних специфіці досліджувано-
го ринку з позиції маркетингу:

– в основі товарного асортименту досліджува-
них підприємств закладено іноземну селекцію; пе-

реважають тварини англійських, ірландських, гол-
ландських, французьких та угорських порід;

– система осіменіння на всіх підприємствах – 
штучна. Методи штучного запліднення дозволяють 
утримувати меншу кількість кнурів, що, в свою 
чергу, зменшує витрати на їх утримання. Крім того, 
це дозволяє прискорити генетичний прогрес, адже 
при звичайному заплідненню максимальна продук-
тивність осіменіння – дві свиноматки за тиждень (з 
повторним покриттям). У той же час, при застосу-
ванні системи штучного осіменіння, репродуктив-
ним матеріалом одного кнура запліднюють від 12 до 
16 свиноматок за аналогічний проміжок часу.

– ціни на племінну продукцію,як правило, мають 
договірний характер; безпосередньо на офіційних сай-
тах підприємств прайс-листи не представлені. Єдина 
можливість проаналізувати цінову ситуацію на пле-
мінному ринку – інформація, розміщена на сайті ін-
формаційно-аналітичного порталу про свинарство 
(PigUa.info) або ж на сайті Асоціації свинарів України. 

– канали реалізації племінної продукції націлені 
на сферу B2B, тобто на підприємницький сектор, а не 
на кінцевого споживача готової продукції. Основні по-
купці відгодівельних тварин – м’ясопереробні підпри-
ємства, які останнім часом практикують організацію 
власного виробничого процесу у вигляді «замкнутого 
ланцюга» – від формування батьківського стада, його 
розведення, до формування товарного стада. Останнє, 
в свою чергу, направляється на відгодівлю з метою 
подальшої переробки на готову продукцію та напів-
фабрикати (виготовлення ковбасних виробів, м’ясних 
делікатесів, реалізація напівфабрикатів (м’яса) та ін.)

– просування продукції, на сьогоднішній день, 
тісно пов’язане із використанням Інтернет ресурсів. 
Крім власних сайтів, підприємства-учасники пле-
мінного ринку приймають активну участь у вистав-
ках, конференціях, займаються видавничою діяль-
ністю (публікації у галузевих виданнях, таких як 
журнали «Прибуткове свинарство», «Тваринництво 
України» та ін.).

Товарний асортимент ринку племінних (генетич-
них) ресурсів галузі свинарства наведено в табл. 3.

Згідно даних табл. 3, вітчизняний ринок племін-
них (генетичних) ресурсів галузі свинарства фор-
мується, в основному, за рахунок іноземної селекції. 
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Таблиця 2
Аналіз елементів маркетингового комплексу, реалізованих в діяльності основних суб’єктів  

ринку племінних ресурсів галузі свинарства в Україні 

 № 
з/п

Підприємство ТОВ 
«Селекційний 

центр 
свинарства»

ТОВ 
«Серволюкс-

Генетик» 
Ферма 

«Нуклеус»

ТОВ «Фрідом-
Фарм-Бекон»

ТОВ «НВП 
Глобинський 

свинокомплекс»

ВАТ 
Племзавод 
«Степной»

ВАТ 
«Племсервіс»

Показник

Партнер 
компанії / 

країна

Ra-Se Genetics 
/ Англія

Hypor / 
Нідерланди

UPB LTD 
/ Ірландія; 
угорська 
селекція

Hermitage 
Genetics / 
Ірландія

англійська та 
французька 

селекції

англійська 
селекція

1 PRODUCT (ТОВАР)

1.1. Основні породи

• Велика 
Біла – GGP-
поголів’я;
• Ландрас – 
GGP-поголів’я;
• Гібридна 
свинка F1 
("Міра") – 
GGP-поголів’я;
• Термінальні 
хряки Макси-
мус – GGP-
поголів’я.

• Велика Біла 
– GGP-та GP-
поголів’я;
• Ландрас – 
GGP- та GP-
поголів’я;
• Гібриди F1: 
Велика Біла х 
Ландрас

• П'єтрен 
GP-поголів’я; 
Ландрас 
GP-поголів’я; 
Велика Біла 
GP-поголів’я; 
Термінальні 
кнури: Дюрок 
х П'єтрен

• Велика Біла –
GP-поголів’я;
• Ландрас –GP-
поголів’я;
• Гібриди F1: 
Велика Біла х 
Ландрас

• Велика Біла 
–GP-поголів’я;
• Ландрас –
GP-поголів’я;
• Дюрок –GP-
поголів’я;

• Велика 
Біла –GP-
поголів’я;

1.2. Система 
осіменіння штучне штучне штучне штучне штучне штучне

2.
PRICE (ЦІНА)

Середні ціни реалізації (станом на листопад 2014 року):

2.1. племінних 
кнурів 8 000 грн/гол. договірна 5000-8000 грн/

гол. договірна 45 грн/кг 4000 грн/гол.

2.2. ремонтних 
свинок 5 000 грн/гол. договірна 4000-4500 грн/

гол. 290 євро/гол. 45 грн/кг 4000-4500 
грн/гол.

2.3. спермопро-
дукції – 200 грн/

2 спермодози
100 грн/

2 спермодози
16 євро/

1 спермодоза
200 грн/

2 спермодози
150 грн/

2 спермодози

2.4. товарних 
свиней – договірна договірна – 27 грн/кг -

2.5. товарних 
поросят – договірна – – 90 грн/кг -

3. PLACE (РОЗПОДІЛ)

3.1. Місце розта-
шування

Київська об-
ласть

Вінницька об-
ласть

Херсонська 
область

Полтавська об-
ласть

Запорізька об-
ласть

Полтавська 
область

3.2. Канали 
реалізації

Племінні ре-
продуктори

Племінні та 
виробничі 
репродук-

тори; м’ясо-
переробні 

підприємства, 
господарства 
населення

Виробничі 
репродук-

тори; м’ясо-
переробні 

підприємства

Виробничі 
репродуктори; 
забезпечення 
потреб влас-
них м’ясо-
переробних 
потужностей

Виробничі 
репродук-

тори; м’ясо-
переробні 

підприємства, 
господарства 
населення

Виробничі ре-
продуктори; 
у випадках 

реалізації на 
забій – м’ясо-

переробні 
підприємства 

4. PROMOTION (КОМУНІКАЦІЇ)

4.1. Наявність 
власного сайту так так так так так так

4.2.
Зворотній 
зв’язок зі 

споживачами

у вигляді 
контактної 
інформації

у вигляді 
контактної 

інформації та 
можливості за-
дати запитання 

на сайті

у вигляді 
контактної 
інформації

у вигляді кон-
тактної інфор-

мації

у вигляді 
контактної 
інформації

у вигляді 
контактної 
інформації

4.3.

Консультаційні 
послуги / 
корисна 

інформація 

–
так (статті, 

практичні по-
ради та ін.)

частково – – -

4.4. Доступ до 
звітності – – – – так так

4.5.
Останнє 

оновлення 
новин на сайті

квітень
2014 р.

листопад 
2014 р.

жовтень 
2014 р. – – -

4.6. Форум – – – – – -

4.7.
Фото-, відео-

матеріали 
продукції

так так так – – так

4.8. Прайс-листи – – – – – так (заста-
рілі)

Джерело: розроблено на основі [1; 3-8]
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Таблиця 3
Елементи маркетингової товарної політики основних суб’єктів  

ринку племінних ресурсів галузі свинарства в Україні 

Порода (генетика) Селекція Назва та регіон основних підприємств-постачальників  
на вітчизняному ринку

Велика Біла

Англійська

– ВАТ Племзавод «Степной» (Запорізька обл.); СГПП «Техмет-Юг» 
(Миколаївська обл.); ТОВ «Гранум» (Донецька обл.); 
– ВАТ «Племсервіс» (Полтавська обл.); 
– ТОВ «Полісся – Агро» (Рівненська обл.); 
– ПАТ племінний завод ДГ «Золотоніське» (Черкаська обл.).

Французька

– ПАП «Городенкаплемсервіс» (Івано-Франківська обл.); 
– ТОВ «Полісся – Агро» (Рівненська обл.); 
– ТОВ «Агропрайм Холдинг» (Одеська обл.); 
– ТзОВ «Чебені Плюс» (Волинська обл.);
– ТОВ СП «Дністро-гибрид» (Одеська обл.); 
– ТОВ Агрофірма «Дністровська» (Одеська обл.).

Ірландська
– ТОВ АПК «Насташка» (Київська обл.); 
– ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон» (Херсьнська обл.);
– ПП «Сігма» (Дніпропетровська обл.).

Дюрок Французька – ВАТ Племзавод «Степной» (Запорізька обл.)
Дюрок х П’єтрен Польська – ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська обл.)

Ландрас

Англійська

– ПАТ племінний завод ДГ «Золотоніське» (Черкаська обл.); 
– ТОВ «Полісся – Агро» (Рівненська обл.); 
– ТОВ «Гранум» (Донецька обл.); 
– СГПП «Техмет-Юг» (Миколаївська обл.); 
– ВАТ Племзавод «Степной» (Запорізька обл.).

Французька
– ПАП «Городенкаплемсервіс» (Івано-Франківська обл.); 
– ТОВ «Агропрайм Холдинг» (Одеська обл.); 
– ТОВ СП «Дністро-гибрид» (Одеська обл.).

Ірландська

– СТОВ «Україна» (Житомирська обл.); 
– ТОВ АПК «Насташка» (Київська обл.); 
– ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон» (Херсонська обл.); 
– ТОВ «НВП Глобинський свинокомплекс» і Hermitage (Полтавська обл.)

Іспанська – Піг Фарм, ТОВ (Pig Farm) (Донецька обл.);

П’єтрен

Англійська – ТОВ «Гранум» (Донецька обл.)

Французька – ФГ «Євросвинка-плюс» (Чернівецька обл.); 
– ТОВ «Гранум» (Донецька обл.)

Іспанська – Піг Фарм, ТОВ (Pig Farm) (Донецька обл.);
Польська – ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська обл.)
Угорська – ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон» (Херсонська обл.)

Джерело: розроблено на основі [1; 3-8]

Це обґрунтована тенденція, адже утримання тварин 
статусу GGP (прапрабатьки) економічно невигідно у 
випадку зацікавленості окремого взятого підприєм-
ства, яке займається розведенням племінних тварин. 
Проте, якщо говорити про загальну стратегію органі-
зації племінної справи у свинарстві, доцільно було б 
підтримувати реалізацію проекту створення єдиного 
генетичного центру, який би формував вершину се-
лекційної піраміди галузі свинарства. Це б зменшило 
транспортні витрати, а також обмежило ризик втрати 
продуктивних якостей тварин, у результаті отрима-
ного стресу від транспортування на великі відстані.

Цінова ситуація, що склалася на сьогоднішній 
день на ринку племінних (генетичних) ресурсів га-
лузі свинарства України наведена в табл. 4.

Аналізуючи дані табл. 4 можна відмітити, що 
ціни на племінних кнурів є вищими, ніж на ре-
монтних свинок. Так, у листопаді 2014 року скла-
лася цінова політики, яка коливається в межах від  
4,5 тис. грн. до 8,0 тис. грн., а в окремих випадках 
може становить близько 10,0 тис. грн. за племінного 
кнура зі статусом GP- або гібриди класу F-1. Ціни 
на ремонтних свинок коливаються в межах від 4,0 
до 5,0 тис. грн. за голову. Реалізація спермодоз, як 
правило, проводиться у кількості 2 од. за вартістю 
від 100,00 до 200,00 грн. Деякі підприємства вклю-
чають у вартість обладнання для запліднення, ін-
струкцію та копією племсвідоцтва (ВАТ «Племсер-

віс»), інші копію свідоцтва надають при реалізації 
понад 10 одиниць продукції (ТОВ «Фрідом-Фарм-
Бекон»). Весь матеріал для запліднення розфасо-
вано та укомплектовано катетерами. Лише одини-
ці із підприємств-реалізаторів акцентують увагу 
на безкоштовну доставку у термо-боксах у будь-
яку точку України, та надання рекомендацій щодо 
штучного запліднення (ТОВ «Серволюкс-Генетик» 
Ферма «Нуклеус»). Підхід до реалізації продукції, 
наведений в останньому прикладі із підприємством 
ТОВ «Серволюкс-Генетик» Ферма «Нуклеус», на 
нашу думку, максимально підкреслює конкурентні 
переваги щодо вибору методики просування про-
дукції на ринку, порівняно з іншими. Ціни на товар-
них тварин, як правило, договірні.

Щодо політики просування продукції, слід від-
значити позитивні тенденції, які притаманні на 
сьогоднішній день галузі племінного свинарства. 
Підприємства створюють власні сайти, намагаю-
чись наповнити їх змістовним контентом, необхід-
ним для потенційних покупців. Найбільш ефектив-
ними та змістовними є сайти таких компаній, як 
ТОВ «Серволюкс-Генетик» Ферма «Нуклеус» та 
ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон». Щодо першого слід 
відзначити частоту оновлення інформації, новин, 
надання консультацій та практичних порад щодо 
осіменіння, ведення господарювання, особливостей 
утримання племінних тварин тощо. У свою чергу, 
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Таблиця 4
Елементи маркетингової цінової політики основних суб’єктів  

ринку племінних ресурсів галузі свинарства в Україні 
№ Підприємство Генетика, селекція Ціна Примітки
1 Ціни на племінних кнурів

1.1. ВАТ Племзавод «Степной»
Ландрас чистопородний 45 грн/кг від 95 кг
Велика Біла 
чистопородний 45 грн/кг від 95 кг

1.2. ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон»

П'єтрен чистопородний 8000 грн/гол. від 100 кг
Ландрас чистопородний 5000-6000 грн/гол. від 100 кг
Велика Біла 
чистопородний 5000-6000 грн/гол. від 100 кг

1.3. ВАТ «Племсервіс» Велика Біла 
чистопородний 4000 грн/гол. вагою 60-80 кг 

1.4. ТОВ «Серволюкс-Генетик» 
Ферма «Нуклеус»

Велика Біла 
чистопородний договірна канадська та фран-

цузька селекція

1.5. ТОВ «НВП Глобинський 
свинокомплекс»

Велика Біла 
чистопородний договірна вагою 140-150 кг

1.6. ТОВ «Селекційний центр 
свинарства» Велика Біла 8 000 грн/гол. 100-120 кг

2. Ціни на ремонтних свинок

2.1. ВАТ Племзавод «Степной»
Дюрок чистопородна 40 грн/кг від 95 кг
Велика Біла чистопородна 40 грн/кг від 95 кг

2.2. ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон»
Ландрас чистопородна 4000-4500 грн/гол. від 100 кг
Велика Біла чистопородна 4000-4500 грн/гол. від 100 кг

2.3. ВАТ «Племсервіс» Велика Біла
4000 грн/гол. вагою 60-80 кг
4500 грн/гол. вагою 80-100 кг

2.4. ТОВ «Серволюкс-Генетик» 
Ферма «Нуклеус» F1: Велика Біла х Ландрас договірна

канадська та фран-
цузька селекція, 

вагою 90-110 кг (4,5 
міс.), а також вагою 

25 кг (2 міс.)

2.5. ТОВ «НВП Глобинський 
свинокомплекс» і Hermitage F1: Велика Біла х Ландрас 290 євро/гол. 100 кг

2.6. ТОВ «Селекційний центр 
свинарства» Велика Біла 5 000 грн/гол. 100-110 кг

3. Ціни на спермопродукцію 

3.1. ВАТ Племзавод «Степной»
Дюрок чистопородний 200 грн/ 2 спермо-

дози
в комплекті з кате-

рами
Велика Біла 
чистопородний

200 грн/ 2 спермо-
дози

в комплекті з кате-
рами

3.2. ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон» Ландрас чистопородний 50 грн/ 1 спермодоза
10 і більше спермо-
доз – копія племсві-

доцтва

3.3. ВАТ «Племсервіс»
Ландрас чистопородний 150 грн./ 2 смермо-

дози
із обладнанням для 

запліднення, ін-
струкцією та копією 

племсвідоцтваВелика Біла 150 грн./ 2 смермо-
дози

3.4. ТОВ «Серволюкс-Генетик» 
Ферма «Нуклеус» Макстер 16 200 грн/ 2 спермо-

дози
у ціну входять: 

6-денний розбавник, 
катетери, рекомен-

дації до ШО, достав-
ка в термо-боксах 
у будь-який регіон 

України

3.5. ТОВ «НВП Глобинський 
свинокомплекс» і Hermitage Велика Біла 16 євро/ 1 спермо-

доза

4. Ціни на товарних свиней 

4.1. ВАТ Племзавод «Степной» Гібрид: Велика Біла х 
Дюрок 27 грн/кг 110-115 кг.

4.2. ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон»
Гібрид: Велика Біла х 
П'єтрен / термінальний 
кнур

договірна вагою 105 кг;
2000 гол/міс.

4.3. ТОВ «Серволюкс-Генетик» 
Ферма «Нуклеус»

Гібридні свині беконного 
напрямку договірна партіями 250 гол/

міс.
5. Ціни на товарних поросят 

5.1. ВАТ Племзавод «Степной» Гібрид: Велика Біла х 
Дюрок 90 грн/кг вагою 10-15 кг

5.2. ТОВ «Серволюкс-Генетик» 
Ферма «Нуклеус»

Гібридні свині беконного 
напрямку договірна партіями 

250 гол/міс.

Джерело: розроблено на основі [1]
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ТОВ «Фрідом-Фарм-Бекон» на власному сайті під-
тримує систему зворотного зв’язку із клієнтами та 
зацікавленими особами. Сайти цих підприємств ви-
окремлюються тим, що товарний асортимент пред-
ставлено із детальним описом та фото тварин, їх 
якостями та виробничими характеристиками. Впли-
вовим фактором, на формування такого сучасного 
підходу щодо просування продукції племінного сви-
нарства, на нашу думку, є вплив західної системи 
управління, у тому числі практики впровадження 
маркетингових інструментів в роботу закордонних 
глобальних генетичних корпорацій, які співпрацю-
ють з вітчизняними підприємствами.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У ході проведеного дослідження встановле-
но, що в Україні поступово розвивається племінне 
свинарство. Елементи маркетингового комплексу, 
не зважаючи на специфіку ринку, проявляються в 
діяльності підприємств-суб’єктів ринку племінних 
(генетичних) ресурсів галузі свинарства. Ключові 
орієнтири розвитку направлені на кооперацію спіль-

них знань та зусиль, тобто створені передумови для 
організації ведення племінної справи за принципом 
генетичної піраміди. Виробники об’єднуються в асо-
ціації, обговорюють актуальні питання та проблеми 
розвитку на спеціалізованих форумах, намагаються 
створювати сприятливі умови для формування сис-
тем зворотного зв’язку із покупцями через розроб-
ку та наповнення контентом власних сайтів. 

Не зважаючи на ряд існуючих проблем розвитку 
агромаркетингу, в основі яких закладено особливості 
племінної продукції, сезонність сільського господар-
ства, а також орієнтацію на задоволення потреб не 
кінцевих споживачів готової продукції, а підприєм-
ницького сектору, питання впровадження та ефек-
тивної реалізації маркетингового комплексу в діяль-
ність підприємств на специфічному племінному ринку 
не втрачає своєї актуальності та потребує подальших 
досліджень. Перспективними є питання формування 
системи ефективного маркетингового інструментарію, 
який би максимально відповідав загальній стратегії 
розвитку племінної справи в Україні.
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Аннотация
В статье исследуются особенности формирования маркетингового комплекса в деятельности субъектов племенного 
свиноводства. Особое внимание уделено изучению товарного ассортимента и ценовой ситуации, сложившиеся на рын-
ке племенных (генетических) ресурсов свиноводства Украины. Исследованы особенности использования интернет-
маркетинга с целью продвижения и реализации продукции.
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Summary
The article deals with the peculiarities of formation of the marketing mix in the activity of breeding pig industry. Special 
attention is paid to the product range and price situation prevailing in the market of breeding (genetic) resources Ukraine 
pig production. The features use Internet marketing to promote and sales are investigated.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕЧНОГО ДОВКІЛЛЯ

У статті обґрунтовується необхідність використання системних знань з екологічного менеджменту, що може допо-
могти у вирішенні екологічних проблем на регіональному рівні. Проведено аналіз екологічної ситуації на прикладі 
Івано-Франківської області. Обгрунтовується широкий формат запровадження екологічних знань у навчальних за-
кладах різного рівня регіональної освітньої системи. Особливої актуальності на сьогодні набуває завдання підготовки 
кваліфікованих кадрів в галузі економіки довкілля і раціонального природокористування у вищих навчальних закла-
дах (ВНЗ), підготовка яких здійснювалася на основі використання в освіті міждисциплінарного підходу. Запропоновано 
практичне розв’язання екологічних проблем в регіоні через формування нової екологічної культури, де екологічному 
менеджменту відведено особливу роль.
Ключові слова: екологія, ситуація, менеджмент, освітня система, культура.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв'язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Проблема взаємодії 
людини і природи існувала завжди, але особливої 
гостроти набула вона наприкінці ХХ століття. До-
слідження взаємозв’язку економічного розвитку і 
екологічної безпеки стало особливо актуальним сьо-
годні, так як пріоритетами економічного розвитку 
незалежної України стають: висока якість життя, 
його духовний розквіт, задоволення обґрунтованих 
людських потреб, екологічно здоровий і екологіч-
но безпечний спосіб життя нинішнього і майбутніх 
поколінь. Система освіти України нині переживає 
глибокі процеси реформування, становлення, мо-
дернізації як і все українське суспільство. Це за-
кономірний стан змін, результат минулих помилок 
і прорахунків. Використання ефективного екологіч-
ного менеджменту має бути пріоритетом не тільки 
вищої школи, але й середньої та професійно-тех-
нічної ланки освітньої системи, особливо у регіонах, 
де екологічний чинник чинить значний вплив на со-
ціально-економічний розвиток території.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми. Окремі 
аспекти екологічної освіти досліджували ще Я. Ко-
менський, Ж. Руссо, И. Песталоцці, К. Ушинський, 
В. Сухомлинський тощо. В подальшому науковий 
пошук вирішення проблем гармонії природи і лю-
дини став предметом дослідження М. Кисельова, 
В. Крисаченко, Г. Платонова, А. Захлібного, О. Пла-
хотніка та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується дана стаття. 
В регіональному зрізі питання екологічного ме-
неджменту мало досліджені (особливо правові ас-
пекти), а тому потребують подальших розробок.

Формулювання цілей статті. Метою статті є об-
ґрунтування необхідності формування системних 
знань з екологічного менеджменту у навчальних 
закладах різного рівня регіональної освітньої систе-
ми в контексті аналізу екологічної ситуації на при-
кладі Івано-Франківської області.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Роль освіти у формуванні екологічної 
культури важко переоцінити. Як зазначив відомий 
італійський еколог А. Траверсо, «У міру того, як 
наше розуміння взаємовідносин діяльності людини 
і проблем навколишнього середовища поглиблю-
ється, основні принципи освіти в галузі оточуючого 

середовища, якщо вони правильно вироблені, мо-
жуть цілком стати тим ядром, навколо якого фор-
муватиметься майбутня стратегія суспільної освіти, 
вона сформує громадян світу з новим світоглядом, з 
новими настроями, які більше відповідатимуть по-
требам людства і природи» [1, с. 179].

Все відчутніше екологічна проблема проявляєть-
ся на території Івано-Франківщини, але з тією осо-
бливістю, що область розташована в унікальному 
Карпатському регіоні, значення якого для України 
і Європи неоціненне. Тому вимоги до збереження 
біорізноманіття, чистоти і комфортності природного 
середовища тут значно вищі. 

Аналіз екологічного стану в Івано-Франківській 
області показує, що основна причина несприятливої 
екологічної ситуації – це гіпертрофований розвиток 
ресурсоємних, маловідходних галузей, орієнтова-
них, головним чином, на сировину і матеріали. Вона 
спричинена вона дією трьох головних факторів: 
забрудненнями від трансграничних переносів сір-
ки з Центральної і Східної Європи, регіональними 
забрудненнями від власних великих підприємств, 
локальними забрудненнями. За даними Міжнарод-
ного союзу охорони природи і природних ресурсів 
(МСОП) на територію Івано-Франківської області 
щорічно поставляється 30 тис. тон сульфатної сір-
ки, 20 тис. тон амонійного азоту, 10 тис. тон нітрат-
ного азоту. Наслідком Чорнобильської катастрофи 
є виникнення плям радіонуклідів у Снятинсько-
му і Верховинському районах де землі забруднені 
нуклідами і цезієм-137, щільністю до 5 кюрі/км2 
[2, с. 15]. На території області виявлено дві еліпсо-
подібні плями забруднення грунтів поверхневих і 
підземних вод, рослинності. Одна – простягнулася 
від Івано-Франківська до Городенки і обумовлена 
викидами Бурштинської ТЕС, друга – від Долини 
до Надвірної, обумовлена діяльністю нафтопере-
робних підприємств і компресорних станцій. Ло-
кальні забруднення розповсюджені досить широко 
від діяльності окремих підприємств. Сучасний стан 
розвитку промисловості характеризується високою 
мірою конфліктності взаємодії з навколишнім се-
редовищем. Так, з 40 тисяч тон щорічних викидів в 
повітря на долю автотранспорту припадає приблиз-
но 60-70% їх загальної кількості [2, с. 25]. З огляду 
на відносно невелику площу м. Івано-Франківська і 
густоту забудови вплив цього фактору може бути 
більш відчутним, ніж у великих індустріальних міс-
тах. Критичний екологічний стан характерний для 
м. Калуша, що пов’язано з діяльністю концерну “ 
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Оріана ”, в м. Бурштині, що пов’язано з діяльністю 
Бурштинської ТЕС. До цього переліку можна дода-
ти активну розробку нафтових і газових родовищ, 
підземний видобуток солей в м. Калуші, прокладан-
ня нафтогазових магістралей через територію об-
ласті [2, с. 35]. Всі ці фактори привели до кризового 
стану природних ресурсів і погіршення здоров’я 
людей, що виражається в зростанні захворюванос-
ті і смертності, як серед дорослого, так і дитячого 
населення регіону. За даними медичної статисти-
ки за період 2000-2013 років в області фіксуєть-
ся зростаюча тенденція захворювань ендокринної 
і кровоносної систем, туберкульозу, новоутворень, 
зростання питомої частки вроджених аномалій. 

Особливу тривогу викликає висока забрудне-
ність ґрунтів регіону мінеральними добривами і 
пестицидами, підвищене дозування яких привело 
до нагромадження в землі нітратів і пестицидів. 
Актуальною і невирішеною екологічною проблемою 
є розміщення, утилізація і переробка відходів про-
мисловості.

Ще одна особливість, що характеризує загрозли-
ву екологічну ситуацію в регіоні пов’язана з розроб-
кою родовищ корисних копалин, в основному нафти 
і газу, калійної солі та веденням видобувних робіт 
кар’єрним способом. В межах старих нафтопромис-
лів (родовище Кубаш, Майдан) внаслідок природного 
відновлення пластових тисків, почали спостерігатися 
прояви самовиливу нафти і мінералізованих пласто-
вих вод та викиди газу, що приводить до забруднен-
ня грунтів прилеглих територій, поверхневих вод, 
атмосферного повітря. Все це створює небезпеку ви-
никнення пожеж у лісових масивах, приводить до 
незворотних наслідків погіршення здоров’я населен-
ня і демоситуації загалом. До факторів, що негатив-
но впливають на стан навколишнього середовища та 
показники якості життя людини відносяться джере-
ла забруднення утворені внаслідок складування на 
поверхні землі глинисто – солевих шламів хімфа-
брики і солевміщуючих глинисто – гіпсових порід 
Домбровського кар’єру (територія Калущини), які 
займають значні площі. 

Виходячи з карти порайонного показника за-
бруднення атмосферного повітря найбільш забруд-
неним в області є Галицький, Калуський і Надвір-
нянський райони, м. Івано-Франківськ. Основними 
забруднювачами повітря є Бурштинська і Калуська 
ТЕС, підприємства хімічної, добувної і переробної 
промисловості (ВАТ “Оріана”, ВАТ ”Нафтохімік 
Прикарпаття” і ін.). Що стосується токсичних від-
ходів то особливу загрозу становлять відходи I і 
IV класів небезпеки, де частка що на них припа-
дає збільшилася в 2012 році порівняно з 1995 роком 
відповідно на 20 і 70%, скидання забруднених вод 
зросло більше, ніж в п’ять разів.

Отже, обґрунтування ціннісного аспекту ра-
ціонального природокористування повинно стати 
невід’ємною частиною підготовки фахівця будь-якої 
спеціальності у вищих навчальних закладах (ВНЗ) 
регіону. Особливої актуальності на сьогодні набуває 
завдання підготовки кваліфікованих кадрів в галу-
зі економіки довкілля і раціонального природоко-
ристування. Враховуючи складність і багатоаспек-
тність завдань, які постали сьогодні перед вищою 
школою, стає зрозумілим, що необхідно створити 
такі умови, які б активізували формування у мо-
лодого покоління високої професійної культури, 
забезпечили формування ціннісних, соціально зна-
чущих характеристик, їх активності, у тому числі 
почуття соціальної і екологічної відповідальності, 
професійного обов’язку, готовності працювати на 
благо суспільства і природи. Ці завдання у ВНЗ по-

кликаний вирішити ефективний освітній (екологіч-
ний як складова частина) менеджмент.

Менеджмент екологічної освіти повинен почи-
натися із створення компетентної екологічної пове-
дінки суб’єктів освітнього та управлінського проце-
су. Чітке уявлення про фактори, що детермінують 
екологічну поведінку індивідів і груп, втілену в 
екологічній культурі, за твердженням канадсько-
го соціоеколога А. Дренгсона, сприяє формуванню 
принципово нової світоглядно – культурнодіяльніс-
ної системи («екософії» – екологічної мудрості), за-
снованої на визнанні абсолютної цінності всього жи-
вого. Таке визнання передбачає глибоку екологічну 
трансформацію мислення і дії, глибоку гармонію 
людини, що мислить планетарно, з усіма творення-
ми природи, реалізацію цієї гармонії в повсякденній 
життєдіяльності [3, с. 129].

Ефективний розвиток екологічного менеджмен-
ту може бути реалізований лише через цілісну 
освітньо-виховну систему на основі принципово но-
вої цілісної еколого-освітньої моделі. Її складовими 
повинні бути [4, c. 67]:

1) розвиток та підвищення екологічної культури 
і освіти всіх верств населення.

2) освіта повинна навчати як реалізувати себе 
у житті.

3) ціннісне усвідомлення того, що природні ба-
гатства не безмежні і сучасне суспільство не має 
права жити за рахунок майбутніх поколінь; осві-
та повинна створити сприятливі передумови для 
успішної програми стійкого екологічного розвитку 
в Україні.

4) формування гідної екологічної культури се-
ред фахівців та висококваліфікованих спеціалістів, 
які володіють неординарним мисленням, широкою 
практичною підготовкою, міждисциплінарними зна-
ннями. 

В даний час проблема екологічного менеджмен-
ту освітньої діяльності розглядається з позицій 
двох основних стратегій. Перша – технологічна – 
передбачає розробку і широкомасштабне впрова-
дження ресурсозберігаючих технологій. При цьому 
передбачається введення у всіх галузях господар-
ства, зв'язаних з використанням природних ре-
сурсів, нормативно-обмежувальних («заборонних») 
заходів. Друга стратегія – гуманітарна – поклика-
на сприяти «зміні» самої людини, його світогляду, 
поведінки, стилю життя, становленню екологічної 
культури. Основним засобом її реалізації є освіта і 
перш за все – екологічна [4, с. 64].

На основі вище викладеного стає зрозумілим, 
що практичне розв’язання окресленої проблеми, на 
нашу думку, відбудеться за умов коли: 

- в навчальних закладах регіональної освітньої 
системи (РОС) буде включений природоохоронний 
елемент, який буде містити не лише вузько пред-
метні цілі, але передусім ті, які стосуються форму-
вання екологічної культури майбутнього фахівця, 
що повинні бути діагностичними і знайти своє відо-
браження в проектуванні змісту технології форму-
вання його професійної культури; 

- система принципів проектування освітньої 
технології формування культури раціонального 
природокористування учня буде підкріплена осо-
бистісно-діяльнісним, технологічним підходами, те-
орією формування мотивів і потреб до навчання та 
принципом діяльнісної активності; 

- забезпечить екологічно направлений особистіс-
ний і професійний розвиток студента на основі роз-
витку його менеджмент-культури.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших досліджень у даному напрямку. Отже з 
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проведеного дослідження випливає, що екологічно 
орієнтований менеджмент, який використовується 
у практичній діяльності вітчизняними управлінця-
ми на регіональному рівні потребує вдосконалення 
і розвитку. Недостатні знання управлінців у галу-
зі екологічного менеджменту суттєво знижують 
ефективність прийнятих рішень. Це робить на-

гальним більш широке використання інноваційно-
го підходу до розвитку екологічного менеджменту 
в освітній системі регіону, що зможе суттєво під-
вищити конкурентоздатність фахівців з економіки 
довкілля на регіональному ринку праці. Він може 
стати одним із інструментів забезпечення сталого 
розвитку регіону.
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Постановка проблеми. Оцінювання економіч-
ної захищеності галузей народного господар-

ства від внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих 
чинників є одним із елементів системи безпеки на-
ціональної економіки. Рівень економічної безпеки – 
індикатор вияву точки підвищеного ризику, за ме-
жею якої виникатиме загроза порушення рівноваги 
і розвитку функціональних складових з подальшим 
наступом кризових явищ. Цукрова галузь є однією 
з ключових галузей харчової та переробної промис-
ловості України, що формує агропромисловий ри-
нок. Саме тому, безпечне функціонування цукрової 
галузі є однією з умов забезпечення продовольчої 
та економічної безпеки і, як будь-яке виробництво, 
має величезне соціальне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним 
із найменш досліджених та цінних для практиків є 
питання оцінювання рівня економічної безпеки, яке є 
індикатором ефективності економічної галузевої полі-
тики [1]. За своєю суттю оцінювання економічної без-
пеки галузі – це процес встановлення відповідності 
складових предмета оцінки визначеним критеріям, 
які дозволяють сформувати обґрунтоване судження 
про захищеність галузі і можливість досягнення нею 
організаційних цілей в умовах внутрішніх і зовнішніх 
дестабілізуючих чинників, та уникнення небезпеки її 
подальшого функціонування [2]. 

Проблеми оцінювання економічної безпеки на 
різних рівнях управління вже тривалий час є пред-
метом наукових дискусій. Серед наукових дослі-
джень, які були проаналізовані за цим напрямком 
можемо виокремити роботи українських науковців: 
О.І. Барановського [3], З.С. Варналія [4], В.І. Кири-
ленко [5], А.І. Сухорокова [6] та Ю. М. Харазішвілі 
[7], де у центрі досліджень постала проблема фор-
мування адекватної методики оцінки рівня еконо-
мічної безпеки регіону та держави. 

Дослідження С.Б. Довбні та Н.Ю. Гічової [8]; 
А.М. Деменської та Л.О. Корчевської [9]; С.М .Іл-
ляшенко [10] та В.І. Франчука [11] присвячені кри-
тичному аналізі оцінки рівня економічної безпеки 
суб’єктів господарювання.

Оцінювання економічної безпеки на галузевому 
рівні є недостатньо дослідженим. Серед україн-
ських науковців розробкою даної проблеми займа-
ється Л.А. Горошкова [12], В.Л. Корінєв [13], В.О. То-
чилін [14]. Однак усі ці підходи не є універсальними 
та потребують подальшого дослідження в розрізі 
галузей народного господарства.

Метою статті є комплексне оцінювання еконо-
мічної безпеки цукрової галузі України за функці-
ональними складниками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основними функціональними характеристиками, 
що визначають економічну безпеку цукрової галузі 

є убезпечення галузі від небезпек, що тотожне за-
безпеченню основних засад для її функціонування, 
а також зміцнення рівня економічної безпеки га-
лузі, через розвиток економічного потенціалу. Кри-
теріями оцінки стану економічної безпеки галузі є: 
діагностичні складники діяльності галузі, з точки 
зору найважливіших її функцій та складники по-
тенційного зростання, що концептуалізуються че-
рез стратегічний потенціал галузі.

Відсутність єдиновизначених функціональних 
складників економічної безпеки для галузей на-
родного господарства дозволяє нам, виокреми-
ти спеціальні взаємопов’язані складники, які від-
повідатимуть визначеним критеріям. Основними 
констатуючими складниками економічної безпеки 
галузі є: фінансово-господарська, соціальна та зо-
внішньоекономічна сфера. Складником потенційно-
го зростання виступатиме стратегічний потенціал 
галузі.

Для кожної із груп функціональних складників 
економічної безпеки було відібрано показники за пе-
ріод 2008-2012 рр. Динаміку вихідних показників для 
визначення інтегрального показника фінансово-гос-
подарської безпеки галузі наведено у таблиці 1. 

Оцінювання рівня соціальної безпеки галузі цу-
крової галузі буде здійснено за системою вихідних 
показників, динаміка яких протягом 2008-2012рр. 
наведена у таблиці 2.

Вихідними показниками за якими буде прово-
дитися оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки 
цукрової галузі України є показники наведені у та-
блиці 3.

Динаміка останньої групи показників, які визна-
чені, як такі, що характеризують безпеку страте-
гічного потенціалу наведено у таблиці 4.

Дальший процес оцінювання економічної безпе-
ки галузі передбачає переведення кількісних зна-
чень вихідних показників із таблиць 1–4 в одно-
вимірну шкалу, та обчислення вагомості впливу 
кожного із вихідних показників на окремий функ-
ціонал агрегованого показника економічної безпеки. 
Для цього скористаємося обрахунком вагових кое-
фіцієнтів методом головних компонент . Дисперсія 
головних компонент на інтегральний показник та 
факторні навантаження кожного із показників на 
власну головну компоненту, дозволяють встановити 
функціональну залежність вихідних показників на 
кожну зі складових економічної безпеки цукрової 
галузі, та описати дану залежність за допомогою 
рівнянь (табл. 5).

Обчислений інтегральний показник для функ-
ціоналу фінансово-господарської безпеки свідчить 
про те, що протягом 2008-2012рр він є стабільно 
низьким, та перебуває у діапазоні ймовірної небез-
пеки (0,25-05) (рис. 1). 
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Таблиця 1 
Показники фінансово-господарської безпеки цукрової галузі України у 2008-2012 рр.*

Показники
Роки Оптимальний 

показник**2008 2009 2010 2011 2012

1
Середня кількість зайнятих 
працівників галузі у розрахунку на 
1 цукровий завод

Х1 1893 1562 1376 2513 2142 1300

2 Продуктивність праці на цукрових 
заводах галузі Х2 281 356 778 717 571 844

3 Ефективність фонду заробітної 
плати цукровиків Х3 16,09 18,17 31,49 28,22 19,74 43

4 Матеріаломісткість виробництва 
цукру Х4 0,25 0,48 0,5 0,39 0,4 0,25

5 Енергоємність виробництва цукру Х5 27,8 27 26,6 26,4 26,1 11
6 Фондомісткість Х6 0,81 0,78 0,87 0,9 0,99 1,15

7 Ступінь зносу основних виробничих 
фондів галузі; Х7 72 71,8 72,4 70,4 68,7 25

8 Технологічна якість цукрового 
буряку Х8 16,05 16,85 15,3 16,63 16,11 21

9 Вартість позикових ресурсів на 
внутрішньому ринку; Х9 17,7 25,6 24 19 21 7

10 Обсяг перехідних запасів цукру; Х10 0,531 0,181 -0,069 0,221 0,359 0,1
11 Індекс ціни виробників на цукор Х11 1,06 1,8 1,35 0,69 0,95 1,07

12
Частка виробництва цукру 
цукровими холдингами в загальній 
структурі галузі;

Х12 53 60 62 66,3 70,6 70

13 Тривалість виробничого циклу, днів Х13 61,5 53,97 63,7 75,14 75,14 90

14 Частку тіньової складової на ринку 
цукру Х14 4,8 8,8 17 8,4 5,1 2

15 Забезпеченість сировиною Х15 61,75 50,99 71,7 67,87 60 90
16 Рівень рентабельності виробництва; Х16 -2 2,3 3,1 -0,3 -8,5 30

17 Показник конкурентоспро-можності 
виробництва цукру в Україні Х17 3,09 1,85 1,49 1,6 1,8 3,09

* дані отримані із джерел [15-16]; ** значення показників за [14]

Таблиця 2
Показники соціальної безпеки цукрової галузі України у 2008-2012 рр.*

Показники
Роки Оптимальний 

показник **2008 2009 2010 2011 2012
1 Показник дистрибуції цукру S1 6,4 9,57 7,55 7,71 8,3 зростання 
2 Частка недоброякісної продукції S2 8,2 8,7 9,5 10,4 10,4 0

3 Показник фізичної доступності 
цукру S3 1 1 1 1 1 1

4 Показник економічної 
доступності цукру S4 90,4 95,1 93,2 92,2 92,9 60

5
Частка зайнятих у галузі у 
загальній кількості зайнятих по 
Україні

S 0,09 0,08 0,07 0,12 0,11 0,3

* дані отримані із джерела [15-16]; ** значення показників за [14]

Таблиця 3
Показники зовнішньоекономічної безпеки цукрової галузі цукрової галузі України у 2008-2012 рр.*

Показники
Роки Оптимальний 

показник**2008 2009 2010 2011 2012

1 Частка національного ринку 
цукру у загальносвітовому Z1 1,08 0,84 0,97 1,39 1,03 2,5**

2
Частка продукції цукрової 
галузі у загальному обсязі екс-
порту країни

Z2 0,25 0,42 0,40 0,04 0,50 2**

3 Сальдо торгівельного балансу 
на ринку цукру в Україні Z3 97,2 77,6 -25 11,2 257,7 >0

4 Частка експорту цукру на одну 
особу, % Z4 6,6 6,9 3,6 2,0 8,1

* дані отримані із джерела [15-16]; ** значення показників за [14]
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Таблиця 4
Показники безпеки стратегічного потенціалу цукрової галузі України у 2008-2012 рр.*

Показники
Роки Максимальний 

показник**2008 2009 2010 2011 2012

1

Частка зосередженого на тери-
торії країни виробництва цукру 
від загальної величини спожи-
вання в натуральному виразі

C1 127 109 106 122 135 100

2 Темп зростання національного 
ринку цукру C2 -1,18 -1,59 -4,63 6,92 -1,19 1

3
Частка інноваційних продуктів 
на національному ринку цукро-
вої промисловості

C3 0 0 0 0 0,01 35

4 Частка інновацій у виробництві C4 8,38 16,44 26,97 21,41 12,20 50

5
Частка цукрових заводів, що 
мають виробничі сертифікати 
ISO9001

C5 15 17 17 19,5 20 90

6 Частка інвестицій у підприєм-
ства галузі C6 19,5 20 6 15 16 70

7

Частка фахівців усіх спеціаль-
ностей для цукрової промис-
ловості у загальній кількості 
спеціалістів в Україні

C7 0,4 0,38 0,36 0,37 0,36

* дані отримані із джерела [15-16]; ** значення показників за [14]

Таблиця 5
Рівняння залежності вихідних показників на функціональні складові  

економічної безпеки цукрової галузі

Функціональні складові Рівняння залежності вихідних показників 
на функціонал економічної безпеки
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Таблиця 6
Динаміка функціональних складових економічної безпеки цукрової галузі України у 2008-2012 рр.

Функціональна складова Ум. познач
Роки

2008 2009 2010 2011 2012

1 Інтегральний показник фінансово-
господарської безпеки I

fb
45,19 42,29 40,40 46,38 44,69

2 Інтегральний показник соціальної 
безпеки I

s
53,54 53,65 52,26 52,46 51,71

3 Інтегральний показник 
зовнішньоекономічної безпеки I

F
20,37 20,83 14,11 10,15 34,55

4 Інтегральний показник безпеки 
стратегічного потенціалу I

p
27,57 28,68 28,25 49,8 27,93

Таблиця 7
Динаміка рівня економічної безпеки цукрової галузі та її функціональних складових у 2008-2012 рр.

Складові економічної безпеки Вага 
показника

Значення показника, % у Відносне 
відхилення показн. 
2012 до 2008 р,%2008 2009 2010 2011 2012

Інтегральний показник фінан-
сово-господарської безпеки 0,26 11,46 10,61 10,64 11,40 11,13 -2,88

Інтегральний показник соціаль-
ної безпеки 0,22 11,78 11,80 11,50 11,54 11,38 -3,40

Інтегральний показник зовніш-
ньоекономічної безпеки 0,25 5,09 5,21 3,53 2,54 8,64 69,74

Інтегральний показник безпеки 
стратегічного потенціалу 0,27 7,44 7,74 7,63 13,45 7,54 1,34

Показник рівня економічної 
безпеки цукрової галузі 1 35,78 35,36 33,29 38,92 38,69 8,13
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Динаміка значень інтегрального рівня соціальної 
безпеки у 2008-2012 рр. (див рис. 1), свідчить про 
те, що соціальна безпека цукрової галузі протягом 
2008-2012 рр. перебуває у діапазоні помірної небез-
пеки (0,5-0,74). 
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Рис. 1. Динаміка рівня функціональних  
складових економічної безпеки цукрової галузі  

у 2008-2012 роках

Динаміка інтегрального рівня зовнішньоеконо-
мічної безпеки (див. рис.1) є критично небезпечною 
у 2008-2011 та ймовірно небезпечною у 2012 році.

Кількісний розрахунок рівня безпеки стратегіч-
ного потенціалу цукрової галузі показує, що у 2008-
2010 та 2012рр інтегральний показник перебуває у 
зоні небезпеки. Вийняток становив 2011 рік, коли 
рівень безпеки стратегічного потенціалу перебував 
у зоні ймовірної небезпеки (див. рис.1). Причиною 
зростання стало стрімке підвищення темпів зрос-
тання національного ринку цукру, яке у 2012 році 
знову знизилось.

Для цукрової галузі в межах кожного року мож-
на розрахувати інтегральний показник економічної 
безпеки за функціональними складовими (табл.6) за 
формулою: 
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де S
i
 – інтегрального показника економічної без-

пеки галузі;
w

i
 – ваговий коефіцієнт i-ї складової системи 

економічної безпеки;
I
i
 – рівень окремої складової економічної без-

пеки галузі.

Проведені розрахунки дозволяють запропону-
вати модель комплексної оцінки рівня економічної 
безпеки цукрової галузі, яка може бути описана 
рівнянням:
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Результати розрахунків наведено у таблиці 7. 
З аналізу динаміки рівня та структури еконо-

мічної безпеки наведених у табл. 7 можемо зробити 
висновок про те, що у 2012 році порівняно із 2008 
роком спостерігається зростання на 8,13% показни-
ка рівня економічної безпеки цукрової галузі. Ана-
лізуючи зростання показника за структурою його 
складових бачимо, що воно відбулося за рахунок 
значного зростання показника зовнішньоеконо-
мічної безпеки (+69,74%) та незначного зростання 
показника стратегічного потенціалу галузі (+1,34). 
В той же час, можемо спостерігати зниження по-
казника фінансово-господарської та соціальної без-
пеки на 2,88% та 3,40% відповідно. 

Графічне відображення динаміки показника рів-
ня економічної безпеки цукрової галузі у 2008-

2012 рр. наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка показника рівня економічної 
безпеки цукрової галузі України у 2008-2012 рр.

Розраховане значення рівня економічної безпеки 
цукрової галузі дозволяє зробити висновок про те, що 
галузь перебуває у зоні ймовірної небезпеки. Це свід-
чить про інтенсивне систематичне руйнування галузі, 
що у свою чергу потребує термінових заходів спря-
мованих на відновлення нормального стану кризових 
індикаторів. Таким чином, наступним кроком дослі-
дження буде формування комплексу заходів, спря-
мованих на підвищення рівня економічної безпеки 
цукрової галузі України, через інституційно-органі-
заційний механізм впливу на критичні точки функці-
онування галузі, виявлені в процесі оцінювання.
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Постановка проблеми. В період існування Ра-
дянської держави всі сфери життя, а осо-

бливо виробництво товарів і послуг знаходилися в 

полі державного регулювання. Після набуття Укра-
їною незалежності, державне втручання в економі-
ку значно скоротилося, в деяких випадках навіть 
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нижче необхідного рівня. Державі необхідно втру-
чатися в ринкові процеси для забезпечення ефек-
тивного функціонування економки та висхідного 
тренду економічного зростання країни. Більшість 
світових економік мають монополізовані сектори, 
певний відсоток яких складають природні монопо-
лії. Ці утворення через особливі умови мають обме-
жені фактори конкуренції, або зовсім їх не мають. 
Особливістю продукції підприємств природних мо-
нополій є те, що вона використовується в більшості 
виробничих процесів та головним чином задоволь-
няє потреби населення. Негативним моментом іс-
нування та діяльності підприємств, яких відносять 
до переліку природних монополістів, є низький 
рівень запpовадження iнновацiй, недостатня заці-
кавленість в пiдвищення якостi та збільшенні об-
сягів продукції. Тому сфеpу функцiонування pинкiв 
пpиpодних монополiй потрібно регулювати деpжаві.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у 
дослідження функціонування природних монополій 
здійснили такі світові вчені як К. Маркс, А. Мар-
шал, А. Пігу, Дж. Робінсон, Е. Чемберлен, Ді Лорен-
цо та інші. 

Особливості регулювання діяльності природних 
монополій розглянуто в працях вітчизняних і за-
рубіжних економістів: І. Гольденберга, Є. Жиль-
цова, В. Кокорєва, О. Маліннікової, В. Студенцова, 
В. Базилевича, В. Лагутіна, В. Кривуцького, Г. Фи-
люк, А. Бутиркіна, О. Костусєва, А. Кравченка, 
Н. Белоусова, В. Венгер, І. Галиця, А. Городецький, 
Я. Жаліло, А. Колганова, А. Френзеля, А. Юданова, 
Л. Карбовника, О.Кисинця, Д. Напрієнко та ін. Про-
блему ефективного функціонування підприємств у 
сфері природних монополій розглянуто у працях 
А. Бутиркіна, О. Калмичкової, В. Кокорєва,О. Ку-
дряшової, Н. Розанової, І. Гнилякевич. Певна час-
тина робіт присвячена проблемам реформування 
діяльності природних монополій, інша – визна-
ченню методів та інструментів їх цінового регулю-
вання, обґрунтуванню рекомендацій щодо вдоско-
налення законодавчої бази тощо. Незважаючи на 
вже запропоновані рішення з питань ефективного 
функціонування природних монополій, проблема 
вдосконалення регулювання діяльності природних 
монополій на ринку в Україні потребує подальшого 
дослідження.

Постановка завдання. Природні монополії є 
бюджетостворюючою галуззю. Недосконалість ме-
ханізмів регулювання веде до перерозподілення 
доходності у бік природних монополістів. Тому не-
обхідно визначити варіанти вдосконалення тариф-
ного регулювання природних монополій

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Отже, природна монополія ефективно функціонує 
за умови, якщо весь ринок охоплює лише один 
господарюючий суб'єкт. З економічної точки зору 
природна монополія існує, коли ефект масштабу 
настільки великий, що один суб'єкт може забезпе-
чити весь ринок, маючи при цьому нижчі витрати 
на виробництво одиниці продукції, ніж їх би мав 
ряд конкуруючих суб'єктів [1, c. 82].

Повертаючись до історії виникнення монополій, 
необхідно зазначити, що монополістичні ознаки іс-
нували в деяких країнах з IV тисячоліття до н.е. 
Причинами були новітні на той час технічні вина-
ходи, зміни в технологічному способі виробництва. 
Промисловий переворот призвів до концентрації 
робітників на великих підприємствах і зростання 
обсягів виробництва.

Процес монополізації (насамперед у формі гру-
пових монополій) набув у розвинутих країнах сві-
ту значного розвитку. Особливо стрімко цей процес 

пройшов в США. Відомо, що природна монополія –  
ринкова структура, яка виникла внаслідок дії 
об'єктивних техніко-економічних чинників в деяких 
галузях економіки. "Природність" формування та-
ких галузевих ринків супроводжується несприят-
ливими зовнішніми ефектами їх функціонування, 
пов'язаними із завищенням монопольної ціни і зни-
женням обсягу випуску в порівнянні з конкурент-
ним ринком [2, c. 297]. 

Прикладом природних монополій є підпри-
ємства, що надають суспільству послуги з елек-
тропостачання, зв'язку тощо. У цьому разі ефект 
масштабу у виробництві та розподілі товару за-
безпечує отримання ефекту низьких витрат на ви-
робництво одиниці продукції і виходячи з цього –  
низьку ціну. За цих умов конкуренція є нерента-
бельною. Сьогодні в Україні суб'єкти природних 
монополій діють на таких ринках: транспортуван-
ня нафти і нафтопродуктів трубопроводами; тран-
спортування природного і нафтового газу трубопро-
водами та його розподіл; транспортування інших 
речовин трубопровідним транспортом; передачі та 
розподілу електричної енергії; користування заліз-
ничними коліями, диспетчерськими службами, вок-
залами та іншими об'єктами інфраструктури, що 
забезпечують рух залізничного транспорту загаль-
ного користування; управління повітряним рухом; 
зв'язку загального користування; централізованого 
водопостачання та водовідведення; централізова-
ного постачання теплової енергії; спеціалізованих 
послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів

У процесі аналізу зарубіжного досвіду регулю-
вання природних монополій визначено, що форму-
вання ціни на газових ринках залежить від конку-
ренції з ринками нафти, показників еластичності 
різних сегментів газового ринку, а також від тех-
нологічних особливостей газової галузі та інститу-
ціональних умов, у яких вона функціонує. Проце-
си регулювання були спрямовані на лібералізацію 
ринків, їх розподіл на конкурентні та ринки з при-
родно-монопольними рисами і супроводжувалися 
реструктуризацією і приватизацією. Успішно засто-
совувалися такі методи регулювання: регулюван-
ня тарифів (цінові ліміти «price cap», по витратах 
пікового навантаження, витрати плюс нормований 
прибуток); конкурентні ціни;оптимальні форми 
контрактів (поєднання довгострокових контрактів 
із використанням зобов'язань типу «take-or-pay» і 
короткострокових із застосуванням спотових цін); 
забезпечення доступу третьої сторони до газотран-
спортної системи [3, c. 26].

Світовий досвід державного регулювання при-
родних монополій свідчить, що в більшості розви-
нених країн держава здійснює жорстке регулюван-
ня діяльності природних монополій. Так у США з 
цією метою ще в ХІХ столітті почали створювати 
федеральні регулюючі комісії, наприклад ство-
рена в 1930 році Федеральна енергетична комісія 
контролювала такі сфери, як електроенергетика, 
газова промисловість, газо-, нафтопроводи, гідро-
енергетичні споруди. Федеральна комісія з управ-
ління енергетикою контролює сьогодні телефонний 
зв’язок, телебачення, радіо, телеграф тощо. В США 
регульованими залишаються такі галузі природних 
монополій, як залізничний, авіаційний та інші види 
транспорту; низка паливно-енергетичних вироб-
ництв (газопостачання, виробництво електроенер-
гії); надання багатьох видів комунальних послуг. 
Розвинена система галузевих регулюючих органів 
у сферах природних монополій і галузей, прива-
тизованих в часи правління уряду М. Тетчер, діє у 
Великій Британії. Це, зокрема, Відомство з питань 
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ринків газу й електроенергії, Управління з питань 
ринків послуг водопостачання, Управління з пи-
тань регулювання залізниць, Управління з питань 
телекомунікацій, окремі комісії з питань поштових 
послуг, цивільної авіації, радіозв’язку тощо. Осо-
бливість цієї країни в тому, що британські органи, 
які відповідають за конкурентну політику, й зазна-
чені регулюючі органи сфери природних монополій 
мають паралельні повноваження застосування кон-
курентного законодавства у Великій Британії. Від-
повідні регулюючі агенції існують також у Китаї, 
Франції, Італії, Швеції, Бразилії, Австрії, Японії й 
багатьох інших країнах [4, c. 37].

В Україні існують свої особливості функціону-
вання суб’єктів природних монополій. Це відсутність 
чіткого розмежування монопольних та конкурент-
них секторів діяльності; високий ступінь заполіти-
зованості процесів господарської діяльності, дер-
жавна власність на більшість інфраструктурних 
об'єктів; високий рівень зношеності основних фон-
дів підприємств інфраструктурних галузей; низь-
ка якість послуг та висока аварійність виробничих 
процесів; неефективність державного менеджмен-
ту; високий рівень енергомісткості господарських 
процесів тощо. В Україні діяльності природніх мо-
нополій прямо впливає на стан економіки. Відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів України від 
25.07.12 № 705 (зі змінами і доповненнями) Націо-
нальна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є 
гарантованим постачальником природного газу для 
промислових споживачів, річний обсяг споживан-
ня природного газу яких перевищує 3 млн. куб. ме-
трів, та підприємств, що здійснюють виробництво 
теплової енергії, і здійснює реалізацію природного 
газу зазначеним споживачам за наведеними нижче 
цінами. «Нафтогаз України» реалізує низку між-
народних проектів з видобутку нафти і газу за 
кордоном та диверсифікації джерел постачання та 
шляхів транспортування енергоресурсів до Украї-
ни. Зокрема, це проекти з видобутку вуглеводнів у 
Єгипті та ОАЕ, проект створення Євро-Азіатського 
нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), проект по-
стачання в Україну скрапленого природного газу.

В січні-вересні 2014 року чистий збиток НАК 
"Нафтогаз України" зріс в 11,7 разу в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року – з 5,318 мі-
льярда гривень до 62,475 мільярда. Про це йдеть-
ся у фінансовому звіті енергохолдингу, складеному 
за міжнародними стандартами. Відповідно до до-
кументу, чистий дохід компанії за 9 місяців цьо-
го року знизився на 4,1% – до 44,204 млрд гри-
вень. Валовий збиток "Нафтогазу" в січні-вересні 
2014 року знизився в 6,3 разу порівняно з анало-
гічним періодом 2013 року – до 2,191 млрд гривень, 
при цьому операційний збиток зріс у 3,2 разу – до 

46,09 млрд гривень. Як повідомлялося, станом на 
14 жовтня підприємства Теплокомуненерго, Тепло-
електроцентралі, та низка промислових споживачів 
заборговували НАК "Нафтогаз України" 18,3 млрд 
гривень за спожитий природний газ.

Функцію замінника конкурентного тиску у сфері 
природних монополій повинно виконувати втручан-
ня держави – державне регулювання. Таке регулю-
вання повинно забезпечувати:

• економічно обґрунтований розмір тарифів на 
послуги (цінове регулювання);

• недискримінаційний доступ споживачів до по-
слуг природних монополій

(регулювання доступу);
• належний мінімальний рівень якості та безпе-

ки послуг природних монополій (технічне регулю-
вання або регулювання якості).

Висновки. В економічній площині необґрунто-
вано завищені тарифи на послуги природних мо-
нополій перешкоджають розвиткові конкурентно-
го сектору. У світовій практиці склалося декілька 
шляхів формування системи органів регулювання 
природних монополій, за якими таке регулювання 
можуть здійснювати:

- відповідні галузеві міністерства (транспорту, 
зв’язку, енергетики тощо);- органи захисту конкурен-
ції (антимонопольні комітети і подібні їм структури);

- незалежні регулюючі комісії.
В Україні на теперішній час усі повноваження у 

сфері захисту конкуренції покладені на Антимоно-
польний комітет України.

Існують певні причини недостатньої ефектив-
ності державного регулювання тарифів на послуги 
природних монополій:

• слабкість органів – державних регуляторів 
природних монополій;

• недостатня кількість варіантів системи фор-
мування тарифів;

• недосконалість застосування моделі тарифо-
утворення;

• існування певних груп, які зацікавлені у збе-
реженні наявної моделі регулювання

Можливо застосувати такі варіанту вирішення 
проблеми:

1. Відмова від безальтернативного використання 
моделі тарифного регулювання “витрати плюс”.

2. Визначення таких категорій витрат, які не під-
лягають врахуванню під час регулювання тарифів 
на послуги підприємств, яких відносять до природ-
них монополій, у відповідному нормативному акті.

Перший варіант вирішення проблеми є най-
більш перспективним. 

Одже, функціонування природних монополій 
повинно стати пріорітетним напрямком розвитку 
сучасної промислової політики України
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку товарообороту та роздрібної тор-

гівлі в цілому відбуваються структурні зміни, що 
пов’язані з виникненням й активним просуванням 
на ринок нових торговельних форматів, які ви-
користовують прогресивні технології продажу, 
ефективний менеджмент, сучасні інформаційні та 
логістичні системи й надають покупцям широкий 
спектр супутніх послуг. Однак, недостатній розви-
ток внутрішнього аудиту з товарними операціями 
підприємств роздрібної торгівлі безумовно, позна-
чається на якості інформаційного забезпечення 
управління підприємством у вигляді аналізу даних, 
оцінок, рекомендацій, порад та інформації стосовно 

діяльності, що перевіряється. В останні роки намі-
тилася тенденція посилення конкурентної боротьби 
в сфері роздрібної торгівлі, зменшення прибутку 
та зниження темпів розвитку роздрібного ринку, а 
враховуючи той факт що мета аудиту полягає у 
передбаченні запровадження ефективного конт-
ролю із понесенням виправданих витрат, питання 
обґрунтованості та доцільності здійснення окремих 
витрат є достатньо актуальним.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у розробці методичного інструментарію формування 
інформаційних ресурсів обліку та внутрішнього ау-
диту товарних операцій для управління підприєм-
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ствами роздрібної торгівлі що випливає з потреби 
забезпечення внутрішньогосподарського контролю 
за: здійсненням діяльності відповідно до вимог чин-
ного законодавства та облікової політики; виконанням 
прийнятих управлінських рішень; управлінням ризи-
ками, що виникають у процесі здійснення основної та 
іншої діяльності, а також здійснення моніторингу ді-
яльності щодо їх мінімізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
сучасних умов розвитку ринкових відносин, коли 
зростає непередбачуваність результатів діяльності 
підприємств та рівень їх ризикованості, підвищу-
ється роль такої форми внутрішньогосподарського 
контролю, як внутрішній аудит.

Внутрішній аудит вирішує для клієнта наступні 
задачі: вивчає систему контролю активів; перевіряє 
відповідність діючого контролю політиці компанії; 
аналізує ситуації ризику і попередження банкрут-
ства; використовує ноу-хау для збільшення при-
бутку й ефективності нової технології, приймає інші 
міри, що сприяють розвитку компанії. Сьогодні існує 
досить багато визначень внутрішнього аудиту, для 
здійснення аналізу деякі з них наведено в таблиці 1.

Проаналізувавши наведені визначення можна 
зробити висновок, що внутрішній аудит – це сис-
тема спостереження, контролю й експертної оцінки 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
та його структурних підрозділів з метою обґрун-
тування та прийняття оптимальних тактичних і 
стратегічних рішень щодо зміцнення фінансового 
стану підприємства, підвищення ефективності ро-
боти системи бухгалтерського обліку, складання та 
подання звітності.

Робота підприємств і організацій в умовах рин-
кових відносин та конкурентної боротьби зумовлює 
виникнення нової форми незалежного контролю – 
аудиту. Необхідність у послугах аудитора постала 
з наступних причин:

– потреба акціонерів, страхових компаній, бан-
ків та інших користувачів в об’єктивній і достовір-
ній інформації про фінансово-господарський стан 
того чи іншого суб’єкта господарювання;

– залежність наслідків прийняття рішень ко-
ристувачами інформації (власниками, інвесторами, 
кредиторами та ін.) від якості отриманої інформації;

– необхідність спеціальних знань та навичків 
для перевірки інформації;

– можливість надання менеджерами недосто-
вірної інформації власникам, акціонерам, кредито-
рам та іншим користувачам;

– відсутність у користувачів інформації досту-
пу для оцінки її якості [3, c. 12].

Таблиця 1
Визначення сутності внутрішнього аудиту в літературі

№ 
з/п Джерело Визначення внутрішнього аудиту

1 Білуха Н.Т. 
Внутрішньогосподарський економічний контроль включає контрольні функції, які 
здійснюються власниками підприємств, комбінатів, організацій і підприємств, кон-
цернів, асоціацій у відповідності до чинного законодавства.

2 Дорош Н.І. Внутрішній аудит – це незалежне об’єктивне підтвердження та консультування, 
розроблені для підвищення ефективності та покращення діяльності підприємства

3 Кулаковська Л.П., 
Піча Ю.В. 

Визначає внутрішній аудит, як незалежну діяльність у суб’єкта господарювання з 
перевірки та оцінки роботи в його інтересах.

4 Міжнародні стан-
дарти Аудиту 

Внутрішній аудит – діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб’єкта 
господарювання і яку виконує окремий відділ. Функції внутрішнього аудиту охо-
плюють, зокрема, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності 
функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

5 Петрик О.А. 

Внутрішній аудит – це незалежна діяльність в організації з перевірки і оцінювання 
її роботи в її інтересах, тобто це діяльність з надання незалежних та об’єктивних 
гарантій і консультацій, спрямованих на удосконалення господарської діяльності 
організації.

6 Рудницький В.С.
Внутрішній аудит – це система спостереження й експертної оцінки господарської 
діяльності підприємства та його структурних підрозділів з метою обґрунтування та 
прийняття оптимальних тактичних і стратегічних рішень.

7 Савченко В.Я. 

Служба внутрішній аудиту створюється з метою забезпечення ефективності діяль-
ності апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства, 
удосконалення системи бухгалтерського обліку і сприяння підвищення ефективнос-
ті роботи, зміцнення його фінансового стану.

8 Сопко В.В. 
Внутрішній аудит – аудит, за допомогою якого здійснюється самоконтроль за рів-
нем витрат, рентабельності, режимом економії і високою якістю зроблених покупцю 
послуг.

Таблиця 2
Cтадії внутрішнього аудиту товарних операцій

№ 
з/п Стадії Характеристика стадії

1. Початкова стадія

Відділ внутрішнього аудиту (або внутрішній аудитор) отримує завдання від ке-
рівництва підприємства, здійснює попереднє збирання інформації, що стосується 
товарних операцій. Визначається термін проведення аудиту. Розробляється про-
грама аудиту відповідно до отриманих завдань. Окреслюють методику внутріш-
нього аудиту. Дані питання деталізуються при розробці плану – графіка аудиту та 
робочих планів аудиторів.

2. Дослідницька 
стадія

Охоплює різноманітні процедури організаційного характеру, що здійснюються за 
скоригованою програмою внутрішнього аудиту товарних операцій. Перевірка звіт-
ної документації.

3. Завершальна 
стадія

Узагальнення та реалізація результатів аудиту. Виявленні недоліки, помилки, про-
рахунки подаються у звітах (висновках) внутрішніх аудиторів.
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Саме тому, головним чином ефективність та ре-
зультативність внутрішнього аудиту товарних опе-
рацій у підприємствах роздрібної торгівлі безпосе-
редньо залежить від інформаційного забезпечення, 
наявності інформаційного ресурсу.

Професор Рудницький В. С. вважає, що "про-
цесу внутрішнього аудиту властиві стадії, етапи, 
фази, процедури, операції» [3, с. 55], виділяючи по-
чаткову, дослідну та завершальну стадії. Ми пого-
джуємося з такими стадіями організації внутріш-
нього аудиту.

Таким чином, організація процесу внутрішнього 
аудиту товарних операцій на підприємствах роздріб-
ної торгівлі повинна включати три стадії (табл. 2),  
кожній з яких притаманне відповідне інформаційне 
забезпечення.

На всіх зазначених стадіях створюються відпо-
відні організаційні документи: технологічні карти 
внутрішнього аудиту товарних операцій та робочі 
альбоми аудиторської документації.

Технологічні карти внутрішнього аудиту товар-
них операцій формуються за топологічною ознакою. 
Подана в карті інформація, що стосується товарних 
операцій, забезпечує правильне розуміння внутріш-
нім аудитором об’єкта аудиту та надає можливість 
оцінити правильність їх відображення в первинних 
документах, обліку та звітності. Технологічні карти 
мають рекомендаційний характер та забезпечують 
раціональний поділ внутрішнього аудиту товарних 
операцій на конкретні об’єкти перевірки [4, c. 109].

Також за стадіями внутрішнього аудиту товар-
них операцій доцільно створювати робочі альбоми 
аудиторської документації. Структура такого аль-
бому, на нашу думку, є достатньо розробленою для 
належного здійснення внутрішнього аудиту товар-

них операцій, і передбачає: титульний аркуш, пе-
релік документів, короткі методичні вказівки, зраз-
ки самих форм. Робочий альбом початкової стадії 
внутрішнього аудиту товарних операцій включає: 
бюджет витрат часу, робочу програму і загальний 
план внутрішнього аудиту. Робочий альбом дослід-
ної стадії передбачає наявність робочих документів 
перевірки товарних операцій, а заключної стадії 
– звіт внутрішнього аудиту товарних операцій. Ро-
бочі документи аудитора повинні супроводжувати 
всі етапи процесу внутрішнього аудиту товарних 
операцій. Залежно від етапів перевірки сукупність 
робочих документів поділена на 5 груп [4, c. 108]: 

Таблиця 3
Види робочих документів внутрішнього аудиту 

товарних операцій
№ 
з/п Вид Характеристика робочих 

документів

1 Організаційні Розробляються на етапі плану-
вання

2 Дослідницькі Розробляються на стадії збору 
доказів

3 Узагальнюючі

Узагальнюються зібрані ауди-
торські докази та готуються 
висновки для внесення їх в 
аудиторський звіт

4 Звітні Аудиторський звіт

5 Контроль 
якості

Відображають якість внутріш-
нього аудиту товарних опера-
цій

Форми звітів, складені за результатами вну-
трішнього аудиту товарних операцій, затверджу-

 

Господарський факт, який підлягає первинній реєстрації

Фінансовий 
відділ

Відділ 
внутрішнього 

аудиту

Відділ 
клієнтської 

бази

Відділ 
управління 
товарними 
запасами

Відділ 
маркетинг

у

Відділ 
логістики

В
их

ід

Користувачі інформації, системи електронного документообігу

Інформаційна система бухгалтерського обліку

Менеджери та підрозділи підприємства

Контролюючі органи

Інші користувачі

П
ро

це
с

Система електронного документообігу

Збір і реєстрація 
господарських фактів, які 

підлягають 
документуванню

Формування масиву 
первинної облікової 

документації за 
підрозділами виникнення

Організація роботи 
з документацією

Створення середовища 
функціонування 

системи електронного 
документообігу

Організація 
документообігу

Використання документів в 
діяльності підприємства

Зберігання документів на 
сервері

Підрозділи підприємства роздрібної торгівлі

Рис. 1. Автоматизація електронного документообігу на підприємствах роздрібної торгівлі
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ються безпосередньо на підприємстві. Дані звіти 
повинні містити такі реквізити: перелік виявлених 
порушень; встановлення винних осіб; перелік об-
ставин, за яких ці порушення виявлені; оцінку ви-
явлених недоліків з точки зору їх впливу на гос-
подарську діяльність підприємства; рекомендації 
щодо можливого усунення даних відхилень; оцінку 
даних рекомендацій щодо їх можливого впливу на 
організацію; конструктивні пропозиції (за їх наяв-
ності) по вдосконаленню різних аспектів функці-
онування підприємства, що мають відношення до 
проведеної роботи.

Внутрішні аудитори повинні надавати обґрунто-
вані рекомендації та пропозиції щодо удосконален-
ня контролю та аналізу за товарними операціями. 
Керівництво підприємств роздрібної торгівлі пови-
нно дати чітку відповідь на рекомендації та пропо-
зиції внутрішніх аудиторів, а також вказати, які з 
них будуть втілені в життя, а які – не будуть реа-
лізовані, та з яких причин.

Питання автоматизації внутрішнього аудиту то-
варних операцій на підприємствах роздрібної тор-
гівлі є надзвичайно актуальним. Адже автоматизо-
вані системи бухгалтерського обліку та контролю, 
які сьогодні широко використовуються і впрова-
джуються на досліджуваних підприємствах, ство-
рюють усі умови для використання комп’ютерної 
техніки, здійснюючи внутрішній аудит в середови-
щі електронної обробки даних та електронного до-
кументообігу загалом (рис. 1).

Важливе значення у формуванні інформацій-
ного забезпечення внутрішнього аудиту товарних 
операцій займає законодавча, планово-нормативна 
та довідкова інформація.

До робочої, або інформації, що підлягає дослі-
дженню, ми відносимо: 

– інформацію про товарні операції з фінансо-
вого, управлінського, податкового та статистичного 
обліку, а також їх звітність;

– дані внутрішнього контролю, попереднього 
зовнішнього та внутрішнього аудиту;

– акти перевірки податкових органів, контроль-
но-ревізійних служб та ін. 

Таким чином, класифікація інформаційного за-
безпечення внутрішнього аудиту товарних операцій 
має наукову необхідність та практичну значимість. 

Організаційно-методичне забезпечення вну-
трішнього аудиту товарних операцій, включає:

– нормативно-довідкова інформація, що пред-
ставлена періодичними виданнями («Урядовий 
кур’єр», «Все про бухгалтерський облік», «Баланс», 
тощо);

– інформаційно-довідкові пошукові системи 
(«ГРОССБУХ», «Нормативні акти України», «Кон-
сультант»);

– нормативно-правове забезпечення (зако-
ни України, інструкції, положення, доповнення, 
роз'яснення, офіційні коментарі, що регулюють 
торговельну діяльність підприємства, зокрема, то-
варні операції, а також аудиторську діяльність (За-
кони України «Про аудиторську діяльність»);

– методичне забезпечення (Стандарти профе-
сійної практики внутрішнього аудиту, розроблені 
міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів;

– Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту 
(професійний орган внутрішніх аудиторів в Україні 
відсутній); 

– Стандарти внутрішнього аудиту підприєм-
ства, розробляються підприємством самостійно;

– інформаційне забезпечення (уся інформація, 
яка формується і використовується на різних ста-
діях внутрішнього аудиту товарних операцій);

– кадрове забезпечення – наявність власних 
висококваліфікованих аудиторів, їх база знань;

– технічне забезпечення – комплекс технічних 
засобів, оргтехніки, керівних матеріалів щодо їх за-
стосування (комп’ютерна техніка);

– програмне забезпечення (аудиторські програ-
ми, текстовий редактор типу Word, електронні та-
блиці типу Excel).

Петрик О. А. визначає критерії формування 
аудиторської документації [4, с. 112], які, на нашу 
думку, є актуальними і для внутрішнього аудиту 
товарних операцій:

– робочі документи аудитора повинні містити 
повну і детальну інформацію для управління про-
цесом внутрішнього аудиту і підтвердження його 
результатів;

– під час складання робочих документів вну-
трішній аудитор повинен враховувати не тільки 
дані, що стосуються процесу перевірки, а також і 
будь-яку іншу інформацію щодо об’єкта внутріш-
нього аудиту;

– документи повинні відображати найбільш 
суттєві моменти перевірки, охоплювати важливі 
напрямки і завдання внутрішнього аудиту товар-
них операцій;

– документи повинні містити необхідну і корис-
ну інформацію для наступних аудиторських пере-
вірок;

– документи повинні бути складені чітко і зро-
зуміло;

– у документах повинні вказуватись джерела 
інформації, дані про походження доданих докумен-
тів, а також виконані аудиторські процедури.

Отже, кожній стадії процесу внутрішнього ауди-
ту товарних операцій притаманні робочі документи. 
Під час здійснення внутрішнього аудиту товарних 
операцій робочі документи нагромаджуються і сис-
тематизуються у теках або файлах. На основі уза-
гальнення результатів (доказів) внутрішнього ау-
диту товарних операцій складається підсумковий 
документ – аудиторський звіт.

Основними вимогами до форми і змісту звіту 
внутрішнього аудиту є те, що він складається з 
двох частин. У першій частині наводяться завдан-
ня, обсяг та методи внутрішнього аудиту, а у дру-
гій – висновки і рекомендації. Даний підсумковий 
документ складається з урахуванням стандартів та 
методів проведення аудиту і підписується керівни-
ком служби внутрішнього аудиту. Аудиторський 
висновок повинен бути максимально стислим і точ-
ним. У висновку узагальнюються виявлені недолі-
ки, порушення та зловживання, що були допущені 
під час, до або після здійснення товарних опера-
цій. Досліджуються також причини, що спричини-
ли дані порушення та подаються пропозиції для 
їх усунення. На відміну від висновку зовнішнього 
аудитора внутрішній аудитор не просто висловлює 
свою думку, а детально розглядає виявлені недо-
ліки і пропонує шляхи їх вирішення. 

Таким чином звіт внутрішнього аудиту товар-
них операцій складається з чотирьох частин. Пер-
ша частина звіту повинна містити такі реквізити: 
номер, дата, вид і період перевірки, назва струк-
турного підрозділу, яке перевіряють, склад робочої 
групи, її керівник. У другій частині звіту повинні 
бути чітко визначені об’єкт, предмет, мета, завдан-
ня, методи внутрішнього аудиту товарних опера-
цій. У третій частині документально узагальню-
ються результати внутрішнього аудиту товарних 
операцій: наводиться перелік виявлених порушень, 
помилок, зловживань, недоліків, що стосуються 
оформлення, здійснення, обліку та контролю то-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ126

3 (03) грудень 2014

варних операцій, а також обставин їх виникнення 
і аналіз з’ясованих фактів. Четверта частина звіту 
внутрішнього аудиту товарних операцій подає ре-
комендації та пропозиції щодо усунення виявлених 
недоліків, а також удосконалення обліку і контролю 
товарних операцій. Звіт внутрішнього аудиту то-
варних операцій повинен бути чітким і зрозумілим 
для керівництва, тобто відповідати діловому стилю 
без зайвої складної термінології [4, c. 111].

Керівництво підприємства повинні бути впевне-
ні у фаховості та професіоналізмі своїх внутрішніх 
аудиторів. Наприклад, за кордоном, впровадження 
рекомендацій внутрішнього аудиту є нормою (а не 
характерною особливістю) [6, с. 869].

ІАS вимагають, щоб внутрішні аудитори пере-
конались у прийнятті відповідних заходів за ре-
зультатами перевірок. Для систематизації та до-
кументального оформлення даних дій пропонуємо 
створити відповідний документ для записів вну-
трішніх аудиторів. Якщо вони не будуть своєчасно 
виконані, внутрішній аудитор буде знову з ними 
стикатися і його робота буде неефективною з не-
раціональним затрачанням часу. Зовнішні аудитори 
не несуть відповідальності за реалізацію наданих 
рекомендацій, оскільки це справа підприємства. 

Американський економіст Дж. Робертсон спра-
ведливо відзначає: «питання, розглянуті у звітах 
внутрішніх аудиторів, як правило, вважаються 
відкритими доти, поки від керівництва або переві-
реного структурного підрозділу не надійде офіцій-
на письмова відповідь на рекомендації аудиторів. 
У цій відповіді обов’язково вказується, які рекомен-
дації виконані, а які вважаються неефективними з 
точки зору затрат. Тільки після отримання пись-
мової відповіді аудиторська перевірка вважається 
закінченою» [5, с. 477].

Інформація робочих та звітних документів вну-
трішніх аудиторів є конфіденційною (комерційною 
таємницею), а її носії – власністю відділу внутріш-
нього аудиту і зберігаються у спеціально обладна-
ному архіві.

Окрім забезпечення обмеженого доступу до ау-
диторських документів, керівник відділу внутріш-
нього аудиту також визначає порядок роботи ар-
хіву відділу внутрішнього аудиту і призначення 
особи, відповідальної за збереження документів. 
Архів відділу внутрішнього аудиту поділяють на 
поточний і постійний. Інформацію, яка використо-

вується неодноразово і необхідна для здійснення 
наступних аудиторських перевірок, доцільно збері-
гати в постійному архіві. Призначення постійного 
архіву полягає у виключенні необхідності повторної 
підготовки нових робочих документів для позицій, 
що залишилися без змін; забезпеченні збережен-
ня інформації, що стосується облікової політики і 
системи внутрішнього контролю; збереження даних 
щодо вивчення тенденцій у роботі організації; за-
безпеченні документування здійсненої роботи; за-
безпеченні готовою інформацією нових працівників 
відділу [5, с. 213].

На підприємствах роздрібної торгівлі постійний 
архів відділу внутрішнього аудиту включає: загальні 
відомості про підприємство; юридичні, організаційні, 
розпорядчі документи постійного характеру; доку-
менти щодо організації обліку і внутрішнього контр-
олю; аудиторські висновки, акти перевірок податко-
вих органів, звіти внутрішнього аудиту. Матеріали 
постійного архіву використовуються під час підго-
товки до проведення внутрішнього аудиту, зокрема 
і товарних операцій, та навчання асистентів. Після 
кожної перевірки керівник робочої аудиторської гру-
пи зобов’язаний вносити в постійний архів зміни, нові 
документи. У випадку формування постійного архіву 
на електронних носіях, доцільно створити окремий 
файл, в якому вказуються дані про внесення змін.

Усі робочі документи аудитора, що формують-
ся під час аудиторської перевірки, зберігаються 
в поточному архіві відділу внутрішнього аудиту 
[1, с. 215]. Через визначений проміжок часу (3-5 ро-
ків) документи поточного архіву відділу внутріш-
нього аудиту передаються в архів підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Загалом 
проведення аудиторської перевірки на підприєм-
ствах роздрібного товарообігу є потужним засобом 
підвищення ефективності та правильності систе-
ми обліку на підприємстві, підвищує ступінь до-
віри контрагентів та дозволяє усунути наявні по-
рушення та недоліки. Внутрішній аудит дозволяє 
забезпечувати керівництво компанії своєчасною до-
стовірною інформацією про комерційну діяльність 
підприємств роздрібної торгівля. У зв'язку з ста-
новленням в Україні ринкових відносин незалеж-
ний аудит на підприємствах роздрібного товарообі-
гу є необхідним елементом для підвищення якості 
функціонування системи бухгалтерського та подат-
кового обігу, про що свідчить світовий досвід.
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Вступ. На сьогоднішній день кожен із нас став 
свідком того, як політична криза, яка про-

котилася країною потягнула за собою і економічну 
кризу. Фахівці сфери економіки давно складали 
прогнози, за якими передбачався занепад політич-
ного становища, а відповідно і економіки України. 
Безробіття, підвищення цін на товари і послуги, без-
робіття, зростання курсів конвертованих валют –  
усе це є проявом економічної кризи. В таких умо-
вах приходиться дуже важко функціонувати, або 
ж взагалі виживати підприємствам, що діють у 
різних галузях. 

Постановка завдання. Кожне підприємство ста-
вить за мету – отримати максимальний прибуток 
у сфері своєї діяльності. І як відомо на життєвому 
циклі кожного підприємства виникають зовнішні чи 
внутрішні загрози, або можливості. Як правило, у 
складних умовах кожен підприємець шукає якнай-
швидшого виходу підприємства із скрутного стано-
вища. Проте, не зажди йому вдається зробити це 

самостійно, опираючись на власний досвід та мож-
ливості. Саме тому вагоме значення на сьогоднішній 
день в діяльності багатьох підприємств зростає роль 
консалтингових фірм, тобто таких, які надають по-
слуги консультування з питань економіки, фінансів, 
менеджменту, маркетингу, податків, та ін.. 

Мета статті. Враховуючи зростання ролі кон-
салтингової діяльності в процесі розвитку підпри-
ємства, вважається за необхідне розкрити сутність 
управління консалтинговою діяльністю, а також 
охарактеризувати власне консалтингові послуги 
та визначити їх вплив на розвиток сучасного під-
приємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням в сфері інтелектуальної діяльності, до 
яких власне і відноситься консалтинг займалися 
ряд зарубіжних та вітчизняних вчених: В.А. Верба, 
В.В. Давиденко, Н.І Лобанов, О.С. Марченко, В. Ан-
дрійчука, О. Варченко, П. Гайдуцький, Ю. Луценко, 
П. Макаренко, М. Малік та ін.
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Виклад основного матеріалу. Консалтингові 
фірми надають консультаційні послуги виробникам, 
продавцям та споживачам за допомогою спеціально 
навчених осіб відповідної кваліфікації, здатних ви-
значити, проаналізувати та розробити модель ви-
рішення проблеми, з якою зіткнулося те чи інше 
підприємство. Потреба у допомозі консультантів 
обумовлена не тільки їх новими знаннями, аналітич-
ними уміннями, заходами та методологічними під-
ходами, які може привнести консультант в клієнт-
ську організацію, а й тим, що сторонні консультанти 
покликані допомагати менеджерам орієнтуватися в 
складних умовах прискорення технологічних змін, 
швидкого зростання ділової активності, що надзви-
чайно впливає на майбутнє організації [2, c. 162].

Консалтингові послуги формуються відповідно 
до потреб клієнта. Основним завданням консалтин-
гових фірм є надання допомоги клієнту щодо ви-
рішення ділових, управлінських, чи іншого типу 
питань. Такі фірми здатні підвищити ефективність 
функціонування того підприємства, яке звернулося 
за допомогою до цієї фірми. 

До основних типів консалтингових продуктів 
відносять: 

• Дослідження та аналіз ринку;
• Розробку стратегії;
• Фінансовий менеджмент;
• Підготовку та експертизу інвестиційних про-

ектів;
• Управління маркетингом;
• Управління виробництвом;
• Управління персоналом;
• Інформаційні технології [3, c. 92].
Консалтингові компанії створюють інформацій-

ний простір для знайомства підприємств з нови-
ми управлінськими інструментами і технологіями 
шляхом презентації нових консалтингових про-
дуктів у публікаціях, що висвітлюють досвід їх 
впровадження, популяризації нових ідей на про-
фесійних конференціях, навчальних семінарах, 
тренінгах. Причому застосування розроблених 
консультантами управлінських технологій в ді-
яльності підприємства може здійснюватися як за 
умови прямої консалтингової підтримки, так й без 
такої. Саме тому ми вважаємо, що рівень впливу 
управлінського консультування на розвиток під-
приємства визначається ступенем розробленості, 
впровадження та розвитку консалтингових про-
дуктів і технологій [1, c. 57]. 

Сучасний стан ринку консультаційних послуг 
підтверджує життєздатність та перспективність ін-
ституту незалежного консультування. Консалтин-
гові фірми, які просувають на ринок свої послуги, 
проголошують свою об’єктивність та незалежність 
під час вирішення завдань клієнта. Такий вид кон-
сультування є зовнішнім, оскільки консультанти 
працюють з клієнтом на основі їх тимчасового за-
лучення до організації на період надання консуль-
таційної послуги. У цьому випадку консультанти не 
є співробітниками компанії клієнта та не підпоряд-
ковані її керівництву [4, c. 78].

Як вже відзначалося, консалтингові послуги на-
лежать до інтелектуальних послуг. Тому їх якість 
прямо залежить від кваліфікації персоналу. Якість 
консалтингової послуги, забезпечується низкою 
способів: регламентація консалтингових процедур 
на всіх етапах роботи консалтингової фірми; по-
стійне професійне зростання персоналу, політика 
контролю якості [5].

Серед основних практичних причин, по яких ме-
неджери фірм звертаються до допомоги консуль-
тантів, виділяють: 

1. Особливі знання і навички. До послуг консуль-
танта найчастіше звертаються у разі, коли в ор-
ганізації немає фахівців, які можуть запланувати, 
розробити і ефективно здійснити складний процес 
змін, необхідних для вирішення певних проблем. 

2. Інтенсивна професійна допомога на тимчасо-
вій основі. Іноді в організації є необхідні технічно 
кваліфіковані кадри, однак керівників або штатних 
фахівців неможливо звільнити для поглибленої і 
тривалої роботи над вирішенням важливої пробле-
ми або для здійснення масштабного проекту. 

3. Неупереджений погляд із сторони, незалеж-
ність консультанта від організації-замовника, від-
сутність впливу на нього внутрішніх взаємосто-
сунків, а також існуючих в організації традицій і 
цінностей, дозволяє йому залишатися неупередже-
ним в ситуаціях, коли члени організації не можуть 
бути об'єктивними.

4. Обґрунтування рішень, прийнятих керів-
ництвом. Іноді консультантів просять виконати 
завдання і представити звіт, щоб менеджер міг 
обґрунтувати своє рішення, посилаючись на реко-
мендації консультанта.

5. Навчання за допомогою консультування. За-
вдання з консультування стають засобом навчання. 
Слід зазначити, що освітній ефект консультування 
є, мабуть, найважливішим.

Крім технічного і освітнього аспектів найважли-
вішим чинником прийняття рішення про звернення 
до послуг консультанта є співвідношення між ви-
тратами і доходами, тобто ефективність з економіч-
ної точки зору. Залежно від ситуації з якою зіткну-
лася організація клієнта, допомога консультанта 
може бути потрібною для виправлення ситуації, 
яка швидко погіршується (задача на виправлення), 
для покращання існуючої ситуації (задача на удо-
сконалення) або для створення абсолютно нової си-
туації (задача на створення) [7, c. 122]. 

На управлінському ринку консалтингової послу-
ги пропонують [6]: 

- консалтингові транснаціональні корпорації (ве-
лика п'ятірка: Deloitte & Touch Tohmatsu int., Arthur 
Andersen & CoSC, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & 
Young, McKinsey & Co), що мають розгалужену ме-
режу регіональних представництв, об'єднаних єди-
ною корпоративною стратегією та культурою; 

- великі багатофункціональні фірми, в яких пра-
цює близько сотні професійних консультантів, котрі 
спеціалізуються на обслуговуванні великих компа-
ній та пропонують увесь спектр управлінських по-
слуг і вирішення найскладніших проблем; 

- вузькоспеціалізовані фірми, які зазвичай на-
дають консалтингові послуги дрібним і середнім 
фірмам та пропонують свої послуги в обмеженому 
секторі управлінського консультування, що дозво-
ляє їм досягти високої якості обслуговування. Як 
завжди, вони намагаються працювати в певному 
територіальному просторі; 

- університети, учбові центри, які, проводячи 
серйозну підготовку спеціалістів, можуть здійсню-
вати тренінги, ініціюючи тих, хто навчається, до-
тримання консалтингових знань та у подальшому 
надання послуг з різних питань бізнесу; 

- незалежні окремі консультанти – висококвалі-
фіковані спеціалісти, що мають досвід роботи, і, як 
правило, виступають або в ролі експертів з будь-
яких проблем, або постійними консультантами не-
великих фірм. 

Умови розвитку економіки, що змінилися, про-
цеси роздержавлення і приватизації власності на-
дали консалтингу новий імпульс – консалтинг в 
Україні стає особливою індустрією, бізнесом. 
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Сьогодні в Україні працює понад 300 вітчизня-
них консалтингових фірм, з яких 42% займаються 
виключно наданням послуг з питань управлінського 
консультування, відкриті представництва провід-
них консалтингових фірм, що є лідерами консуль-
таційного бізнесу, в тому числі «великої п'ятірки». 
Серед українських організацій, котрі вважаються 
консалтинговими, 42% займаються тільки консуль-
туванням, 30% – присвячують консультуванню 
лише 80% загального обсягу продажу. Окрім того, 
третина учбових організацій має власні консульта-
ційні підрозділи [6].

Висновки. Таким чином управління консалтин-
говою діяльністю на підприємстві перш за все базу-
ється на наданні ефективних, економічно доцільних 
консультацій щодо вирішення тих чи інших про-
блем будь-якого підприємства. 

Для вияснення природи консалтингових органі-
зацій, в першу чергу, необхідно розуміти принци-
пову різницю між консультуванням і консалтингом. 
Необхідно бачити, що консультування виступає як 

навчання і допомога порадами, а консалтинг – як 
допомога у вирішені проблеми замовника. Тобто, 
консалтинг виступає як комплексна послуга по про-
веденню діагностики і лікуванню процесу. На прак-
тиці це передбачає наступні етапи: 

- збір загальної інформації про бізнес (інстру-
ментарій: опитування, аналіз звітів, планів та про-
гнозів; порівняння); 

- виявлення симптомів ускладнень (інструмен-
тарій: експрес-діагностика, порівняння та аналіз 
поточних та базових даних); 

- вияснення проблем, тобто основних слабостей, 
які викликають симптоми і підривають ефектив-
ність бізнесу (інструментарій: узагальнення даних 
аналізу та синтезу); 

- пошук альтернативних рішень, які ведуть до 
подолання проблем і супутніх до них симптомів (ін-
струментарій: узагальнення, резулювання, моделю-
вання проблематики); 

- розробка і застосування рекомендацій для по-
кращення ситуації [5, c. 27].
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Аннотация
Данная статья показывает, что развитие консалтинга на сегодня очень важен для существования каждой фирмы. 
Развитие консалтинговой деятельности способствует улучшению качества руководства, повышении эффективности 
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Summary
This article shows that development consulting today, it is very important for the existence of each company. Development 
consulting activities to improve the quality of management, increase the efficiency of the company as a whole and to 
increase the individual performance of each employee who works in this company. That is why today we need to promote 
the development of management consulting of any scale. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КАПІТАЛУ

У нашому суспільстві такий інструмент як прогнозування продуктивності капіталу, є неминучим помічником в процесі 
управління. При наявності інформації про можливе майбутнє, те чи інше підприємство може наперед сформувати 
свою ринкову стратегію.
Ключові слова: прогнозування, капітал, продуктивність, ефективність.
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Вступ. Актуальність даної теми полягає в 
тому, що капітал є невід'ємною частиною 

процесу управління і організації виробництва. Капі-
тал – один з основних факторів виробництва, який 
складається з вироблених товарів, призначених для 
подальшого використання у процесі виробництва.

Отримання інформації про майбутнє, особли-
вий вид передбачення можливих або бажаних 
змін фінансового стану сучасних підприємств є 
необхідним елементом формування їх ринкової 
стратегії. 

Аналіз попередніх публікацій. Важливий вне-
сок у розвиток економетричного моделювання 
зробили такі відомі західні науковці, як Л. Клейн, 
Дж. К. Гелбрейт, Р. Лекечмен, Р. Хейлбронер, 
В. Леонтьєв та ін. Існують спеціальні стандарти-
зовані моделі: статистичні й динамічні, факторні, 
структурні та комбіновані. Найвідоміші з них: моде-
лі динамічного міжгалузевого балансу, прогнози ма-
кропоказників розвитку (наприклад, модель Дам-
мара – Харрода, Самуельсона – Хікса, Уортенська, 
Бруклінська, Фера та ін.), моделі господарської ди-
наміки тощо.

Мета статті. Вища мета прогнозування продук-
тивності капіталу полягає в тому, аби бути дієвим 
інструментом досягнення цілей підприємства, тобто 
своєчасно виявляти засоби, альтернативи, а також 
шанси і ризики досягнення цілей і вибирати відпо-
відні заходи [4].

Таким чином, нашою метою буде вивчення та 
встановлення форми зв'язку (побудова регресій-
ної моделі) ефективності прогнозування продук-
тивності капіталу (Y – фондовіддача) для ВАТ 
Комсомольське СП «Агромаш» з набором певних 
показників. У подальшому будемо називати їх 
факторами, що впливають на ефективність про-
гнозування продуктивності капіталу : продуктив-
ність праці (Х

1
); фонодозброєність (Х

2
); потуж-

ність підприємства (Х
3
); виручка від реалізації 

продукції (Х
4
); середньоспискова чисельність ви-

робничого персоналу (X
5
);

Постановка завдання. З названих цілей прогно-
зування продуктивності капіталу витікає ряд при-
ватних завдань. Той, хто прогнозує, повинен мати 
повну ясність про цілі тобто про те: яким цілям по-
трібно слідувати взагалі; з яких цілей складаються 
цілі вищого рангу; які зв'язки існують між окреми-
ми цілями; яким окремим цілям слід віддавати осо-
бливу перевагу; для якого періоду часу вибирають-
ся цілі; які шанси і ризики пов'язані з вибраними 
цілями [3, c. 153].

Виклад основного матеріалу. Прогнозування ви-
ступає основою розробки довго- та середньо тер-
мінових прогнозів щодо економіки підприємства в 
цілому та його окремих структурних підрозділів 
[1, с. 15]. 

Що до досліджуваного підприємства, то на рин-
ку України, і відповідно на ринку Вінниччини, воно 
займає значну частку ринку. За приблизними під-
рахунками, ВАТ Комсомольське СП «Агромаш» на 
рівні держави займає п’яту частину ринку (послуг, 
а реалізації продукції меншу), а на рівні Вінниччи-
ни – 50%.

Підприємство у даний момент, як і більшість 
підприємств України, переживає не найкращий 
момент у своїй діяльності, оскільки при такому па-
дінні економіки всієї країни попит на його товари 
та послуги також падає. Але все ж замовлення на 
металовироби для будівництва та ремонтних робіт, 
замовлення на виконання робіт є, так як підпри-
ємство працює в сегменті галузі, де за будь-яких 
умов певний рівень термінових робіт завжди при-
сутній.

Перш за все проведемо огляд динаміки осно-
вних економічних показників розвитку даного під-
приємства. 

Таблиця 1
Забезпечення ресурсами ВАТ Комсомольське СП «Агромаш», тис. грн.

№ Назва показника
Роки Відхилення

2011 2012 2013 (+,-) 2013 від 2011
1 Матеріальні запаси 1342,1 207,1 419,9 -922,2
2 Основні засоби 2333,5 2024,2 1198,2 -1135,3
3 Оборотні активи 5495 4015,4 8243,8 2748,8
4 Власний капітал 6269,7 5167,7 4512,1 -1757,6
5 Залучений капітал 5066,3 5034,8 8967,6 3901,3
6 Позичковий капітал 839,5 1785,25 1263,4 423,9



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 131

3 (03) december 2014

Більш наочно структуру капіталу на досліджу-
ваному підприємстві демонструє рис. 1. 

власний; 
30,6%

позиковий; 
60,8%

залучений; 
8,6%

 

Рис. 1. Структура капіталу  
ВАТ Комсомольське СП «Агромаш» 

Виходячи з даних табл. 1 видно, що одні зна-
чення показників мають тенденцію до спадання, 
інші до зростання. Так, порівнюючи 2013 рік з 
2011 роком, матеріальні запаси зменшилися на 
суму 922,2 тис. грн., основні засоби також змен-
шилися на 1135,3 тис. грн. відповідно. Зменшен-
ня основних засобів значною мірою відбулося в 
результаті їх зносу. В оборотних активів про-
слідковується чітка тенденція збільшення на  
2748,8 тис. грн.

Прослідкувавши фінансові результати підпри-
ємства, тобто власний та залучений капітал, можна 
сказати, що власний капітал зменшився у 2013 році 
на 1757,6 тис. грн., у порівнянні з 2011 роком. Це свід-
чить про нерентабельність виробництва даної фірми. 
Залучений капітал навпаки зріс на 3901,3 тис. грн., 
що підтверджує нерентабельність ВАТ.

Фондовіддача в 2011 році склала 0,52, тобто на 
одну гривню, вкладену в основні фонди припадає 
0,52 грн. доходу. Надалі значення показника знизи-
лось і вкладена гривня в 2011-2013 роках приноси-
ла дохід 0,30 та 0,34 грн. відповідно.

Виходячи з даних табл. 2 видно, майже всі по-
казники зменшуються. Отож, сума доходу від ре-
алізації продукції (послуг) в 2013 році найнижча 
і складає 1001,1 тис. грн. Після проведення по-
рівняння показників господарської діяльності 
2013 року з показниками 2011 року було встанов-

лено, що дохід від реалізації продукції знижується 
на 806,7 тис. грн. 

Така ж ситуація із собівартістю реалізованої 
продукції, що зменшується на 1048,3 тис. грн. в 
2011 році у порівнянні із 2013 роком. Аналогічна 
ситуація і з чистим прибутком, а вірніше із чистим 
збитком, що збільшується щорічно.

Матеріаловіддача також знижується і це озна-
чає, що на кожну гривню вкладену в матеріальні 
запаси припадає 4,27 грн. доходу в 2010 році, 3,60 
в 2011, 1,33 в 2012 та 1,30 грн. доходу в 2013 році.

З табл. 3 видно, що коефіцієнт загальної ліквід-
ності спочатку зменшувався з 1,10 до 0,82, а по-
тім піднявся до 0,93. Отже, ВАТ Комсомольське 
СП «Агромаш» своєчасно погашає борги. Тобто на 
кожну гривню боргу підприємство має в 2011 –  
1,10 грн., поточних активів, в 2012 – 0,82 грн., в 
2013 0,93 грн. Коефіцієнт швидкої ліквідності має 
таку ж тенденцію.

Задача полягає в побудові математично-статис-
тичного зв'язку вказаних факторів та, як наслідок, 
в розробці вимірювача У – ефективності прогнозу-
вання продуктивності капіталу [2, с. 63]. 

Усі фактори Х
1
, Х

2
, Х

3
, Х

4
, X

5
 – кількісно вимі-

рювані показники.
Модель, що пов'язує між собою інтуїтивне уяв-

лення про результативну ознаку ефективності про-
гнозування продуктивності капіталу та фактори, 
що її формують, може бути подана у вигляді:

У = а
0
 + а

1
х

1
+ а

2
х

2
 + а

3
х

3
 + а

4
х

4
+ а

5
х

5
+ ε,     (1)

де ε – випадкова похибка, a
0
, а

1
,…а

5 
– невідомі 

коефіцієнти (параметри).
Слід також врахувати, що фактори, які впли-

вають на показник змінюються з часом, що можна 
врахувати наступним чином:

Х
1
=а

6
+а

7
t=f(t); Х

2
=а

8
+а

9
t=f(t); Х

3
=а

10
+а

11
t=f(t); 

Х
4
=а

12
+а

13
t=f(t); Х

5
=а

14
+а

15
t=f(t)

Математичну модель торгівельної динаміки про-
довольчими товарами можна представити у вигляді 
залежності прогнозного обсягу споживання на пе-
ріод t:

Y
p
 = f(x

1p
(t), x

2p
(t),x

3p
(t),x

4p
(t),x

5p
(t)),       (2)

де Y
p 
– оптимальний обсяг споживання на про-

гнозний рік P;
x

1p
(t) – функціональна залежність обсягу про-

Таблиця 2
Показники господарської діяльності ВАТ Комсомольське СП «Агромаш»

№ Назва показника
Роки Відхилення

2011 2012 2013 (+,-) 2013 від 2011
1 Дохід від реалізації продукції 1807,8 1105,7 1001,1 -806,7
2 Собівартість реалізованої продукції 1498,5 465,6 450,2 1048,3
3 Чистий прибуток -317,7 -377 -380 -62,3
4 Рентабельність -0,122 -0,176 -0,188 0,066
5 Фондовіддача 0,523 0,298 0,34 0,183
6 Матеріаловіддача 3,60 1,33 1,30 -2,3

Таблиця 3
Оцінка фінансового стану ВАТ Комсомольське СП «Агромаш»

№ Назва показника
Роки Відхилення

2011 2012 2013 (+,-) 2013 від 2011
1 Коефіцієнт загальної ліквідності 1,10 0,82 0,93  -0,17
2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,837 0,783 0,886 0,049
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0 0,001 0 0
4 Коефіцієнт автономії 0,553 0,506 0,335  -0,218
5 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,447 0,493 0,665 0,218

6 Коефіцієнт співвідношення позикового 
та власного капіталу 0,808 0,974 1,987 1,179
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понування хлібобулочної та кондитерської харчо-
вої промисловості від часу (t) на на прогнозний 
рік P;

x
2p
(t) – функціональна залежність обсягу пропо-

нування олійно-жирової харчової промисловості від 
часу (t) на прогнозний рік P;

x
3p
(t) – функціональна залежність обсягу пропо-

нування м’ясо-молочної харчової промисловості від 
часу (t) на прогнозний рік P;

x
4p
(t) – функціональна залежність обсягу пропо-

нування лікеро-горілчаної харчової промисловості 
від часу (t) на прогнозний рік P;

x
5p
(t) – функціональна залежність обсягу пропо-

нування продовольчих товарів с/г харчової промис-
ловості від часу (t) на прогнозний рік P.

Таким чином математична модель має вигляд:
Y

p
=a

0
+a

1
*x

1p
+a

2
*x

2p
+a

3
*x

3p
+a

4
*x

4p
+a

5
*x

5p
+ξ

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

Схема моделі матиме наступний вигляд:
Матриця індикативного плану на період Р

Змінні
х1p х2p х3p х4p х5p Відношення Обмеження

Обмеження

min x1p 1 0 0 0 0 >=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

max x1p 1 0 0 0 0 <=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

min x2p 0 1 0 0 0 >=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

max x2p 0 1 0 0 0 <=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

min x3p 0 0 1 0 0 >=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

max x3p 0 0 1 0 0 <=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

min x4p 0 0 0 1 0 >=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

max x4p 0 0 0 1 0 <=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

min x5p 0 0 0 0 1 >=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5рmax x5p 0 0 0 0 1 <=

Yp=a0+a1*x1p+a2*x2p+a3*x3p+a4*x4p+a5*x5p+ξ

Ах1р ≥ Х1р ≥ Ах1р

Ах2р ≥ Х2р ≥ Ах2р

Ах3р ≥ Х3р ≥ Ах3р

Ах4р ≥ Х4р ≥ Ах4р

Ах5р ≥ Х5р ≥ Ах5р
x1p, x2p, x3p, x4p,x5p, x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1, x5p+1≤0

x1p+1, x2p+1, x3p+1, x4p+1,x5p+1≤0

-1x1p+1, -1x2p+1, -1x3p+1, -1x4p+1, -1x5p+1≤0

-1x1p+2, -1x2p+2, -1x3p+2, -1x4p+2, -1x5p+2≤0

a1p*x1p+a2p*x2p+a3p*x3p+a4*x4p+a5p*x5pmax
 

 Ах1р
Ах1р
Ах2р
А�х2р
Ах3р
А�х3р
Ах4р
А�х4р
Ах5р
А�х5р

Цільова 
функція a1p a2p a4p a3p a5p

Під час забезпечення інформаційної бази моделі 
використано табличний редактор Microsoft Excel, 
за допомогою якого проведено розрахунки. Даний 
редактор характеризується досить простим інтер-
фейсом та досить потужними можливостями.

За можливостями збереження вхідна інформа-
ція буде фіксованою і буде впливати на результати 
досліджень.

За призначенням вихідна інформація буде дво-
цільною, і буде призначена для досягнення постав-
лених цілей та задач як виробників так і споживачів. 
Для розв’язання даної моделі торгівельної динаміки 
використаємо інформацію, зазначену у таблиці:

Період 
дослідження, 

роки

Фондовіддача, 
грн

Продуктивність 
праці, тис. грн

Фондоозброєність, 
тис. грн

Потужність 
підприємства, 

тис. грн

Виручка від 
реалізації 
продукції, 
тис. грн

Середньоспискова 
чисельність 

персоналу, чол.

2004 0,69 23 51479,42 2250,03 26178,8 12453,14
2005 0,7 24,54 54924,2 2533,83 31236,7 16147,03
2006 0,72 27,91 62464,35 3154,72 35732,5 27476,27
2007 0,73 33,98 76055,67 3288,72 50343,9 34703
2008 0,73 29,45 65909,12 4296,5 49255,1 32541,7
2009 0,7 35,85 80238,12 5082,87 54652,4 40653,72
2010 0,68 38,7 86602,31 6069 60295,6 45898,69
2011 0,52 41,54 92966,49 7192,32 65938,8 51142,93
2012 0,3 44,38 99330,68 8452,74 71230,8 56387,92
2013 0,34 47,23 105694,9 9850,27 77225,2 61632,16
2014 0,66 50,07 112059,1 11384,98 82868,5 66877,13

1. Проведення розрахунків по вибору виду функції залежності факторів моделі від часу та вибору 
оптимальної. Отримано наступну інформацію:

a1 a0 Коефіцієнт 
детермінації Критерій Фішера Середня квадратична 

похибка для Х
X1 2,73 -5424,15 0,97 267,77 1,75
X2 6100,86 -12139322,65 0,97 267,77 3910,26
X3 912,86 -1822674,94 0,95 190,78 693,17
X4 5601,16 -11164129,29 0,99 595,93 2406,45
X5 5336,66 -10648786,56 0,98 556,84 2371,92
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2. Побудова прогнозу для кожного значення X 
використовуючи знайдені функції розподілу:

Прогноз
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

2015 55,14 123408 12167,82 94204,34 77894,21
2016 57,87 129509 13080,67 99805,50 83230,86
2017 60,59 135610 13993,53 105406,67 88567,52

Висновок. Таким чином можна зробити висно-
вок, що проблема прогнозування продуктивності 
капіталу є досить актуальною і важливою, оскільки 
тільки розвиваючи можливості підприємства та ін-
вестуючи капітал у нове обладнання можна отри-

мувати більше прибутку. Проведене дослідження 
підприємства дало змогу визначити сильні та слаб-
кі сторони у розвитку підприємства.

Звідси можна простежити негативний стан по-
казників фінансової стійкості: коефіцієнт загальної 
ліквідності спочатку зменшувався з 1,12 до 0,82, а 
потім піднявся до 0,93. Не дивлячись на те, що по-
казники фондовіддачі та матеріаловіддачі також 
знижуються в динаміці, проте ВАТ Комсомольське 
СП «Агромаш» своєчасно погашає борги. Тобто на 
кожну гривню боргу підприємство має в поточних 
активів, в 2011 році – 1,10 грн. поточних активів, в 
2012 – 0,82 грн., в 2013 – 0,93 грн. Коефіцієнт швид-
кої ліквідності має таку ж тенденцію.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ

У статті відмічено, що однією з передумов успішного подальшого розвитку ринкової економіки в Україні є соціально-
економічне відродження сільських територій. Можна говорити, про наявність потенціалу для розвитку локальних 
інтегрованих систем у АПК сільських територій Західно-Поліського регіону України за участі суб’єктів малого 
підприємництва та започаткування практик перетворення особистих селянських господарств у малі підприємства. 
Узагальнено проблеми розвитку та обґрунтовано заходи щодо активізації підприємницької діяльності на сільських 
територіях Західно-Поліського регіону України. 
Ключові слова: тенденції, проблеми, перспективи, сільські території, мале підприємництво, тенденції.

Постановка проблеми. Соціально-економічне 
відродження сільських територій – одна з 

передумов успішного подальшого розвитку рин-
кової економіки в Україні. Це дасть можливість 
підвищити рівень життя сільського населення, по-
долати бідність шляхом створення передумов для 
зростання їх добробуту, покращення доступу до 
соціальних послуг, забезпечення конкурентоспро-
можності сільських територій, та повної реаліза-
ції їх економічного потенціалу. Для успішного ви-
конання всього відміченого вище на нашу думку 
видається доцільним створення малого підприєм-
ництва на сільських територіях України, оскільки 
мала форма господарювання відіграє важливу роль 
у тих країнах, де відбувається економічний спад. 
Тому, для відродження сільських територій необ-
хідно прискорити розвиток малого підприємництва 
на цих територіях [1].

Малі підприємства наближені до рину, до спо-
живача, вони активні в тих сферах, де ще не пра-
цюють або не можуть працювати великі підпри-
ємства. Вони здатні одночасно вирішувати ряд 
проблем, а саме, забезпечення соціальної стабіль-
ності в суспільстві, створення робочих місць, ди-
версифікований розвиток територій, виробляти 
конкурентоспроможну продукцію, зростання ВВП. 
Тому розвиток малого підприємництва на сільських 
територіях являє собою стратегічне завдання ре-
формованої економічної політики.

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про 
актуальність проблеми становлення та розвитку 
малого підприємництва на сільських територіях. 
Дослідженням цього питання займалися такі вчені 
як Ю. Губені, Т. Дудара, В. Зіновчука, Ю. Лупенка, 
М. Маліка, С. Реверчука, П. Саблука та інших. Про-
те, ця проблема залишається відкритою, оскільки 
в своєму розвитку малі підприємства на сільських 
територіях зустрічаються з багатьма факторами, 
що впливають на їх стан та розвиток.

Метою статті є дослідження стану та тенден-
цій розвитку малого підприємництва на сільських 
територіях України в умовах сьогодення, оцінка 
основних недоліків та визначення перспектив по-
дальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна має всі шанси стати світовим лідером 
у галузі сільського господарства. Варто відміти-
ти, що загальний земельний фонд України ста-
новить 60,4 млн. грн., з них 41569,4 тис. га – пло-
ща сільськогосподарських угідь, які об’єднують: 
32478,4 тис. га (78%) – рілля; 2409,8 тис. га (5,7%) –  
сінажі; 5489,7 тис. га (13,1%) – пасовища; 897,7 тис. га 

(2,1%) – багаторічні насадження; 320,8 тис. га (0,7%) –  
перелоги [2]. 

Розораність території України становить 53,8%, 
якщо здійснити порівняння з іншими країнами то у 
Франції – 42%, Німеччині – 33%, США – 27%. Вар-
то відмітити, що на одного жителя України припа-
дає 0,71 га. ріллі.

Україна займає лідируючі позиції з експорту со-
няшникової олії, займаючи близько 60% глобаль-
ного ринку, входить до п’ятірки лідерів з експор-
ту молочної продукції. Українська їжа є смачною і 
найбільш екологічно чистою в Європі, оскільки по-
ловина сільськогосподарські продукти вирощені без 
використання пестицидів.

Низька ефективність та малі обсяги фінансо-
во-господарської діяльності представників малого 
підприємництва на сільських територіях пов’язані 
з обмеженістю їх інтелектуально-кадрового, мате-
ріально-технічного та ресурсного забезпечення. Од-
ним з важливих чинників, що стримують розвиток 
малого підприємництва на сільських територіях є 
низька ділова активність серед сільського населен-
ня. У 2013 році кількість малих підприємств у роз-
рахунку на 10 тис. осіб наявного населення у сіль-
ських районах Західно-Поліського регіону України 
становила 40 од. [3].

Фінансові результати до оподаткування ма-
лих підприємств на сільських територіях Західно- 
Поліського регіону України у 2013 р. характеризу-
валися низькими або від’ємними значеннями, да-
ний показник у досліджуваних областях становив: 
у Волинській області – 149,1 млн грн; Рівненській 
області – 83,4 млн грн. [4]. Частка збиткових малих 
підприємств у Волинській обл. становила 38,0%, у 
Рівненській обл. – 39,1% [5].

У 2013 р. зменшення чисельності наявного на-
селення спостерігалося у сільській місцевості, це 
у свою чергу призвело до зменшення кількості 
зайнятих працівників на малих підприємствах у 
сільській місцевості Західно-Поліського регіону на  
1,8 тис. осіб (у 2013 р. порівняно з 2012 р.) [7]. 

Зменшення народжуваності сільського населен-
ня призводить до “старіння” та “вимирання” сіл, 
що має негативний вплив на самоорганізацію на-
селення та реалізацію підприємницьких проектів і 
громадських ініціатив, які мають на меті вирішення 
актуальних господарських, побутових та культур-
них проблем сільських територій.

Погіршення соціально-економічного розвитку 
сільських територій заохочує сільське населення, 
передусім молодь, до міграції у міста, де більш на-
сичений ринок праці, розвинена інфраструктура і 
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кращі умови для проживання. Це спричиняє склад-
нощі у формуванні та ефективному використання 
інтелектуально-кадрового потенціалу малого під-
приємництва на сільських територіях Західно-По-
ліського регіону.

Відмічаються тенденції направлені на форму-
ванні інтегрованих торговельно-виробничих систем 
та коопераційних відносин за участі малих підпри-
ємств на сільських територіях.

Для представників малого підприємництва на 
сільських територіях важливим є формування та 
розширення коопераційних відносин пов’язаних із 
створенням спільного матеріально-технічного та ін-
формаційно-аналітичного забезпечення, об’єднання 
ресурсів та зусиль для виробництва і збуту про-
дукції, зниження рівня виробничих і трансакційних 
витрат, покращення доступності фінансування, під-
вищення інвестиційної привабливості.

Актуальність кооперативного руху на сільсько-
господарських територіях Західно-Поліського регіо-
ну України посилюється за умов необхідності пере-
ходу окремих особистих селянських господарств у 
товарні форми господарювання. Оскільки, з 2015 р. 
буде заборонено приймати сільськогосподарську 
продукцію, вироблену в особистих селянських госпо-
дарствах, це одна з вимог членства України в СОТ. 
Станом на 1 січня 2014 р. на сільських територіях 
Західно-Поліського регіону України налічувалася 
338,9 тис.од. домогосподарств, членам яких відповід-
но до чинного законодавства надані земельні ділянки 
з цільовим призначенням “для ведення особистого 
селянського господарства” (у Волинській обл. – 156,1 
тис. од.; Рівненській обл. – 182,8 тис. од.) [8; 9].

На сільських територіях Західно-Поліського ре-
гіону України функціонувало 25 діючих сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів (у Во-
линській обл. – 12 од.; Рівненській обл. – 13 од.), це 
пояснюється регіональними особливостями у веден-
ні і організації виробничо-господарської діяльності 
у сільському господарстві [10; 11].

Отже, можна говорити, про наявність потенці-
алу для розвитку локальних інтегрованих систем 
на сільських територій Західно-Поліського регіону 
України за участі суб’єктів малого підприємництва 
та започаткування практик перетворення особис-
тих селянських господарств на малі підприємства.

Для сільських територій, розвиток кооперації 
малих підприємств забезпечить активізацію під-
приємницьких ініціатив, розвиток виробничої інф-
раструктури, організацію нових ринків. 

Проте, рівень розвитку інституційного серед-
овища на сільських територіях Західно-Полісько-
го регіону України не відповідає сучасним вимогам 
та потребам суб’єктів господарювання. Оскільки, 
якісні послуги щодо підтримки та обслуговування 
підприємництва, покращення доступу до ресурсів 
та ринків представники бізнесу можуть отримати 
лише в обласному та районних центрах, великих 
містах. Для сільських територій характерним є від-
сутність бізнес-інкубаторів, центрів підтримки під-
приємництва, в повній мірі не використовуються 
агенції регіонального чи місцевого розвитку.

Перераховані вище проблеми є пов’язані із: 
1. Низькою дієвістю та ефективністю регіональ-

них і місцевих стратегій та програм підтримки ма-
лого підприємництва на сільських територіях, їх 
орієнтованість на реалізацію невеликої кількості 
заходів обслуговуючого, а не інвестиційного харак-
теру, причому переважно в обласному центрі.

Водночас, хотілося б задати питання нашим за-
конописцям, а також реформаторам, що дійсно було 
зроблено для сприяння створенню малих підпри-

ємств на сільських територіях. Чи є відомою хоча б 
одна програма, яка б реально сприяла підвищенню 
ділової активності сільського населення. Оскільки, 
створити робоче місце підприємця це найпростіше, 
що може бути, це найдешевший спосіб працевла-
штування сільського населення. 

Представників малого підприємництва на сіль-
ських територіях цікавить які умови для його нор-
мального функціонування, створення робочих місць, 
сплати податків і продовжувати свою діяльність на 
інших територіях України.

Становлення і розвиток малого підприємництва 
на сільських територіях відбувається методом по-
стійного “тиску”. На рівні держави постійно при-
ймаються законодавчі акти, розробляються програ-
ми розвитку, та здійснюються інші заходи проте на 
рівні розробки вони і зупиняються. З усіх експери-
ментів над малим підприємництвом на нашу думку 
вдалим є створення спрощеної системи оподатку-
вання, тобто введення єдиного податку. Саме завдя-
ки якому велика частка малих підприємств вийшла 
з тіні і почала сплачувати податки.

2. Нечіткість економіко-правового середовища 
комерційної господарської діяльності на сільських 
територіях (обмеженість попиту, ресурсів, інвес-
тицій, занедбаність інфраструктури, недостатність 
соціально-побутових умов) та відсутність дієвих 
економічних стимулів до формування і розвитку 
інвестиційної діяльності малих підприємств на, за-
лучення на інвестиційні цілі коштів населення та 
зовнішніх трудових мігрантів.

На сільських територіях Західно-Поліського ре-
гіону України практично не ведеться діяльність 
пов’язана з підтримкою функціонування, форму-
вання і фінансування інвестиційних, інноваційних та 
інших фондів розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях, а також подальшої розбудови 
інституційної підприємницької інфраструктури.

Недостатніми є економічні та психологічні сти-
мули щодо механізму залучення грошових коштів 
трудових мігрантів на сільські території Західно-По-
ліського регіону України у розвиток малого підпри-
ємництва. Попри істотні обсяги переказів, що переви-
щують обсяги інвестицій, які надходять у економіку 
сільських територій регіону, вітчизняні заробітчани 
в основному витрачають зароблені кошти на спожи-
вання (купівля нерухомості, автомобілів, предметів 
довготривалого вжитку) та оплату навчання дітей. 
Натомість відсутні дієві механізми до започаткуван-
ня заробітчанами власної справи, що здебільшого 
зумовлене низьким рівнем довіри до державних та 
приватних інституцій, недостатнім рівнем захисту 
прав інвесторів, вищими ризиками ведення бізнесу, 
високими трансакційними витратами [13].

3. Відсутність ефективного фінансово-кредитно-
го механізму, інвестиційного та інформаційного за-
безпечення становлення та розвитку кооперативних 
відносин між суб’єктами малого підприємництва.

На шляху розвитку коопераційних відносин 
суб’єктів малого підприємництва зустрічаються як 
об’єктивні (наявність інституційних бар’єрів, недо-
статність фінансово-кредитного та інвестиційного 
забезпечення), так і суб’єктивні (нерозуміння керів-
никами малих підприємств доцільності та економіч-
ної необхідності здійснення кооперації, недостат-
ність психологічних стимулів до співпраці) чинники. 
Одним із чинників, який стримує розвиток коопе-
рації є недостатня інформаційна підтримка популя-
ризації її переваг, небажання підприємців брати на 
себе додаткові ризики, а також втрачати контроль 
над бізнес-процесами та узгоджувати прийняття 
управлінських рішень.
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Стратегія соціально-економічного розвитку сіль-
ських територій під назвою “Рідне село” зорієн-
тована саме на створення сільськогосподарських 
кооперативів та державну підтримку малих това-
ровиробників. Кооперативний рух малих виробни-
ків є одним із дієвих європейських інструментів 
сталого розвитку [14]. Варто використати запрова-
дження цієї ініціативи в межах стратегій соціально-
економічного розвитку Західно-Поліського регіону, 
а також у місцевих програмах підтримки малого 
підприємництва.

4. Недостатньою є участь місцевих адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування у формуван-
ні сприятливого економіко-правового середовища 
комерційної господарської діяльності на сільських 
територіях [14].

Найголовнішою проблемою на сільських терито-
ріях в сучасних умовах є втручання в господарську 
діяльність шляхом численних перевірок і поборів 
у вигляді податків, благодійних внесків (хабарів) 
сума яких коливається від декількох сот до тисяч 
гривень.

Тому, знову і зову повстає така проблема, як ті-
ньовий бізнес, оскільки виплата хабарів має біти за 
рахунок чогось компенсована шляхом збільшення 
вартості продукції, що може негативно відобрази-
тися на реалізації продукції. Тому, знижуючи свої 
офіційні податкові відрахування підприємець ком-
пенсує витрати понесені за можливість спокійно 
працювати. Отже, зменшення перевірок і дозволів 
призведе до легалізації більшості тіньового підпри-
ємництва.

5. Зменшення кількості сільського населення, 
призводить до погіршення трудових ресурсів, бра-
ку навичок, необхідних для започаткування і здій-
снення підприємницької діяльності, низький рівень 
престижності праці на селі, обмеженість доходів 
сільського населення, високий рівень безробіття.

На створення сприятливих умов для розвитку 
малого підприємництва, розширення зайнятості та 
підвищення доходів сільського населення спрямо-
вана на: створення додаткових робочих місць через 
стимулювання розвитку підприємництва, особли-
во малого і середнього бізнесу з сільськогосподар-
ського та несільськогосподарського видів діяльності, 
стимулювання створення сімейних господарств та 
фермерських господарств сімейного типу на основі 
удосконалення й розширення державної підтримки 
кредитування та страхування ризиків, оподатку-
вання та умов інвестування, прямої державної під-
тримки та коштів місцевих бюджетів для підтримки 
будівництва виробничих об’єктів і придбання техні-
ки тощо; стимулювання створення мережі коопера-
тивних банків і кредитних спілок, діяльність яких 
переважно спрямована для обслуговування малого і 
середнього бізнесу в сільській місцевості; підтримка 
створення додаткових робочих місць через запрова-
дження механізмів державної підтримки розвитку 
малого і середнього бізнесу, в тому числі особистих 
селянських господарств з виробництва сільськогос-
подарської продукції, зокрема вирощування овочів, 
ягід і фруктів, тютюну, овець, кіз та інших видів тва-
рин, риби з врахуванням зональних особливостей; 
стимулювання розвитку обслуговуючих кооперати-
вів у сільській місцевості на безприбутковій основі; 
звільнення сільських жителів, котрі вперше реєстру-
ються для здійснення підприємницької діяльності у 
сільській місцевості, від окремих видів оподатку-
вання терміном до трьох років; залучення осіб, за-
йнятих підприємницькою діяльністю та в особистих 
селянських господарствах, до загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, а також добро-

вільного пенсійного забезпечення; створення умов 
для розвитку сільського зеленого туризму, спортив-
но-туристичної та туристично-оздоровчої діяльності 
на селі, організація заходів (курси, тренінги) щодо 
сприяння підприємницькій діяльності, пов’язаних із 
зеленим туризмом.

Діяльність суб’єктів малого підприємництва на 
сільських територіях насамперед орієнтована на 
місто або селище. Значно менша кількість суб’єктів 
малого підприємництва ставить собі за завдання 
розповсюдження діяльності на більшу територію. 
Тому мале підприємництво життєво пов’язане з 
умовами, що створюються для його існування на 
місцевому рівні, тобто певною мірою залежить від 
місцевої влади. З іншого боку, мале підприємництво 
відіграє суттєву роль у покращанні соціально-еко-
номічного стану міст і селищ, а саме: створює нові 
робочі місця, що зменшує проблеми із зайнятістю 
населення; сплачує податки, значна частка яких 
залишається в місцевому бюджеті; створює конку-
рентне середовище, що призводить до збільшення 
вибору для споживачів та до підвищення якості 
продукції, товарів, послуг.

Тому місцева влада та підприємці є взаємоза-
цікавленими партнерами. Розвиток підприємництва 
саме на місцевому рівні є основним напрямом дер-
жавної політики сприяння. Цю діяльність також ре-
алізовують через регіональні та місцеві програми 
підтримки малого підприємництва. 

Розширення сфери зайнятості та підвищення 
доходів жителів сільської місцевості повинні зна-
йти відображення в Програмах економічного і со-
ціального розвитку Західно-Поліського регіону: – 
 розвивати приватну ініціативу та підприємництво 
у сільській місцевості можна через; – зменшення 
податкового тягаря суб’єктів підприємницької ді-
яльності, зареєстрованих у сільській місцевості, 
терміном на три роки; – залучення суб’єктів ма-
лого підприємництва до виконання державних за-
купівельних угод; – сприяння розвитку зеленого 
туризму, а також відродження народних промис-
лів і ремесел, запровадження ефективного фінан-
сово-кредитного механізму та маркетингу; – ком-
пенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних 
банків на будівництво та придбання виробничих 
приміщень, а також технологічного обладнання; – 
сприяння створенню у сільській місцевості сучасної 
ринкової інфраструктури, системи кредитної коо-
перації та кооперативних банків, дорадчих служб; 
-створення підприємницьких структур на основі 
господарств населення, в тому числі розвитку в їх 
середовищі кооперації; – заохочення сільської мо-
лоді до роботи в аграрному секторі та заняття під-
приємницькою діяльністю через систему заохочень 
(фінансові виплати на організацію підприємництва, 
виділення земельних ділянок, працевлаштування).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
сприяння розвитку малого підприємництва на сіль-
ських територіях не тільки створюватиме, прямо чи 
опосередковано ініціюватиме появу нових робочих 
місць, але й розширить поле ділової активності, 
залучаючи до трудової діяльності і тих громадян, 
які не мають високої конкурентоздатності на рин-
ку праці. Все це стане важливою складовою у ви-
рішенні соціальних проблем населення сільських 
територій.

Реалізація запропонованих заходів з розвитку 
малого підприємництва на сільських територіях 
місце і їх державної підтримки будуть сприяти 
досягненню стратегічних цілей: підвищенню кон-
курентоспроможності вітчизняної сільськогоспо-
дарської продукції на основі інвестиційної спря-
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мованості й модернізації галузі; стійкому розвитку 
сільської місцевості, підвищенню зайнятості і рів-
ня життя сільського населення. Мале підприємни-
цтво на сільських територіях в ході подальшого 

формування сприятливих умов для його розвитку 
все більше буде впливати на економічне зростан-
ня, стимулювати структурну перебудову економіки 
держави.
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Аннотация
В статье отмечено, что одной из предпосылок успешного дальнейшего развития рыночной экономики в Украине со-
циально-экономическое возрождение сельских территорий. Можно говорить, о наличии потенциала для развития 
локальных интегрированных систем в АПК сельских территорий Западно-Полесского региона Украины с участием 
субъектов малого предпринимательства и начала практик преобразования личных крестьянских хозяйств в малые 
предприятия. Обзор проблемы развития и обоснованы мероприятия по активизации предпринимательской деятель-
ности на сельских территориях Западно-Полесского региона Украины.
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FORMATION OF SMALL BUSINESS TRENDS IN RURAL TERRITORY  
OF THE WEST POLESIE REGION

Summary
The article noted that one of the prerequisites for the further successful development of market economy in Ukraine is 
the socio-economic regeneration of rural areas. You can talk about the potential for the development of local integrated 
systems in agricultural rural areas of the West Polesie region of Ukraine on the participation of small businesses and start 
practices conversion of private farms in small enterprises. Generalized problems of development and justified measures of 
business activity in rural areas of the West Polesie region of Ukraine. 
Keywords: trends, problems, perspectives, rural areas, small business trends.
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АНАЛІЗ РИНКУ РОЗСІЛЬНИХ СИРІВ УКРАЇНИ

У статті досліджено стан, тенденції та особливості формування ринку розсільних сирів. Проаналізовано експорт та 
імпорт продукції, та співвідношення виробництва і споживання розсільних сирів у різних регіонах України. Висвітлено 
основні проблеми галузі.
Ключові слова: розсільні сири, виробництво розсільних сирів, імпорт, експорт, споживання, попит.

Постановка проблеми. Для ефективного 
функціонування на ринку підприємства по-

винні володіти достовірною й адекватною інформа-
цією про стан і динаміку попиту та пропозиції на 
конкурентному товарному ринку.

Системний підхід до вивчення ринку розсільних 
сирів в Україні з метою виявлення найбільш акту-
альних і характерних чинників, які впливають на 
зміни його у бажаному напрямку дасть можливість 
запропонувати відповідні рекомендації, які сприя-
тимуть одержанню певного позитивного ефекту.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в дослідженні вітчизняного ринку розсіль-
них сирів та спостережені за реалізацією, імпортом 
і експортом розсільних сирів в Україні.

Виклад основного матеріалу досліджень. Сиро-
робна галузь промисловості України – це рента-
бельна галузь, що розвивається швидкими темпами. 
Починаючи з 2000 року обсяг виробництва сирів по-
стійно збільшувався. Кількість найменувань виго-
товлених сирів за останні роки збільшилася більше 
ніж у 6 разів. На сьогодні однією з головних про-
блем, яку слід вирішувати сироробній промисловос-
ті України, є підвищення якості сирів. По – перше, 
це пов’язано з низькою якістю молочної сировини  
(в Україні лише 15-30% молока є сиропридатними); 
по-друге – з розробкою і впровадженням у вироб-
ництво нових видів сирів з коротким терміном до-
зрівання без відповідного обґрунтування. У таких 
умовах неможливо організувати надійний контроль 
за безпечністю і якістю молока. Нині для сироробної 
галузі дуже гострою проблемою є нестача сировини.

У світі спостерігається стабільне зростання рів-
ня споживання сирів, що стимулює збільшення об-
сягів їх виробництва. Світове виробництво сиру до 
2017 р. може досягнути 18,7 млн. т, а міжнарод-
на торгівля цією продукцією збільшиться на 25,4% 
і становитиме 1,34 млн. т. За оцінками аналітиків 
харчової промисловості України, за 2011р Україна 
посіла четверте місце серед найбільших експорте-
рів сиру. На сьогодні виробництво сиру в Україні 
перевищує обсяги споживання на внутрішньому 
ринку [2].

Важливим аспектом аналізу галузі є визначен-
ня її експортного потенціалу. Основним зовнішнім 
ринком збуту молокопродуктів вітчизняними під-
приємствами є ринок Російської Федерації.

Крім Росії, найважливішою країною-експорте-
ром молочних продуктів протягом багатьох років 
є Казахстан. Кисломолочну продукцію експортує в 
основному Молдова. Масло вершкове експортуєть-
ся в Казахстан, Азербайджан, Молдову, Туреччи-
ну, Білорусь, Вірменію. Німеччина, Польща, США, 
Сінгапур, Нідерланди, Латвія, Китай експортують 
тільки молочний білок, сухе молоко і суху сироват-
ку, які використовують у власному виробництві.

Таблиця 1
Обсяг експорту молочних продуктів  

у 2011- 2013 рр., тис. тонн

Назва товару
Роки

2011 2012 2013
Молоко та вершки, 
незгущені 16,3 11,7 7,6

Молоко та вершки, 
згущені 33,2 32,5 30,3

Маслянка, ферментовані 
або сквашені молоко та 
вершки

4,6 4,0 3,3

Молочна сироватка 19,0 22,3 34,4
Масло вершкове 1,2 2,8 3,9
Сири 79,3 62,5 59,0

Слід зазначити, що у 2013 році у порівнян-
ні з 2012 роком, вартість експортованого сиру, 
при зменшенні його кількості на 13%, не тільки 
не знизилась, а й зросла на 1% до 362,3 млн. дол. 
США. Загальна ж вартість експортованих молоч-
них продуктів зросла на 4% і становила у 2013 році 
515 млн. дол. США.

Таблиця 2
Обсяг імпорту молочних продуктів  

у 2011-2013 рр., тис. тонн

Назва товару
Роки

2011 2012 2013
Молоко та вершки, 
незгущені 1,215 4,532 6,081

Молоко та вершки, 
згущені 4,919 5,876 9,194

Маслянка, ферментовані 
або сквашені молоко та 
вершки

7,309 10,154 12,081

Молочна сироватка 2,285 2,300 2,384
Масло вершкове 6,125 9,023 14,006
Сири 11,192 14,598 19,323

За результатами аналізу експорту-імпорту мож-
на зробити висновок, що загалом сальдо зовнішньої 
торгівлі молочними продуктами за три останніх 
роки зменшилось на 37% або на 159 млн. дол. США 
за рахунок зниження на 29 млн. дол. США експорту 
та збільшення на 130 млн. дол. США імпорту мо-
лочної продукції (рис. 1).

Обсяг виробництва сиру в Україні за три роки 
зменшився на 21%, експорт – на 26%, але зростання 
обсягів імпорту (на 73%) почало суттєво впливати 
на загальний обсяг пропозиції сиру на внутрішньо-
му ринку України, який за 2013 рік, у порівнянні з 
2012 роком, зріс на 6% і досяг 124,3 тис. тонн.

© Коханюк І.А, 2014
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Таблиця 3
Обсяги виробництва, експорту, імпорту  

та загальної пропозиції сиру у 2011-2013 рр.,  
тис. тонн

Показники
Роки

2011 2012 2013
Виробництво 178 168 164
Експорт 80,3 67,7 59,0
Імпорт 12,2 17,1 19,3
Пропозиція на 
внутрішньому ринку 110,0 117,4 124,3

Основним покупцем українських сирів вже бага-
то років залишається РФ (один з найбільших імпор-
терів у світі), хоча останнім часом обсяги експорту 
сирів з України до РФ зменшуються. Так, протягом 
2011-2013 рр. обсяг експорту сирів до Росії змен-
шився на 24,4% до 49,9 тис. тонн. Зменшення укра-
їнського експорту відбувалося у 2012 та 2013 роках, 
коли РФ почала активно застосовувати нетарифні 
важелі впливу для обмеження імпорту української 
молочної продукції. Економічним мотивом цих за-
ходів був захист російських виробників молочної 
продукції, а обґрунтуванням заборонних заходів 
була, на думку російської сторони, низька якість 
української продукції та вміст у сирах рослинних 
жирів, що, до речі, не знайшло підтвердження.
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Рис. 2. Географічна структура експорту  
сирів з України, тис. тонн (2011–2013 рр.)

Слід зазначити, що європейські сири завжди 
були найдорожчими, хоча середньорічна ціна ім-
порту за чотири останніх роки продемонструвала 
тенденцію до зниження. Поряд з цим, сири з Біло-
русі та Росії подорожчали на 90% та 42% відповідно.
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Рис. 3. Географічна структура імпорту  
сирів в Україну, тис. тонн (2011–2013 рр.)

Останнім часом спостерігається збільшення за-
цікавленості споживачів до розсільних сирів, які 
використовуються у закладах ресторанного госпо-
дарства для виготовлення салатів чи окремих страв. 
Це один із сегментів, який більш стрімко розвива-
ється в Україні та займає особливу нішу в сиророб-
ній галузі. Середовище (розсіл різної концентрації), 
в якому відбувається дозрівання і подальше збері-
гання сирів, обумовлює їх специфічні властивості, 
своєрідний гостро-солоний смак і визначає харак-
терну щільну консистенцію.

До розсільних сирів традиційного асортименту 
належать такі: чанах, тушинський, осетинський, 
кобійський, єреванський, грузинський, сулугуні, 
бринза, моцарелла, чечіл та місцеві (національ-
ні – болгарський сирене, турецький беяз пейнір, 
румунська та українська бринза, іранський лігван, 
ліванський набульсі) види розсільних сирів. Виго-
товляються розсільні сири у багатьох країнах Єв-
ропи – Німеччині, Греції, Румунії, Болгарії, Фран-
ції. Масове виробництво розсільного сиру найбільш 
поширене у Голландії та Греції [1, с. 42].

Виробництво різних груп сичужних сирів в 
Україні характеризуються щорічним збільшенням 
обсягів на 24 – 39% (за винятком 2006 р., який був 
кризовим для молочної промисловості України). 
Це відбувається переважно завдяки виготовленню 
твердих сирів, а виробництво м’яких і розсільних 
змінювалося нерівномірно. Якщо частка твердого 
сиру у структурі виробництва сичужних сирів ста-
новить 94%, то частка розсільного сиру є не біль-
шою 2%.

Частка імпортних розсільних сирів становить 
65%. Виробництво розсільного сиру в Україні по-
чало зростати, однак імпорт розсільних сирів зрос-
тав більш швидкими темпами. Так, якщо у 2011 р. 
виробництво розсільного сиру в Україні становила 
4,1 тис т, то у 2013 р. – 6,1 тис т. Водночас, якщо 
у 2011. кількість імпорту становила 2,2 тис т, то у 
2013 р. – 4,3 тис т. Тобто можна зробити висновок, 
що з кожним роком в Україну більше завозилось 
розсільного сиру, ніж вироблялось. 

Порівняно з твердими сирами, які експортує 
Україна в Росію та Європу, розсільні сири, навпаки, 
ввозяться до нашої країни. Продукція у сегменті 
розсільних сирів орієнтована переважно на вну-
трішній ринок, з традиційними смаковими власти-
востями. Розвиток ринку розсільних сирів в Укра-
їні відбувається як у кількісному, так і якісному 
напрямі. Кількість основних виробників розсільного 
сиру упродовж років майже не змінюється.

Асортимент вітчизняного виробництва розсіль-
ного сиру складається з декількох найменувань. 
В Україні традиційним способом виготовляється 
бринза переважно з коров’ячого молока. Однак ім-
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портний асортимент є значно ширшим. Сировиною 
для виготовлення імпортного розсільного сиру може 
бути не тільки коров’яче, а й козине та овече моло-
ко, або їх суміш, що зазвичай використовується для 
виготовлення цього виду сиру.

Серед основних країн-імпортерів розсільних си-
рів в Україну найбільшу частку ринку (80%) займа-
ють Данія (торгова марка Арла фудз) та Німеччина 
(Кезерай Шампіньйон Хофмастер).
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Рис. 4. Країни-імпортери розсільного сиру  
в Україну та частка їх ринку, % 2013

У сироробній галузі України спостерігаються 
тенденції, які позитивно впливають на формуван-
ня асортименту розсільного сиру: зростання обся-
гів виробництва продукції з низьким вмістом жиру, 
або з використанням рослинних жирів, що сприяє 
збільшенню частки ненасичених жирних кислот у 
кінцевому продукті; зниження вмісту кухонної солі; 
вдосконалення пакування продукції.

Таким чином, можна зробити висновок, що в 
Україні розсільні сири виготовляються традицій-
ним методом та в обмеженому асортименті. У той 
час, як частка імпортного розсільного сиру пред-
ставлена більш широким асортиментом.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
ринку сирів показує, що є достатня їх пропозиція 
на світовому ринку та в Україні. Попит на сири та 
їх споживання щорічно збільшується. Основним 
імпортером українського сиру залишається Росія. 
Його поставки в Росію становлять 95% від всього 
експорту сирів з України, решту 5% цього продукту 
надходить в інші східноєвропейські держави.

Для забезпечення конкурентоспроможності про-
дукції вітчизняним виробникам сирів необхідно 
оптимізувати їх асортимент, досягти зниження со-
бівартості, впроваджувати нові сучасні технології.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК

Проведено аналіз державної підтримки агропромислового комплексу. Здійснено оцінку напрямів державної підтримки 
аграрного комплексу. Розглянуто недоліки державної підтримки аграрного сектору. Проаналізовано статті доходів 
і видатків на агропромислові комплекси України на 2014 рік. Запропоновано напрямки удосконалення бюджетної 
підтримки агропромислових комплексів.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
вагоме значення має здійснення державної 

підтримки аграрного сектору економіки, оскільки 
він забезпечує продовольчу та політичну безпеку 
країни. Основна ланка агропромислового комплек-
су – це низькодохідне сільське господарство, яке 
залежить від природно-кліматичних чинників і має 
яскраво виражений сезонний, циклічний характер 
виробництва. Сільське господарство є більш від-
сталим за показником розвитку продуктивних сил 
порівняно із промисловістю, відносно статичною 
сферою, яка повільніше адаптується до мінливих 
економічних і технологічних умов. Вкладені капіта-
ли в цю галузь забезпечують меншу віддачу, ніж в 
інших галузях економіки. Тому державна підтрим-
ка галузі відіграє важливу роль у поставленому 
розвитку аграрного сектору.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
танню державної підтримки аграрного секто-
ру економіки присвячено праці провідних вчених 
економістів-аграрників, серед яких: В.П. Галуш-
ко, С.М. Кваша, І.Г. Кириленко, О.М. Могильний, 
П.Т. Саблук, О.М. Шпичак. Однак, у нинішніх умо-
вах формування важелів державної підтримки 
необхідно здійснювати з урахуванням змін зовніш-
нього середовища функціонування товаровиробни-
ків галузі та їх внутрішніх можливостей [1–4].

Мета дослідження. Провести аналіз державної 
фінансової підтримки АПК за 2013-2014 роки.

Результати дослідження. Сучасна ситуація в АПК 
країни не дозволяє розраховувати на його швидку 
стабілізацію і перехід до стійкого зростання за раху-
нок внутрішніх ресурсів. У цих умовах державне ре-
гулювання агропромислового виробництва має бути 
невід'ємною частиною сучасної аграрної політики. При 
цьому слід враховувати, що заходи загальної еконо-
мічної політики недостатні для розширення складних 
питань ринкових відносин в АПК. Необхідно формува-
ти аграрну політику за рахунок використання форм, 
методів і механізмів державного регулювання. Це ви-
значить роль і місце держави в забезпеченні стійкого 
розвитку агропромислового виробництва.

В останні роки єдиним шляхом виходу аграрного 
сектору економіки із кризи практично всі визна-
ють необхідність державної фінансової підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників. Оскіль-
ки аграрний сектор економіки України забезпечує 
продовольчу безпеку держави, розвиток та під-
тримка даної галузі відіграють важливу роль у на-
рощуванні експортного потенціалу країни [1].

Саме тому в Законі України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік» збережено та істот-
но збільшено, у порівнянні з минулим роком, дер-
жавну підтримку агропромислового комплексу, 
зокрема сільського господарства і, в першу чергу, 
тваринництва, як основи забезпечення власним 
продовольством, відтворення та реалізації переваг 
від органічного виробництва у сільському господар-
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Таблиця 1
Порівняння видатків Держбюджету на аграрну сферу в 2012–2014 рр., тис. грн

Найменування згідно з відомчою та програмною 
класифікаціями видатків і кредитування державного бюджету

2012 р. 2013 р. 2014 р.
Разом загальний і спеціальний фонди, 

млн грн
Міністерство аграрної політики та продовольства України 451 341,4 313 533,7 511 173,1
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі 7376,3 6777,9 6777,9
Заходи з боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогоспо-
дарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфек-
ційних хвороб тварин

4000,0 25500,0 12750,0

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих 
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними 1075000,0 0 700000,0

Державна підтримка галузі тваринництва 732000,0 650000,0 900000,0
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 1916038,3 2231147,2 2282841,6
Державне агентство земельних ресурсів України 1198419,0 903716,8 791980,3
Державне агентство рибного господарства України 210048,8 252469,1 257978,2
Керівництво та управління у сфері рибного господарства 91644,4 104980,6 103713,3
Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства 2070,5 1755,0 877,5
Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства 322476,2 276645,1 273239,8
Організація та регулювання діяльності установ в системі Дер-
жавної інспекції сільського господарства України 23831,0 50071,4 21951,5
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стві. У таб.1 наведене порівняння видатків Держбю-
джету на аграрну сферу в 2012- 2014 рр.

Найбільше зростання видатків порівняно з 2013 
роком (у понад 2 рази) передбачено на фінансову 
підтримку заходів в агропромисловому комплексі. 
Адже бюджетні кошти можна використати для: 
створення та забезпечення резервного запасу сор-
тового й гібридного насіння; державної підтримки 
сільськогосподарської дорадчої служби здійснення 
заходів з охорони, захисту та раціонального вико-
ристання лісів, наданих у постійне користування 
агропромисловим підприємствам; селекції в рос-
линництві; розвитку тваринництва; часткової ком-
пенсації вартості складної сільськогосподарської 
техніки вітчизняного виробництва; здійснення фі-
нансової підтримки суб’єктів господарювання агро-
промислового комплексу через механізм здешев-
лення кредитів і компенсації лізингових платежів; 
надання фінансової підтримки для створення опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції; част-
кового відшкодування суб’єктам господарювання 
вартості будівництва та реконструкції тваринниць-
ких ферм і комплексів і підприємств із виробни-
цтва комбікормів; фінансування заходів із захис-
ту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів; 
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів; часткового відшкодування вартості 
будівництва нових тепличних комплексів; виконан-
ня програми селекції у тваринництві та птахівни-
цтві на підприємствах агропромислового комплек-
су; виплати субсидії на гектар посівів; державної 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників 
шляхом здешевлення страхових платежів (премій).

Більшість державних видатків спрямовано на 
підтримку галузі тваринництва, яка має збільши-
тися на понад 38%. Але є тривожні тенденції: не-
зважаючи на цільову підтримку тваринництва, в 
Україні за 2013 рік порівняно з 2012 роком поголів’я 
ВРХ зросло лише на 1% – до 4,7 млн голів, а кіль-
кість корів навіть зменшилася на 0,4% – до 2,5 млн.

Лідерами бюджетних змагань можна назвати 
садівників та ринкових торговців. На державну під-
тримку розвитку хмелярства, закладення молодих 
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними 
передбачили 700 млн грн.

Скорочення відбулося також в інших видатках:
1. Оздоровлення та відпочинок дітей працівни-

ків агропромислового комплексу;
2. Підготовка, перепідготовка, підвищення ква-

ліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфіка-
ції фахівців агропромислового комплексу;

3. Заходи по боротьбі зі шкідниками та хвороба-
ми сільськогосподарських рослин, запобігання роз-
повсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин;

4. Проведення державних виставкових заходів у 
сфері агропромислового комплексу;

5. Міжнародна діяльність у галузі рибного гос-
подарства.

Зовсім не передбачено кошти на такі видатки:
– підготовка кадрів для агропромислового комп-

лексу вищими навчальними закладами III–IV рів-

нів акредитації Національного університету біоре-
сурсів і природокористування;

– фінансова підтримка Української лаборато-
рії якості та безпеки продукції агропромислового 
комплексу

– фінансова підтримка створення оптових рин-
ків сільськогосподарської продукції;

– видача державних актів на право приватної 
власності на землю в сільській місцевості. 

Розподіл бюджетних коштів на розвиток агро-
промислового виробництва має такі недоліки: від-
сутність чіткої, прозорої і логічної системи надання 
підтримки та прогнозів наслідків функціонування 
конкретних бюджетних програм; розпорошеність бю-
джетних коштів у межах заходів підтримки та серед 
великої кількості одержувачів; ризиковість значної 
частини бюджетних програм через їх фінансуван-
ня зі спецфонду; відсутність критеріїв оптимального 
розподілу бюджетних коштів за пріоритетами, регі-
онами та в розрізі окремих категорій одержувачів; 
відсутність послідовності за реалізації окремих захо-
дів бюджетних програм за їх змістом, черговістю та 
термінами виконання; несвоєчасність фінансування 
заходів через нерівномірне надходження коштів без 
ув’язки із сезонністю аграрного виробництва; пев-
на захищеність вимог, що висуваються до виконав-
ців бюджетних програм у частині необхідності по-
дання значної кількості документів для одержання 
бюджетної підтримки й участі в конкурсах. Система 
заходів державної бюджетної підтримки вітчизня-
ного АПК формується у міру необхідності, а тому 
не має системного характеру. Заходи підтримки 
аграрної сфери часто здійснюються без узгоджен-
ня з іншими формами державного регулювання, на-
приклад, антимонопольних, і основний ефект від їх 
надання одержує не сільське господарство, а суміж-
ні монополізовані галузі (товарні кредити і т.д.). На 
нашу думку, неефективними слід визнати не форми 
підтримки, а способи їх використання в умовах не-
еквівалентних міжгалузевих відносин, недоскона-
лості організаційно-економічного механізму в галузі, 
відсутності відповідного контролю у фінансовій сфе-
рі, наприклад, фінансування державних операцій на 
ринку продовольства. 

Висновки. Розглядаючи основні напрями розви-
тку державної підтримки, необхідно зосередити увагу 
на наступному: пряма державна підтримка аграрно-
го сектору має спрямовуватися, в першу чергу, на 
стимулювання підвищення ефективності сільського 
господарства. Її основними принципами мають ста-
ти: адресність, прозорість і доступність механізмів 
для сільськогосподарських товаровиробників. Випла-
ти мають бути ритмічними й повними відповідно до 
бюджетного призначення. Бюджетні виплати мають 
виплачуватися господарствам усіх форм власності. 
На сучасному етапі необхідне удосконалення системи 
прямої бюджетної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників через перехід на договірні умови 
надання підтримки, за якими виділення коштів буде 
здійснюватися лише за виконання товаровиробника-
ми певних умов і зобов’язань перед державою. 
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СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДОБУТТЯ  
ТА УТРИМАННЯ СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті детально розглянуто сегментацію ринку як фактор формування стійкої конкурентної переваги компанії. Об-
грунтовано важливість сегментації при розробці маркетингової стратегії підприємства. Проаналізовано процес відбору 
цільових сегментів підприємства.
Ключові слова: маркетинг, ринок, сегментування ринку, цільові сегменти.

Постановка проблеми. В сучасних умовах всі 
ринки характеризуються високим рівнем 

конкуренції. Більше того, з кожним роком конку-
ренція посилюється дедалі більше, і тому марке-
тологам на підприємствах необхідно шукати нові 
шляхи для здобуття конкурентних переваг. Одним 
з найбільш ефективних таких інструментів є рин-
кова сегментація.

Постановка завдання. Основним завданням да-
ної статті є аналіз ринкової сегментації як інстру-
менту набуття конкурентної переваги підприємства 
і обґрунтування доцільності використання ринково-
го сегментування як ефективного маркетингового 
інструмента компанії.

Виклад основного матеріалу. Сегментація як 
маркетинговий інструмент з’явилася у 1980 роках 
і її актуальність як інструменту здобуття і утри-
мання конкурентної переваги компанії продовжує 

стрімко зростати. Існує дві основні причини зрос-
таючої важливості сегментації. По-перше, в умовах 
складної економічної ситуації та посилення конку-
ренції абсолютно на усіх ринках товарів та послуг, 
у багатьох компаній існують обмежені маркетингові 
бюджети і тому вони вимушені шукати шляхи до 
оптимізації їхнього використання. По-друге, інтерес 
до сегментації прямо пов’язаний з еволюцією біль-
шості світових ринків. Якщо 1960–1970 роки були 
періодом масового виробництва та значних обсягів 
продажу, то зараз постійно зростає відчуття інди-
відуальності споживачів. Люди сьогодні набагато 
більш вибагливі і вже не виявляють такої готов-
ності платити за масовий продукт як у випадку 
споживчих так і у випадку продуктів виробничого 
призначення. Сьогодні споживачі шукають певною 
мірою особливі, відмінні від інших товари, які під-
креслюють їх особистість, відмінність від загальної 
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маси людей. Зараз для більшості підприємств сег-
ментація ринку це не опція – це обов’язкова вимога. 
Кастомізований маркетинг – це єдиний шлях отри-
мання прибутку сьогодні.

На деяких ринках, таких як ринки люксових ав-
томобілів або дорогого пошиву одягу на замовлення, 
виробники можуть працювати з кожним спожива-
чем як з окремим ринком і пропонувати відповідні 
продукти – такі споживачі можуть собі дозволити 
за них заплатити. На інших ринках це не можливо –  
принаймні не за ціною, яку згодні заплатити спо-
живачі цього ринку. Отже необхідно шукати прибут-
ковий компроміс між стандартизованим продуктом 
та товаром зробленим на індивідуальне замовлення. 
Необхідно застосовувати ринкову сегментацію.

За визначенням Котлера, сегментація ринку – 
це процес поділу ринку на групи споживачів з схо-
жими потребами кожна з яких може бути обрана 
в якості цільового ринку підприємства для засто-
сування на ній відповідних комплексів маркетингу 
компанії. 

Згідно з цим достатньо точним визначенням стає 
зрозумілим що ринкова сегментація полягає у ви-
значенні груп споживачів з подібними запитами, 
споживачів, які в тому чи іншому розумінні мають 
певну подібність. Де «кожна з цих груп може бути 
обрана у якості цільового сегменту» означає, що ми 
можемо націлювати свої маркетингові зусилля на 
одну або декілька груп споживачів та розглядати 
їх у якості окремого ринку. Фінальна частина «від-
повідні комплекси маркетингу компанії», означає 
те, що коли сегменти визначені, кожен представ-
ник різних сегментів може вимагати від виробни-
ка різноманітні варіації маркетингового комплексу, 
для кожного сегменту комплекс маркетингу скоріш 
за все буде відрізнятися. Такий розподіл ринку 
для застосування різних комплексів маркетингу 
очевидно є дуже затратним процесом. З більш до-
речним комплексом маркетингу компанія може до-
сягнути більш глибокого проникнення на ринок і, 
таким чином, збільшити обсяги продажів та отри-
мати додатковий прибуток.

Сегментація повинна бути чітко інтегрованою у 
стратегічний процес. Цей процес включає наступні 
кроки:

 

1. Аналіз ситуації

2. Сегментація ринку

3. Вибір цільових сегментів

4. Позиціювання

5. Створення комплексів маркетингу

Рис. 1. Інтегрований стратегічний процес сегментації

Для прикладу розглянемо бренд Johnny Walker. 
Аналітичний огляд ринку показав що на ньому є 
місце для більше ніж одного типу Шотландського 
віскі. У деяких магазинах Duty-free можна знайти 
до семи різновидностей Johnny Walker – від “Red 
Label” за 10 доларів за пляшку до “Honour” по ціні 
150 доларів за пляшку. Johnny Walker Honour вва-
жає своїм цільовим Японський ринок і позиціону-
ється більше як престижний подарунок аніж про-
сто алкогольний напій.

Тестування сегментації.
Є декілька методів за допомогою яких ми мо-

жемо оцінити потенційні ринки. Ось питання, які 
повинен задавати собі маркетолог для успішної сег-
ментації:

1. Чи сегмент є однорідним? Найбільш важли-
вим є питання про те, чи будуть все члени сегменту 
однакого реагувати на застосовані по відношенню 
до них комплекси маркетингу.

2. Чи можливо виміряти сегмент? Чи відомо 
нам, де він знаходиться, які його розміри, і як саме 
він відрізняється від інших сегментів ринку?

3. Чи сегмент є істотним? Чи є він достатньо 
великим для того, щоб отримати з нього прибутки? 

4. Чи є сегмент доступним? Сегмент може бути 
надзвичайно привабливим, але умови конкуренції 
можуть значно заважати проникненню на нього 
компанії.

5. Чи ототжнюють споживачі себе з цим сег-
ментом? Якщо споживачі не ототожнюють себе з 
сегментом, вони не тільки не будуть в змозі сприй-
няти направлені на них комунікаційні зусилля ком-
панії, вони ще й можуть повністю відторгнути за-
пропонований компанією товар або послугу.

6. Чи сприймають сегмент посередники каналу 
розподілу? Якщо ні, вони скоріш за все не будуть 
співпрацювати з виробником і компанія буде не в 
змозі забезпечити потреби сегменту в товарі.

7. Чи буде на товари та послуги встановлена 
преміальна ціна? Якщо ні то чому? Продукту важ-
ко займати особливе місце у сприйнятті споживача, 
якщо на нього встановлена стандартна ціна.

8. Чи буде сегмент приносити прибутки вище 
середнього? 

Саме на ці питання повинен відповісти марке-
толог, для того щоб створений ним сегмент був по-
тенційно прибутковим.

Проблеми, пов’язані з сегментацією.
Ключові проблеми сегментування можуть бути 

систематизованими у наступній таблиці:

Таблиця 1
Ключові проблеми сегментування
Минуле Майбутнє

Кореляція Казуальність
Дескрипція Мотивація

Більшість організацій говорять про сегментацію 
у рамках понять що відносяться до лівої колонки 
таблиці, а не до правої:

• Минуле та майбутнє. Коли задається питання 
про те, яким чином проводиться сегментація, марке-
тологи постійно починають описувати свій минулий 
досвід та споживачів; яка в клієнтів була реакція; що 
споживачі робили і навіть проводять аналіз обсягів 
продажу за останні три роки. Як нам відомо, май-
бутнє далеко не завжди є екстраполяцією минулого. 
Стратегія маркетингу повинна в першу чергу стосу-
ватися майбутнього. Увага маркетологів повинна зо-
середжуватися на тому, куди слід інвестувати кошти 
на маркетинг як у коротко- так і у довгостроковій 
перспективі. Минуле залишається в минулому. Ін-
формація з минулого є цінною тільки тоді, коли вона 
може допомогти діяльності компанії в майбутньому.

• Кореляція та казуальність. Друга пробле-
ма полягає в тому, що коли спеціалістам ставиться 
задача пояснити раціональність вибору сегментів, 
вона часто презентується у вигляді послідовності 
кореляцій. Нам же необхідно визначити певну сту-
пінь казуальності. Можливо деякі деталі взаємовід-
носин споживачів глибинні дослідження і можуть 
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розкрити, але дуже небезпечною є побудова стра-
тегії на взаємовідносинах, причини яких не мож-
ливо ідентифікувати. Інакше кажучи, чи існує пев-
не мотиваційне пояснення того, чому люди діють 
певним чином у деяких ситуаціях, яке ми можемо 
зрозуміти виходячи з їх особистих обставин?

• Дескрипція та мотивація. Існує певне не-
порозуміння між дескрипцією та мотивацією. Гли-
бинний опис існуючої бази споживачів існуючих 
сегментів у категоріях віку, статі, доходу, виду ді-
яльності, освіти, сімейного стану чи навіть соціаль-
но-економічне групування споживачів є корисним 
тільки якщо ці критерії є мотиваційними. Ті, хто 
описують (дескриптори) зазвичай аналізують тіль-
ки минуле. «Це загальний вигляд споживача мину-
лого року». Тільки дуже рідко групи споживачів, 
описані цими термінами будуть діяти відмінно від 
інших учасників ринку. Єдине, що ми знаємо на-
певне про майбутнє – це те, що наші ідеї та про-
гнози можуть бути не вірними; але все ж потрібно 
працювати над тим, щоб зменшити вірогідність по-
милкового прогнозу.

Коли на ринку були виділені відповідні сегмен-
ти, наступним важливим завданням буде описати 
ці сегменти таким чином, щоб спеціалісти з опера-
ційного маркетингу мали змогу працювати з ними. 
Саме на цьому етапі критерії демографії, стилю 
життя та інші паттерни соціально – економічних 
груп можуть бути використані у розробці методи-
ки вибору цільових сегментів. Вони певним чином 
можуть допомогти краще зрозуміти поведінку спо-
живачів обраних сегментів.

Вибір цільових сегментів.
Маркетинг – це не тільки задоволення потреб 

споживачів сьогодні. Це ще й ефективна діяльність 
у довгостроковій перспективі, отримання стабіль-
них прибутків. Це означає, що можливості компанії 
повинні відповідати вимогам ринку – це і є про-
цес маркетингового планування. Якщо ми успішно 
просегментували ринок, то ми визначили на ньому 
зони інтересу нашої компанії. Ми також знаємо, хто 
є представниками обраних груп, розмір груп, та що 
саме очікують від нас цільові споживачі.

Ця секція має вигляд ключових питань для мар-
кетолога на найближчий термін. Але яке майбутнє 
очікує на визначені нами сегменти? З якими сег-
ментами потрібно працювати, а з яких слід піти? 

Маркетингова сегментація має на меті збільшен-
ня відсотку повернення інвестицій (ROI) компанії 
у обраний ринок. Сегментація ринку безумовно до-
помагає це зробити, але результат не є миттєвим, 
адже ринкова сегментація – це інструмент, наслід-
ки застосування якого проявляються у стратегічній 
перспективі. Саме тому компанії не слід очікувати 
від ринкової сегментації результату «тут і зараз».

• Сегмент зростає чи звужується? Яким є 
прогнозоване майбутнє сегменту щодо його зрос-
тання або скорочення? Зменшення обсягів продажу 
у певних сегментах все ще може бути надзвичай-
но прибутковим для організацій, що займаються їх 
обслуговуванням. Часто проблема прибутковості 
сегменту залежить від управління маркетинговими 
зусиллями стосовно нього, аніж того, як цей сег-
мент розвивається.

• Чи змінюється сегмент? Існують три аспек-
ти стосовно того, чи змінюється сегмент. По-перше, 
потрібно зрозуміти, чи зміниться з часом структура 
сегменту. Чи починає сегмент приваблювати нових 
або відмінних від звичних клієнтів? Який вплив це 
буде чинити на вимоги до сегменту? Другий аспект 
змін пов’язаний з природою продуктів та послуг 
яких будуть вимагати від цього сегменту у майбут-

ньому. Інакше кажучи, чи бачимо ми значні зміни у 
тому, як учасники сегменту трансформують їхні за-
пити у споживчу поведінку? Чи будуть вони вимага-
ти інші продукти та послуги через певний проміжок 
часу? Третій аспект зміни сегментів буде стосува-
тися мобільності сегментів через певний проміжок 
часу. Наприклад, чи змінюється структура більшості 
сегментів з часом? Структурні зміни можуть прояв-
лятися двома основними шляхами. Сегменти можуть 
рухатися і утворювати більш крупні групи сегментів. 
Більші за розміром сегменти можуть перетворюва-
тися на менші та більш точні ринкові одиниці.

На які сегменти слід входити підприємству?
Значна кількість сегментів не означає що під-

приємство має діяти на абсолютно всіх сегментах.
• Про що говорить нам наша стратегія? Саме 

у цей момент слід спів ставити маркетингову стра-
тегію із загально корпоративною стратегією під-
приємства та загальним позиціюванням компанії. 
Маркетингові сегменти слід обирати відповідно до 
більш широких рішень, які приймає компанія. На-
приклад, компанії націленій на «диференційоване» 
позиціювання на ринку буде необхідне дотримання 
певної міри гнучкості яка буде дозволяти компанії 
діяти на певній кількості суміжних ринкових сег-
ментів і в той же час зберігати диференційоване 
ринкове положення.

• А як щодо ресурсів компанії та можливості 
охоплення обраних сегментів? Окрім вибору сег-
ментів які «підходять» широким стратегічним на-
мірам компанії, слід брати до уваги те, наскільки 
можливості компанії відповідають заявленим вимо-
гам споживачів обраних сегментів. Мудрим рішен-
ням буде сконцетрувати зусилля компанії на тих 
сегментах, на яких вона має можливості та ресурси 
для задоволення потреб споживачів.

Управління сегментами.
Після того як були визначені ринкові сегмен-

ти та зроблений відповідний прогноз щодо їхнього 
розвитку на майбутні періоди, потрібно вирішити, 
що робити з отриманою інформацією. Це не озна-
чає, що необхідно діяти на абсолютно всіх ринкових 
сегментах, це означає що необхідно бути селектив-
ними. Необхідність селективності обумовлена двома 
основними причинами.

По-перше, ресурси маркетингу та бізнесу за-
вжди є обмеженими, тому треба обирати ті на-
прямки інвестицій, які будуть найбільш прибутко-
вими. По-друге, селективність необхідна через те 
що вона стосується сприйняття товарів та послуг 
потенційними та існуючими споживачами. У 1960-
1970 роках великі конгломерати могли успішно од-
ночасно вести свою діяльність у великій кількості 
галузей, не пов’язаних одна з одною. Розмір цих 
компаній був головним фактором і споживачі згодні 
були платити за адекватний продукт від великої 
компанії, яка, проте, не є експертом у виробництві 
продуктів даного виду. Але починаючи з 1990 років, 
така позиція великих конгломератів стала набагато 
менш прийнятною для переважної більшості спо-
живачів. На їх думку, продукти високої якості по-
винні вироблятися компаніями, що спеціалізуються 
на певному виді продукції. Такі компанії повинні 
обирати ринкові сегменти, які будуть підкреслюва-
ти їхній імідж на ринку.

Існує певна кількість базових критеріїв, які по-
трібно враховувати при виборі цільового сегменту 
підприємства:

1. Потенціал довгострокового зростання обся-
гів продажу. Саме сегменти на ринках, що зроста-
ють будуть створювати у майбутньому значні об-
сяги продажів.
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2. Довгострокове зростання прибутку. Зрос-
тання прибутку та збільшення обсягів продажу 
обов’язково повинні поєднуватися в одному сегмен-
ті. Зростання прибутку у довгостроковій перспек-
тиві може проявитися на менш динамічно розви-
нутому сегменті, де ринкова конкуренція не така 
сильна і надає більше можливостей для отримання 
прибутку компанією.

3. Короткострокове зростання обсягів продажу. 
Як відомо, довгострокова стратегія і бачення є жит-
тєво необхідними для виживання організації. Проте, 
необхідно генерувати прибутки не тільки у довгостро-
ковій перспективі, а й у короткостроковій. Саме це 
допоможе забезпечити виживання компанії на ринку.

4. Імідж організації. Крім прибутку існують 
інші, не менш важливі атрибути. Можуть бути 
сегменти у межах яких організація повинна бути 
провідним, або, щонайменше, активним гравцем 
для того, щоб займати адекватну ринкову позицію. 
Можливо сам по собі цей сегмент не приносить зна-
чного прибутку, але перебування компанії на цьо-
му сегменті дозволяє нам бути присутніми також 
на інших ринкових сегментах, які генерують зна-
чні прибутки (наприклад, виробництво станків для 
гоління не приносить компанії прибутку, а вироб-
ництво змінних касет для гоління – навпаки, забез-
печує стабільно високий рівень прибутковості).

5. Атакуючі стратегії. Бізнес стратегія компа-
нії може включати розробку нових сегментів або 
створення «сполучних» сегментів, які самі по собі 
не представляють великого інтересу для компанії, 
але які дозволяють досягнути цілей організації у 
довготривалій перспективі.

6. Захисні стратегії. Існують сегменти, які мо-

жуть здаватися менш привабливими для компанії 
у категоріях обсягу прибутку або навіть іміджу та 
позиціювання компанії. Проте, якщо компаній не 
буде брати до уваги подібні сегменти, то на них мо-
жуть звернути увагу конкуренти, і це може ста-
ти потенційною майбутньою стратегічною загрозою 
для компанії.

7. Внутрішні ресурси/можливості компанії. 
Завжди існують певні сегменти, на яких компа-
нія могла б представити свою продукцію, тому що 
можливості компанії відповідають вимогам цільо-
вих споживачів. Проте, хоча такі сегменти і є при-
вабливими у короткостроковій перспективі, завжди 
потрібно враховувати стратегічні цілі компаній, і 
якщо у довгостроковій перспективі привабливість 
сегменту не буде відповідати загальному напрямку 
та рівню розвитку компанії, то від входження на 
такі сегменти слід відмовитись.

8. Відносна конкурентна перевага. На ринку 
будуть присутні сегменти на яких ваша компанія 
буде мати значну конкурентну силу та перева-
гу над конкурентами. Але перспективу роботи на 
таких сегментах слід розглядати у довгостроковій 
перспективі.

Висновки з проведеного дослідження. Сегмен-
тація ринку на сьогоднішній день є не просто опці-
єю, а необхідністю для будь-якого підприємства, 
яке прагне ефективно діяти та розвиватися в умо-
вах посилення конкуренції та зростання запитів та 
вимог потенційних та наявних споживачів. Але для 
того щоб бути ефективною, сегментація ринку має 
використовуватися не як ізольований інструмент, а 
доповнюючи та розвиваючи загально корпоративну 
стратегію розвитку підприємства.
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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА СУТНІСТЬ

Розвиток ринкових процесів в Україні, реформування усього комплексу виробничих відносин вимагають ство-
рення принципово нової системи управління великими промисловими підприємствами. Для досягнення стійкої 
конкурентоспроможності на ринку актуальним є питання пошуку інноваційних моделей розвитку й управління 
підприємством, однією з яких є застосування логістичного підходу до управління підприємством. Розвиток логістичного 
управління на вітчизняних підприємствах знаходиться на початковій стадії, та з кожним роком воно все більше 
прогресує та все частіше застосовується [1].
Ключові слова: логістика, управління, підприємство, логістичне управління, логістичний потік, логістична система, 
логістичний підхід, управлінський цикл.

Постановка проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість наукових розробок у сфері 

логістичного управління, його стан на сучасних 
підприємствах промисловості України знаходить-
ся на початковому етапі свого розвитку, що обу-
мовлює вирішення низки завдань, пов’язаних зі 
вдосконаленням формування системи управління. 
У зв’язку із цим виникає питання про розкриття 
сутності та ролі логістичного управління в розви-
тку підприємств, його елементів й особливостей 
застосування з одночасним забезпеченням їхньої 
поточної й довгострокової стабільності, оскільки 
саме управлінська діяльність обумовлює систем-
ну стійкість підприємства як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках, впливає на логіс-
тичні потоки й забезпечує міжфункціональне ко-
ординування бізнес-процесів підприємства, що, в 
свою чергу, підвищує його здатність до адаптації 
в сучасних умовах господарювання. Необхідність 
розробки науково обґрунтованих заходів щодо 
впровадження логістичного управління для забез-
печення формування, функціонування та розвитку 
логістичних систем, що дозволить підприємствам 
раціоналізувати свою діяльність та підтримувати 
конкурентоспроможність на ринку обумовила до-
слідження сутності логістики та виокремлення її 
структурних елементів [2].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні економічної сутності логістич-
ного управління та обґрунтування його основних 
принципів в умовах сучасної української економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
того,щоб визначити сутність поняття «логістичне 
управління підприємства», потрібно розділити його 
на два елементи: «логістика» та «управління». У ві-
тчизняній і зарубіжній економічній літературі існує 
досить чимало трактувань поняття логістики. Ви-
никнення логістики спричинене у результаті трива-
лої інтеграції та еволюції таких наук або концепцій, 
як маркетинг та виробничий менеджмент. Сьогодні 
до логістики відносять управління людськими, фі-
нансовими та іншими потоками, що мають місце в 
економічних системах. З’явилися такі терміни, як 
банківська логістика, інформаційна логістика та 
ряд інших. 

На сучасному етапі розвитку економіки логіс-
тика не може існувати без поняття «управління». 
Управління є основою функціонування і життєді-
яльності будь-якого підприємства. Існують чотири 
найважливіших підходи, які зробили істотний вне-
сок в розвиток теорії та практики управління. Це: 
підхід з позицій виділення різних шкіл в управлін-
ні; процесний підхід; системний підхід; ситуаційний 
підхід.

Підхід на основі виділення різних шкіл в управ-
лінні містить у собі фактично чотири різних підхо-
ди до управління. Це школи наукового управління, 
адміністративна (або класична), людських стосунків 
та поведінкових наук, а також науки управління 
(або кількісний підхід), котрі здобули розвиток в 
першій половині XX сторіччя [3].

Логістичне управління – це поєднання систем-
ного, процесного та функціонального підходів до 
логістичного управління та виокремлення його еле-
ментів на підставі розробленої системи принципів, 
яка допомагає скерувати його елементи на задо-
волення потреб споживачів і створить передумо-
ви для ефективного оперативного й стратегічного 
управління підприємством в цілому.

Застосування логістики в економіці України 
зумовлене сучасними реаліями, управлінню під-
приємствами на засадах логістичних підходів при-
діляється поки що недостатньо уваги порівняно із 
розвиненими країнами. Найважливіші проблеми, 
пов’язані з ефективним використанням логістики 
у вітчизняному підприємництві, можна поділити на 
об’єктивні й суб’єктивні [4].

Об’єктивними причинами є недосконалість ме-
тодологічної бази впровадження логістики в ре-
альний сектор економіки України; невизначеність 
меж використання логістики в існуючих господар-
ських системах; нестійке правове поле діяльності 
підприємницьких систем; відсутність необхідної 
структуризації діяльності господарських систем, 
яка потрібна для впровадження логістики; слабо-
розвинена транспортна інфраструктура, яка не від-
повідає сучасним вимогам.

Суб’єктивними причинами є відсутність квалі-
фікованих фахівців з логістики і потенційне не-
бажання менеджерів змінювати сталі стереотипи 
роботи на тлі загальної низької правової й управ-

© Кузьменко Т.О., Тернова А.С., 2014



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ148

3 (03) грудень 2014

лінської культури. Начальники служб постачання, 
доставки, продажу, які звикли виконувати свої 
традиційні функції, перешкоджають упроваджен-
ню наскрізної схеми управління матеріальними 
потоками підприємства, оскільки цілі логістики не 
збігаються з цілями окремих функціональних під-
розділів [4].

Важливим завданням для побудови системи 
логістичного управління є створення на підприєм-
стві логістичної інфраструктури, тобто всього того, 
що обслуговує функціонування системи закупівлі, 
зберігання, обробки, постачання та транспорту-
вання матеріального потоку підприємства з усіма 
необхідними процедурами до споживача. Звідси 
випливає необхідність вивчення «управління ло-
гістичною інфраструктурою підприємства». Під 
таким управлінням будемо розуміти приведення 
інфраструктури підприємства до стану рівноваги 
або процес досягнення мети ефективного забез-
печення та обслуговування логістичних процесів і 
логістичною інфраструктурою підприємства. Зро-
зуміло, що досягнення такої мети є досить склад-
ним завданням, при вирішенні якого дуже часто 
виникають проблеми негативного впливу на ефек-
тивність логістичної інфраструктури, чим гальму-
ється виконання основних завдань, або значні пе-
ревитрати коштів і часу.

Основні передумови входження економіки 
України у сферу логістичного управління мають 
свою специфіку, зумовлену як тимчасово діючи-
ми факторами, пов'язаними з перехідним харак-
тером української системи господарювання, так 
і з такими факторами, як розміри і географічне 
розташування країни; види, обсяги, якість і до-
ступність природних ресурсів; наявність інте-
лектуального потенціалу і кваліфікованих тру-
дових ресурсів; розміри, спеціалізація і розподіл 
по території країни виробничих комплексів і 
центрів; рівень інтеграції у світовий економіч-
ний простір [5].

Як головна підсистема загальної системи управ-
ління підприємством логістичне управління спря-
моване на досягнення стратегічних і тактичних 
цілей розвитку підприємства. Логістичне управ-
ління інвестиційною, інноваційною, виробничою, 
фінансовою, кадровою та інформаційною сферами 
діяльності сприяє реалізації стратегічних, а всіма 
потоковими процесами в ланцюзі «закупівля ре-
сурсів – транспортування – виробництво – скла-
дування – реалізація – сервісне обслуговування 
кінцевих споживачів» – тактичних цілей підпри-
ємства.

Загальною метою логістичного управління є 
реалізація й узгодження економічних інтересів 
безпосередніх і опосередкованих учасників під-
приємницьких процесів через найефективніше 
використання ресурсів в існуючих на даний час 
умовах господарювання. Діяльність будь-якого 
підприємства можна охарактеризувати як про-
цес, що постійно повторюється, тому логістич-
не управління можна розглядати як замкнений 
управлінський цикл, який також постійно повто-
рюється. Як циклічний процес логістичне управ-
ління розглядають з позицій структурного, про-
цесного та функціонального підходів, які тісно 
пов'язані між собою.

Характерне для логістичної концепції мислен-
ня системними категоріями вимагає трактування 
логістичних завдань як комплексу залежностей, 
а логістики – як єдиного замкненого в собі про-
стору завдань підприємства. У теорії управління 
підприємством така сфера завдань визначається 

як важлива функція підприємства. Тобто логісти-
ка трактується як одна з важливих функцій, які 
реалізуються на підприємстві, серед яких можна 
виділити основні й допоміжні.

Якщо трактувати функції досліджень і розви-
тку, постачання, виробництва і збуту, які виплива-
ють безпосередньо з ринкових завдань як «основні 
функції» підприємства, то «допоміжними функція-
ми», окрім логістичної, можна вважати ті функції, 
які стосуються персоналу, фінансів та інформа-
ції. Допоміжний характер цих функцій не означає 
другорядності їх ролі щодо основних функцій, а 
вказує на взаємозв'язок з останніми. Яка з функ-
цій має більше значення для ефективності діяль-
ності підприємства, залежить від існуючої ситуа-
ції у сфері конкуренції і витрат. Натомість, якщо 
говорити про наскрізні функції, то тим самим на-
голошується на тому, що вони проникають через 
основні функції.

Діяльність промислового підприємства як логіс-
тичної системи, тобто такої, що підлягає логістич-
ному управлінню, може бути подана за фазовим 
поділом трьома блоками:

1) логістика постачання, під якою розуміють 
комплексне планування, управління та фізичне 
опрацювання потоку матеріалів, сировини, комп-
лектуючих та відповідного інформаційного потоку 
від їх переміщення від постачальників до початко-
вого виробничого складування;

2) логістика виробництва, яка включає управ-
ління процесами від початку виробництва до пере-
давання продукції у сферу збуту;

3) логістика збуту охоплює управління перемі-
щенням готових виробів до замовника[6].

Відзначною рисою логістичного управління є 
системний, цілісний підхід до організації та здій-
снення переміщень матеріалів і готових виробів 
на всьому шляху від виготовлення до кінцевого 
споживання. Логістичний підхід надає можливість 
розглядати рух вантажу від постачальника до спо-
живача як систему, що становить поєднання вза-
ємодіючих логістичних ланцюгів.

Логістичне управління здійснюється на основі 
загальних принципів управління з урахуванням 
специфіки логістичної діяльності. Серед принципів 
логістичного управлінняможна виділити такі:

– системність і комплексність, які полягають в 
управлінні всіма потоковими процесами у взаємо-
дії та узгодженні окремих етапів бізнес-процесів з 
метою оптимізації всієї логістичноїсистеми;

– узгодження критеріїв оцінки ефективності 
функціонування окремих ланок логістичного лан-
цюга на мікро- і макрологістичному рівнях;

– організацію обліку витрат на управління ма-
теріальними й пов'язаними з нимиінформаційни-
ми, фінансовими та сервісними потоками вздовж 
усього логістичного ланцюга;

– активніше використання інформаційних тех-
нологій та сучасних методів моделювання в управ-
лінні логістичними системами та ін.

Ефективна діяльність підприємства неможлива 
без упровадження інформаційної системи управ-
ління, наявність якої дозволяє швидше реагувати 
на зміни ринку, раціоналізуватиуправлінський про-
цес, автоматизувати здійснення ряду операцій [7].

Основними концептуальними положеннями ло-
гістичного підходу до управління внутрішньови-
робничими потоками промислового підприємства є 
сучасні тенденції в галузіуправління потоками си-
ровини та матеріалів, що передбачають перехід до 
гнучких планіввиробництва, обміну та споживан-
ня. Наявність гнучких планів дозволяє уникнути 
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проблем,пов’язаних із використанням традиційних 
методів управління внутрішньовиробничимипо-
токами промислового підприємства. Перш за все 
стає можливим складання більшзбалансованих та 
внутрішньо узгоджених планів управління вироб-
ничими потоками йвиробничо-господарською ді-
яльністю промислового підприємства. Крім того, 
до таких планівзначно легше і простіше вносити 
необхідні корективи.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки.
Найдоцільнішим у сучасних умовах господарю-
вання є логістичний підхід доформування стра-
тегії інноваційного розвитку великих багато-
профільних промисловихпідприємств, під яким 
пропонується розуміти процес побудови механіз-
му, за допомогою якогоусі можливі стратегії ді-

яльності окремих елементів логістичної системи 
підприємства повиннібути щільно пов'язані між 
собою та забезпечувати якомога скоріше досяг-
нення загальної метипідприємства.Проведене до-
слідження показало, що логістичне управління 
підприємством може бути ефективним за умов 
логістизації ланок ланцюга руху товарів від ви-
робника сировини через виробництво готової про-
дукції, а від нього до кінцевого споживача. Ви-
ходячи з цього можемо сказати, що логістика є 
дуже важливим компонентом в управлінській 
діяльності підприємства. Вона відіграє важливу 
роль для вирішення багатьох процесів поліпшен-
ня ефективності виробництва та реалізації про-
дукції. Її проникнення у всі сфери діяльності під-
приємства дає змогу зрозуміти саму важливість 
використання логістичних методів. 

Література:
1. Хаджинова О.В. Логістична стратегія управління витратами великого багатопрофільного промислового підприємства: 

автореф. доц. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.В. Хаджи-
нова. – Донецьк, 2006. – 23 с.

2. Амітан В.Н. Логіонізація процесів в організаційно-економічних системах/ В.Н. Амітан, P.P. Ларіна, В.Л. Пілюшенко. –  
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 73 с.

3. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л.Л. Антонюк, A.M., Поручник, B.C. Савчук. –  
K.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

4. Крикавськнй Є.В. Логістика. Основи теорії: підруч. / С.В. Крикавськнй. – Львів: Національний університет 
«Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2006. – 454 с.

5. Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку / Л.В. Забуранна // Ста-
лий розвиток економіки. – Київ, 2010. – 125 с.

6. Бауорсокс Дональд Дж. Логистика: интегрированныйпроцессснабжения и сбыта / Дональд Дж. Бауорсокс, Дей-
видДж. Клосс. – М.: Олнмп-Бнзнес. – 2000. – 608 с.

7. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты / П. Друкер; пер. с англ. – М.: Технологическая школа бизнеса. –  
2004. – 200 с.

Кузьменко Татьяна Алексеевна
студент
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
Тернова Алла Станиславовна
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры товароведения, экспертизы и торгового предпринимательства
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СУЩНОСТЬ

Аннотация
Развитие рыночных процессов в Украине, реформирования всего комплекса производственных отношений требуют 
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Постановка проблеми. На сьогодні зайнятість 
населення є однією із важливих проблем, 

яка в Україні залишається невирішеною, незважа-
ючи на активні дії держави. Ситуація у сфері за-
йнятості населення, у першу чергу зумовлюється 
існуючими проблемами розвитку економіки і соці-
альної сфери та дієвістю державної політики щодо 
розв’язання цих проблем.

Нагального розв’язання потребує проблема за-
йнятості населення сіл та селищ. Багатий природ-
ній потенціал сільських територій України дозво-
ляє раціонально використати переважну частину 
місцевого трудового ресурсу. Між тим відбувається 
постійне скорочення зайнятості місцевого населен-
ня. Реальною загрозою стає знелюднення сільських 
місцевостей. Ситуація із сільською зайнятістю не 
одержує належної оціни, глибокого аналізу на дер-
жавному рівні.

Постановка задачі. Полягає у розкритті стану та 
особливостей зайнятості населення у сільській міс-
цевості, обґрунтуванні пропозицій щодо вирішення 
проблеми зайнятості сільського населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти питань зайнятості сільського населення роз-
глядали В.С. Дієсперов, Ю.Е. Губені, Д.Ф. Крисанов, 

Е.М. Лібанова, В.П. Рябоконь, І.В. Хлівна, К.І. Якуба 
та ін. Проте цілий ряд проблем, пов’язаних із відно-
синами зайнятості у сільській місцевості, спонукає 
до все нових і нових наукових їх досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на 
значну кількість публікацій досі не вирішеними за-
лишаються проблеми зайнятості сільських районів. 
До того ж у зв’язку із постійними змінами, які відбу-
ваються в Україні на ринку праці, ця проблема по-
требує вироблення нових форм і методів, які змогли 
б вирішити проблему зайнятості сільських районів.

Зайнятість населення – ключове поняття теорії 
та практики соціально-трудових відносин. Воно ві-
дображає поєднання інтересів двох основних груп 
населення – найманих працівників та роботодавців. 
Суперечливий характерних інтересів обумовлює 
постійні проблеми у сфері зайнятості.

Серед нагальних проблем сфери зайнятості на-
селення можна виділити:

– недостатню економічну активність населення;
– нелегальну (тіньову) зайнятість;
– невідповідність між попитом на робочу силу 

та її пропозицією на ринку праці;
– невідповідність якості робочої сили потребам 

розвитку економіки та соціальної сфери;
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– недосконалість організаційно-правових, еко-
номічних механізмів та важелів державного регу-
лювання трудової міграції тощо.

Ці риси негативно впливають на можливості 
працевлаштування незайнятих громадян та задо-
волення потреб роботодавців у працівниках відпо-
відної кваліфікації.

Розвиток сільських територій – необхідна умова 
національного використання їх природного потенці-
алу, яка визначається насамперед перспективами 
працевлаштування населення. У переважній біль-
шості сіл люди можуть бути зайняті тільки в сіль-
ському виробництві та в соціальній інфраструктурі. 
Великий капітал обминає село, оскільки має до-
статньо робочої сили в містах, де умови діяльності 
зручніші та надійніші.

Сільську зайнятість потрібно розглядати в масш-
табах кожного сільського району, оскільки майже всі 
види діяльності тепер організовуються на цьому рів-
ні. Не виняток і сільські райони Дніпропетровської 
області. Проаналізуємо ситуацію в Томаківському 
районі, суто аграрному і віддаленому від області.

При тому, що проблеми зайнятості та безробіття 
набули високої гостроти та актуальності, вони зали-
шаються незабезпеченими достатньою інформацією 
і в зв’язку з цим належним чином не аналізують-
ся. Визначити показники зайнятості можна тільки 
приблизно. У звітах з праці № 1-ПВ відображається 
кількість працівників і витрати праці, але вони ма-
ють гриф конфіденційності. Тому необхідно зробити 
цю інформацію прозорою і відкритою. Форми ж зві-
ту з праці слід поширити на всіх юридичних осіб не-
залежно від кількості працюючих. Значний інтерес 
для досліджень становлять господарські книги, які 
ведуться в сільрадах і різнобічно характеризують 
кожне домогосподарство в сільській місцевості.

Слід зазначити, що протягом багатьох років у 
Томаківському районі традиційно спостерігається 
сезонна зайнятість, яка пов’язана із сезонним ха-
рактером діяльності місцевих підприємств. Можли-
вості мешканців села одержати роботу надзвичайно 
обмежені, особливо в міжсезонний період. 

Станом на 01.10.2014 року на території району 
зареєстровано 161 сільськогосподарський об’єкт ви-
робничого призначення, а саме:

– сільськогосподарські товариства – 20;
– приватні підприємства – 16;
– фермерські господарства – 119;
– інші форми господарювання – 6.
За даними Томаківського районного центру за-

йнятості станом на 01.10.2014 року із 821 фізичної 
особи тільки 119 використовує найману працю – 
263 особи [4].

Кількість зайнятих на підприємствах району за 
2013 рік та за 9 місяців 2014 року майже не зміни-
лась і складає 4200-4230 чоловік. Із них: сільгосп-
підприємства – 968 осіб, промисловість – 100, тор-
гівля – 755, медицина – 414, освіта – 583 [3].

Серйозною вадою обліку в районних організаці-
ях є те, що він спрямовується тільки на одержання 
загального районного показника для передачі на об-
ласний рівень. Інформація по населених пунктах і 
по роботодавцях не розподіляється і не аналізуєть-
ся. Моніторинг робочих місць ведеться в управлінні 
соціального захисту населення, але власний облік 
не ведеться, користуються даними державного ре-
єстратора. Відповіді на питання про кількість робо-
чих місць не може дати жодний орган. За 2013 рік в 
районі створено 145 робочих місць, ліквідовано 140. 
За 9 місяців 2014 року створено 72, ліквідовано – 
92 робочих місця. Проте ці дані не в повній мірі від-
повідають дійсному стану. 

Томаківський район налічує 54 населених пункти 
та 12 сільських і 1 селищну раду. В половині насе-
лених пунктів ніяких робочих місць, як і соціальної 
інфраструктури, немає. У всіх сільрадівсь ких селах 
ведуть діяльність невеликі фермерські господарства, 
в яких немає підгалузі тваринництва та інших тру-
домістких підгалузей. Зокрема на жодному підпри-
ємстві району не має трудомістких рослинницьких 
галузей – овочівництва, картоплярства, садівництва.

Із 20 сільськогосподарських об’єктів та 16 при-
ватних підприємств тільки 2 господарства займа-
ються тваринництвом, решта займаються вирощу-
ванням зернових та олійних культур, тому протягом 
5 місяців зайняти всіх працівників нічим. Масово 
практикується звільнення частини працівників 
на другу половину осені та зимові місяці, коли їх 
оформлюють як безробітних. 

Про це свідчать дані Томаківського районного 
центру зайнятості. Станом на 01.11.2013 року пере-
бувало на обліку 761 особа. Станом на 01.05.2014 року 
375 осіб. На території району працює один молоко-
завод. Працюють кілька малих підприємств різних 
галузей, зокрема ТОВ «Томаківський цегельний за-
вод», який відновив роботу в вересні 2014 року, що 
дало змогу влаштуватись на роботу 51 особі.

На решті у частині сіл району не має промисло-
вих виробництв, що зву-жує їх перспективи і ви-
магає обов’язкового розвитку сільськогосподарських 
підприємств. Найбільш привабливе зайняття у сфері 
обслуговування – звичайно торгівля. Вона повніс-
тю приватизована, кооперативна торгівля відсутня. 
Більша частина торгівлі припадає на райцентр.

Отже, ситуація із зайнятістю населення на сіль-
ських територіях повинна бути контрольована ор-
ганами місцевого самоврядування, районними ор-
ганізаціями. Для цього треба внести низку змін в 
організацію управління в сільських районах.

За «Програмою зайнятості населення Томаків-
ського району до 2017 року» від 11.04.2014 року 
протягом трьох наступних років кількість робочих 
місць має збільшуватись на 0,1 тисяч, причому 80% 
новостворених робочих місць заплановано одержа-
ти за рахунок фізичних осіб.

Важливо, щоб усі підприємства й організації реє-
струвалися й звітувалися за місцем фактичного роз-
ташування, де вони використовують земельні та тру-
дові ресурси. Інформація, яку мають районний центр 
зайнятості, відділ податкової служби, управління 
пенсійного фонду, управління земельних ресурсів, 
повинна розроблятися в розрізі населених пунктів.

Законом України «Про зайнятість населення» 
передбачено створення умов для самозайнятості 
населення та підтримки підприємницької ініціативи 
[5, розділ ІV, ст. 24]. Проте в ньому по-суті відсутні 
дієві стимули до ефективного ведення особистого 
господарства.

Для майбутнього села важливо зберегти кваліфі-
ковані кадри. Тривогу викликає те, що часто стають 
непотрібними трактористи-машиністи – головна 
категорія сільськогосподарських працівників –  
через те, що припиняють роботу місцеві підприєм-
ства, вирощування польових культур передоруча-
ється заїжджим загонам. Різних спеціалістів потре-
бують бюджетні організації, тому необхідно, щоб не 
зменшувалося їх фінансування. Потрібно сприяти 
працевлаштуванню селян у містах, допомагати їм 
у переїздах. Державними засобами необхідно роз-
ширювати попит на сільськогосподарську продук-
цію і просувати її на міжнародні ринки – у такий 
спосіб вдається створити додаткові робочі місця в 
аграрному виробництві. Країна втрачає від того, що 
населення, промисловість, інші галузі зосереджу-
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ються у великих містах і біля них. Багатий при-
родній потенціал держави може бути раціонально 
використаний при рівномірному розміщені продук-
тивних сил по території. Кожний сільський район – 
важлива ланка народногосподарського комплексу, і 
через райони вирішення проблеми зайнятості насе-
лення може бути спрямоване в організаційне русло.

Через те, що в Україні недостатньо розвинене 
сільське господарство, втрачається чимала кіль-
кість робочих місць. Для розвитку сільського госпо-
дарства необхідно вдосконалити систему збуту ви-
готовленої продукції, чого можна досягнути через 
втручання держави шляхом захисту національного 
виробника та надання пільг що до оподаткування 
експортованої продукції. Ці заходи допомогли б, по-
перше, розвинути ринок збуту, а по-друге, збіль-
шити кількість робочих місць для сільського насе-
лення [2, c. 130].

Висновки і пропозиції. На сільських територіях 
необхідно організувати дієву систему аналізу стану 
зайнятості населення, узгоджену роботу сільських, 

селищних, районних рад, місцевих центрів зайня-
тості, органів податкової служби, пенсійного фонду, 
комітету земельних ресурсів, управлінь агропромис-
лового розвитку. Районні програми зайнятості ма-
ють конкретизуватися в розрізі населених пунктів і 
включати завдання всім підприємствам та організаці-
ям, незалежно від форм власності та відомчого підпо-
рядкування. Створення реального дієвого механізму 
включення особистих селянських господарств у сис-
тему соціально-трудових відносин пов’язане із забез-
печенням державою необхідних економічних умов їх 
функціонування, збільшенням їх доходності та рівня 
індивідуальних доходів селян на рівні середньомісяч-
ної заробітної плати в галузі сільського господарства. 

Сільськогосподарські землі необхідно розгляда-
ти як робочі місця та джерела доходів селян. За-
йнятість у сільгосппідприємствах може бути значно 
збільшена інтенсифікацією структури виробництва, 
розвитком трудомістких галузей. Найбільші резер-
ви зайнятості нами вбачаються в активізації діяль-
ності особистих господарств сільського населення.
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Постановка проблеми. У рамках сучасного 
підходу до управління людськими ресур-

сами на іноземних підприємствах персонал роз-
глядається як найбільш дорогий ресурс компанії, 
а розвиток потенціалу працівників стає важливою 
стратегічною метою для досягнення ефективної ді-
яльності підприємств. Персонал іноземного підпри-
ємства є об'єктом загальної корпоративної стратегії 
й інвестицій, фактором конкурентної переваги.

Найважливіші цілі кадрової політики полягають 
у забезпеченні оптимального балансу чисельності 
та складу персоналу відповідно до мінливих потреб 
самого підприємства, вимог законодавства і стану 
ринку праці, а також в організації ефективного 
його використання. Сучасний підхід до управління 
персоналом іноземного підприємства передбачає не 
тільки «фізичне» управління і переміщення спів-
робітників, але й включає певну систему нематері-
альних факторів мотивації, просування і професій-
ного зростання, що відбиває підхід до персоналу як 
до одного з найважливіших факторів виробництва. 
Тобто кадрова стратегія нематеріальної мотивації 
також входить у загальну систему управління люд-
ськими ресурсами.

Постановка завдання. Дослідити міжнародні мо-
делі стратегічного управління персоналом підпри-
ємства на базі таких моделей, як американська, 
японська і європейська та прослідкувати характер-
ні особливості кожної з них для подальшого засто-
сування їх в практиці.

Аналіз досліджень і публікацій. У зв’язку з 
необхідністю покращення стратегічного управління 
персоналом на підприємстві багато українських і 
російських науковців вдалися до вивчення зарубіж-
ного досвіду роботи з персоналом та опрацювання 
моделей кадрової політики за кордоном. Зазначені 
дослідження викладено у роботах М.О. Жуковсього, 
Т.В. Кузнецової, С.А. Сухарева, Г.В. Щокіна та ін-
ших науковців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тру-
дові ресурси – найважливіша складова діяльності 
будь-якого підприємства. Однією з головних функцій 
менеджменту є підвищення продуктивності трудових 
ресурсів. Саме трудові ресурси підприємства є неви-
черпним резервом підвищення ефективності діяль-
ності підприємства, важливим стратегічним потен-
ціалом, впливають на його конкурентоспроможність, 
визначають напрями подальшого розвитку [1, с. 55].

Стратегія управління персоналом є ключовою 
функціональною стратегією організації. Для умов 
економіки України дана стратегія стає однією з го-
ловних не стільки через логіку планованого страте-
гічного розвитку, але все частіше як єдиний реаль-
но можливий стратегічний фактор. 

Вдосконалення системи управління персоналом 
на вітчизняних підприємствах і в організаціях по-
винне спиратися на накопичений зарубіжний досвід. 
Йдеться перш за все, про узагальнення і запози-
чення керівниками підприємств і організацій зару-
біжного прогресивного досвіду у сфері державного 
фінансування і стимулювання внутрішньофірмової 
підготовки кадрів, використання сучасних систем 
оцінки персоналу, формування і застосування сис-
теми матеріального заохочення різних категорій 
працівників, а також залучення значної частини 
персоналу до управління виробництвом. 

Вибір кадрової стратегії підприємством включає 
вибір конкретних засобів, за допомогою яких компа-
нія збирається вирішувати задачі і досягати мети, 
поставленої загальною політикою. Тобто розробка 
кадрових стратегій підприємства полягає у визна-
ченні довгострокового напрямку розвитку певних 
систем управління персоналом, які спрямовані на 
досягнення цілей, обумовлених кадровою політикою 
підприємства в тій чи іншій країні [2, с. 367].

Враховуючи те, що власний досвід здійснення 
державної кадрової політики в установах, організаці-
ях і на підприємствах не відповідає сучасним умовам, 
особливого значення набуває вивчення й вміле ви-
користання міжнародного досвіду. Головним тут є не 
копіювання зарубіжних моделей, а аналіз їх поетап-
ного становлення на базі тенденцій світового досвіду, 
з якого можна отримати немало цінного й корисного.

У практиці управління персоналом в останні 
роки чітко просліджується переплітання різних 
його моделей: американської, японської і європей-
ської. В цьому проявляється процес інтернаціона-
лізації сучасного менеджменту. Важливим етапом 
цього процесу стали асиміляція ідей системного 
підходу, розробка різних моделей організації, як 
системи – не тільки функціонуючої, але й такої, 
що розвивається, на основі яких сформувався но-
вий підхід у кадровому менеджменті – управлінні 
людськими ресурсами.

Для визначення характерних особливостей кож-
ної з основних зарубіжних моделей кадрової по-

© Лозовський О.М., Галицька А.І., 2014
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літики (американської, японської та європейської) 
у якості прикладу оберемо досвід трьох провідних 
транснаціональних корпорацій Starbucks, Sharp 
і LEGO Group, що охоплюють різні сектори еко-
номіки та є типовими представниками зазначених 
моделей.

Кожна з даних компаній керує великою кількіс-
тю персоналу, який при ефективному управлінні 
здатен принести фірмі величезні прибутки (табл. 1).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика компаній 

Starbucks, Sharp і LEGO Group

Компанія

Кількість 
країн, в яких 

працюють 
філіали 
компанії

Кількість 
працівників

Прибуток 
компанії 
(2013 р)

Starbucks 55 140000 432,3 
млн дол

Sharp 23 58400 11,6 
млрд єн

LEGO 
Group 5 8000 820 

млн євро

Американська компанія Starbucks – це най-
більша міжнародна мережа кафе швидкого об-
слуговування американської фірми Starbucks 
Corporation зі штаб-квартирою у Сіетлі у штаті 
Вашингтон. Кав'ярні розташовані у 55 країнах сві-
ту, а їх загальна кількість станом на листопад 2011 
року становить 17 009 закладів. 

Starbucks вважає, що люди – це головний ак-
тив компанії, на який необхідно робити акцент 
так, як тільки відмінний персонал може завоювати 
лояльність клієнтів. Дана компанія наймає в се-
редньому 200 чоловік на день. Загальна кількість 
персоналу складає 140 тис. чоловік [5]. Персонал 
вчать створювати чудову атмосферу в колективі і 
відноситися з повагою до своїх колег. 

Відношення керівництва компанії Starbucks до 
свого персоналу є основним ключем до успішно-
го розвитку бізнесу. Політика цієї компанії спря-
мована на те, щоб максимально показати цінність 
кожного співробітника. Це прописано в деяких 
пунктах місії компанії, які говорять про створення 
хороших умов праці та шанобливого ставлення до 
кожного працівника. 

Керівництво компанії Starbucks витрачає на 
розвиток персоналу значні кошти. Оскільки стра-
тегія компанії побудована на розумінні того, що 
від кожного співробітника, що працює в Starbucks, 
залежить успіх компанії в цілому. При навчанні 
персоналу перевага надається тренінгам і діловим 
іграм. 

Система мотивації в Starbucks, як і в інших 
компаніях, поділяється на матеріальну та немате-
ріальну. Щодо грошової мотивації, можна сказати, 
що система оплати повністю прозора і зрозуміла 
для кожного працівника. Заробітна плата підвищу-
ється щорічно тільки для тих співробітників, ро-
бота яких була оцінена безпосереднім керівником 
як позитивна. Це є стимулом для інших співро-
бітників прагнути до підвищення своєї кваліфіка-
ції та більш якісному виконанню своїх обов'язків. 
Щодо нематеріальної мотивації, слід зауважити, 
що компанія розробляє для своїх працівників різні 
бонусні програми та різними способами проявляє 
лояльне ставлення до кожного співробітника. 

На нашу думку, керівникам підприємств в 
Україні варто звернути увагу на ті аспекти, які 
виділяє компанія Starbucks при управлінні пер-

соналом. Одним з таких аспектів є акцентування 
уваги на цінності кожного працівника. Співробіт-
ник має відчувати, що він являється частиною од-
ного великого колективу та усвідомлювати, що від 
вкладених ним зусиль залежить успіх всієї ком-
панії.

Наступним прикладом компанії, що ефектив-
но застосовує політику стратегічного управління 
персоналом є Sharp Corporation. Це японська кор-
порація, яка являється виробником електроніки. 
Всього структура корпорації SHARP нараховує 27 
торгових відділень у 23 країнах світу, 24 виробничі 
бази в 14 країнах, 9 представництв в 5 країнах, 5 
науково-дослідних баз в 3 країнах. По всьому світу 
в корпорації SHARP працює 58 400 чоловік, у тому 
числі 30 900 чоловік – в Японії.

Кадрова політика японської електротехнічної 
компанії Sharp базується на основних принципах 
японського менеджменту:

– гарантія зайнятості та створення атмосфери 
довіри;

– управління, основане на інформаційному за-
безпеченні;

– управління, орієнтоване на якість;
– постійна присутність керівництва на вироб-

ництві;
– підтримка чистоти та порядку.
Як глобальна корпорація, що прагне розшири-

ти свій бізнес на ринках світу Sharp систематично 
сприяє розвитку людських ресурсів. Кадрова полі-
тика компанії містить наступні програми розвитку 
персоналу [4]:

– GATE – підготовка персоналу для поточних 
зарубіжних відряджень (вивчення основ глобаль-
ного лідерства та особливостей країн з економі-
кою, що розвивається);

– G-BANK – підготовка персоналу для поточ-
них зарубіжних відряджень протягом трьох років;

– GRID – для підготовки молодих людей, що 
займатимуть ключові посади у майбутньому та бу-
дуть забезпечувати розвиток компанії за кордоном 
(направлення працівників на один-два роки у кра-
їни, що розвиваються для вивчення специфіки їх 
ринків, культури тощо).

– GOAL – для навчання працівників Sharp іно-
земній мові (китайська або англійська).

Компанія Sharp дає своїм працівникам можли-
вість обирати стиль роботи, який є для них най-
прийнятнішим на різних стадіях їх життя і таким 
чином допомагає працівникам досягти балансу між 
роботою та особистим життям.

Цікавим є досвід компанії Sharp щодо розробки 
програм із збалансування робочого та особистого 
часу. Так, у компанії діють програми, згідно яких 
працівники можуть використовувати графік ско-
роченого робочого часу до моменту досягнення їх 
дітьми віку 6 років або отримувати відпустку для 
догляду за членом родини, що потребує допомоги.

Успішне функціонування кадрової політики 
Sharp базується на мотивованості, гнучкості та 
високому професійному рівні персоналу компанії. 

Проаналізувавши японську модель кадрової 
політики, ми вважаємо, що вітчизняним підпри-
ємствам слід приділити увагу такому важливому 
аспекту, як забезпечення гідних умов праці для 
власного персоналу. Вдалим є застосування про-
грами з збалансування робочого та особистого 
часу. Така програма дозволяє працівникам вико-
ристовувати індивідуальний графік роботи при на-
явності пільг.

Представником європейської моделі кадро-
вої політики є компанія LEGO Group. Вона була 
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заснована у 1932 р. у Данії, а на сьогоднішній 
день має філіали та відділення по всьому світу. 
Компанія забезпечує іграшками та навчальни-
ми матеріалами дітей у більш ніж 130 країнах. 
LEGO Group – третій у світі виробник у сфері 
ігрової індустрії, а її персонал нараховує понад  
10 000 працівників [3].

На кожній фазі розвитку компанії вона ви-
значає певні принципи загального управління та 
управління персоналом як його складової. Крісті-
ан Іверсен, що обіймав посаду віце-президента з 
персоналу компанії LEGO зазначав, що важливо 
підвищити рівень оперативного управління. З цією 
метою на відміну від фінансових важелів, що були 
пріоритетними на попередній кризовій фазі (фазі 
«виживання»), компанія активізує два інших ва-
желя – управління персоналом і управління IT [3]. 
Такий підхід, на нашу думку, може бути викорис-
таний вітчизняними компаніями, що після кризи 
2008 – 2009 рр. прагнуть відновити рівень показ-
ників докризового періоду.

В основу кадрової політики компанії покладені 
наступні цілі:

– LEGO Group повинна створити гідне місце 
для роботи працівників. Конкретніше, кожна фір-
ма в складі LEGO повинна створити й підтриму-
вати професійне середовище, привабливе як для 
теперішніх, так і для майбутніх працівників;

– організація й штат LEGO Group повинні 
мати кваліфікацію, необхідну для регулювання ді-
яльності сьогодні й у майбутньому для того, щоб 
забезпечити виконання завдань, що стоять перед 
компанією;

– мета LEGO Group – створити постійні й на-
дійні робочі місця для всіх працівників шляхом ре-
тельного планування;

– праця персоналу LEGO Group повинна опла-
чуватися належним чином з урахуванням умов 
праці, особистих досягнень, результатів і відповід-
но до місцевого рівня оплати аналогічних робіт.

Кадрова політика компанії містить програ-
ми щодо постійної оцінки показників та причин 
плинності кадрів, моніторингу рівня кваліфікації 
персоналу, навчання працівників, у тому числі 
знанням суміжних сфер діяльності. Інформуван-
ня персоналу LEGO Group здійснюється через 
програму електронного навчання, яка включає 
комплекс відеоматеріалів і текстових елементів. 

Всі працівники LEGO Group незалежно від краї-
ни, у якій вони працюють мають оперативний до-
ступ до цієї програми, яка отримала дуже високі 
оцінки від персоналу компанії. Крім того, елек-
тронне навчання персоналу LEGO Group закінчу-
ється самотестуванням, що дозволяє встановити 
ступінь здатності використовувати нові знання на 
практиці.

На нашу думку, підприємствам в нашій країні 
також потрібно використовувати інформативні та 
тренінгові програми. Так, як їх впровадження має 
дуже велике значення у сучасному стратегічно-
му менеджменті. Це обумовлено тим, що будь-яка 
якісна стратегія розвитку підприємства в цілому, 
та HR-стратегія, зокрема, буде приречена на не-
вдачу якщо персонал підприємства відповідно до 
свого рівня значущості в компанії, рівня компе-
тентності та ступеня впливу на досягнення стра-
тегічних показників не буде ретельно проінформо-
ваний про основні її положення та не залучений до 
її формування.

Висновки. Відповідно до географічного роз-
ташування та національного менталітету мож-
на зробити припущення, що прийнятнішим для 
українських підприємств буде досвід європей-
ських корпорацій. Проте, враховуючи інтеграцій-
но-глобалізаційні світові процеси та ефективність 
інструментів американського та японського ме-
неджменту персоналу, цей досвід також не вар-
то залишати поза увагою. Зарубіжний досвід по-
казує, що в сучасних умовах особливе значення 
має кожен працівник, зростає вплив якості його 
праці на кінцеві результати всього підприємства, 
у зв'язку з чим моральне та матеріальне стиму-
лювання, соціальні гарантії повинні бути основним 
аспектом кадрової політики, що проводиться на 
підприємстві. Виплата надбавок і система участі 
працівників у розподілі прибутку повинні забезпе-
чити високий рівень їх зацікавленості в кінцевих 
результатах діяльності організації. Щоб активно 
керувати персоналом, потрібно забезпечити по-
стійний обмін інформацією між різними рівнями 
управління з кадрових питань. 

Аналізуючи різні підходи до питання розробки 
та впровадження кадрової політики, можна від-
значити, що тільки грамотно побудована страте-
гічна політика управління персоналом є основою 
успіху будь-якої компанії.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  
ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

За останні 10 років у світі вироблено продовольства більше, ніж коли-небудь, проте продовольчої забезпеченості 
не спостерігається. Оскільки хлібні злаки займають центральне місце в раціоні людини, саме вони привертають все 
більшу увагу вчених, економістів і державних діячів у всьому світі. Тому для підвищення врожаю потрібно вирощу-
вати більш репродуктивні та якісні сорти злаків.
Ключові слова: зернові культури, виробництво зерна, злаки, озима пшениця, клейковина, білок, сорт пшениці, клас 
пшениці, урожайність.
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Аннотация
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Постановка проблеми. Найважливішою скла-
довою агропромислового комплексу є зерно-

ва галузь, що визначає основу економічної безпеки 
країни. Зернове виробництво займає провідне місце 
в структурі аграрного сектору економіки України. 
Від рівня ефективності його розвитку залежить до-
бробут населення, гарантування національної про-
довольчої безпеки, експортні можливості країни. 
Тому визначальним фактором у збільшені врожай-
ності зерна є його урожайність, а отже потрібно ви-
водити більш продуктивні сорти і при цьому висо-
кої якості.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в збільшені урожайності зерна озимої пше-
ниці та покращення її якості.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
гальне підвищення врожайності пшениці на 50% за-
лежить від сорту. Доведено, що при використанні 
високоякісного насіння кращого нового сорту – це 
додатково 8-10 ц зерна з одного гектара при одна-
кових технологічних витратах. У подальшій інтен-
сифікації рослинництва роль нових сортів і гібри-
дів, на думку фахівців, зростатиме, так селекційна 
новинка – це найефективніший і економічно ви-
гідніший шлях до зміцнення добробуту. Тому пра-
вильний вибір сорту у поєднанні з технологією є 
визначальним чинником зростання врожайності.

В останнє десятиліття селекціонерами Інститу-
ту фізіології рослин і генетики НАН України, Ми-

ронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла 
НААН України, Білоцерківської дослідно-селек-
ційної станції Інституту цукрових буряків УААН, 
компаній Заатен-Уніон ГмбХ і Осева-Ексімпо (Пра-
га) створені 29 сортів озимої пшениці, які занесені в 
Державний реєстр сортів України і рекомендовані 
для вирощування в усіх зонах країни (табл. 1) [4].

Як видно з табл.1 кожний сорт пшениці було ви-
рощено на обліковій площі розміром 120 м2 вказано 
масу зібраного зерна з даної площі. Сорти пшениці 
поділені на три класи. Серед озимої пшениці пер-
шого класу найбільше зібрано зерна сорту Відрада 
67 кг, це на 1 кг більше від зерна зібраного сорту 
Ювіляр Миронівський (66 кг) і на 4 кг від сорту 
Торрілд (63 кг). Урожайність озимої пшениці пер-
шого класу наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Урожайність озимої пшениці першого класу

Таблиця 1
Найкращі сорти озимої пшениці, які створені провідними вітчизняними  

і зарубіжними селекційними установами

Сорт Облікова 
полоща, м2

Маса зерна з 
облікової площі, 

кг

Урожайність, 
ц/га

Вміст 
клейковини 
в зерні, %

Вміст білка 
в зерні, %

Клас 
зерна

Скаген 120 67 55,8 26,0 14,5 2
Торрілд 120 63 52,5 27,8 15,4 1
Мирлена 120 70 53,8 26,8 14,9 2
Економка 120 60 50,0 26,5 14,7 2
Ювіляр Миронівський 120 66 55,0 27,5 15,2 1
Сніжана 120 61 50,8 26,3 14,5 2
Калинова 120 67 55,8 26,0 14,7 2
Волошкова 120 67 55,8 24,2 13,9 2
Щедра нива 120 68 56,7 25,9 14,5 2
Романтика 120 67 55,8 23,9 13,7 2
Ясочка 120 68 56,7 24,7 13,8 2
Елегія 120 62 51,7 25,2 14,1 2
Царівна 120 69 57,5 24,3 14,0 2
Лісова пісня 120 70 58,3 25,1 14,2 2
Відрада 120 67 55,8 27,8 15,2 1
Либідь 120 68 56,7 26,6 14,9 2
Вінничанка 120 65 54,2 24,8 13,9 2
Богдана 120 76 63,3 21,7 12,6 3
Подолянка 120 70 58,3 22,7 12,6 3
Новокиївська 120 62 51,7 24,9 14,1 2
Володарка 120 67 55,8 24,2 13,9 2
НС 40 С/00 120 67 55,8 23,6 14,0 2
Славна 120 68 56,7 22,8 13,5 2
Ласуня 120 74 61,7 25,9 14,4 2
Трипільська 120 74 61,7 23,3 13,3 2
Смуглянка 120 74 61,7 24,2 13,6 2
Фаворитка 120 82 68,3 24,3 13,9 2
Сонечко 120 73 60,8 25,2 14,3 2
Золотокоса 120 75 62,5 25,3 14,3 2
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З рис. 1 видно, що найбільша урожайність у сор-
ту Відрада 55,8 ц/га це на 1,4% більше від уро-
жайності сорту Ювіляр Миронівський (55 ц/га) і на 
5,9% від – сорту Торрілд (52,5 ц/га). Серед озимої 
пшениці другого класу найбільше зібрали зерна з 
сорту Фаворитка 82 кг, а найменше з сорту Сні-
жана – 61 кг. Урожайність озимої пшениці другого 
класу наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Урожайність озимої пшениці другого класу

Урожайність озимої пшениці другого класу ко-
ливається з 50 до 68,3 ц/га. Проте найбільша уро-
жайність сорту Фаворитка становить 68,3 ц/га і це 
на 6,6 ц/га або на 9,7% більше ніж урожайність та-
ких сортів як Ласуня, Трипільська та Смуглянка і 
на 18,3 ц/га більше від сорту Економка (26,8%). Ці 
сорти, створені для високих технологій, відносяться 
до сортів нового покоління, мають високий генетич-
ний потенціал продуктивності.

Створені в інститутах сорти за рівнем продук-
тивності та напрямом використання можна поділи-
ти на кілька груп.

Перша група – короткостеблові високоінтенсивні. 
Ці сорти є принципово новими, вони створені мето-
дом хромосомної інженерії і містять у своєму гено-
мі житні транслокації. За сприятливих кліматичних 
умов та інтенсивних технологій сорти цієї групи 
здатні формувати урожай 100 ц/га зерна, хоча їх 
генетичний потенціал сягає 115-124 ц/га. До цієї гру-
пи належать сорти Смуглянка і Фаворитка, які є на-
ціональними стандартами. Так, із сорту Смуглянка 
по 115 ц/га отримано у 17 сортодослідах державного 
випробування. Таких результатів немає жоден сорт 
України. Також до високоінтенсивних сортів нале-
жать Володарка, Колумбія, Золотоколоса та інші. На 
високому фоні мінерального живлення вони забез-
печують рекордні урожаї. Сорти створені для ефек-
тивних господарів та високих технологій.

Друга група – універсальні сорти. До цієї групи 
належать Богданівка, Трипільська, Снігурка, Ві-
нничанка, Сонечко, Переяславка. Генетичний по-
тенціал урожайності цих сортів становить 100-114 
ц/га. Головною їх перевагою є стабільність урожаю, 
невибагливість до умов і строків посіву, мають ви-
соку екологічну пластичність. Це сорти для усіх 
господарів і видів господарювання.

Лідером групи став сорт Подолянка, який є наці-
ональним стандартом для усіх зон країни. Урожай 
зерна у Державному сортовивченні у 52 сортодос-
лідах становив 60-96 ц/га. Сорт забезпечує стабіль-
ні і високі урожаї зерна вищої якості у всіх зонах 
України, не вибагливий до умов вирощування, має 
високу посухостійкість.

Особливу увагу звертають на такі сорти як Со-
нечко, в яких висока якість зерна поєднується із 
високою продуктивністю і є добрими поліпшувача-

ми якості. Борошно цих сортів використовують для 
хлібних виробів найвищої якості. Новими для групи 
є сорти Вінничанка, Новокиївська і Сонечко. На-
приклад, сорт Новокиївська створений для пізніх 
посівів, є прообразом сорту Миронівська 808, має 
високу якість зерна. Сорт Сонечко поєднує багато 
корисних ознак: має високу якість зерна, морозос-
тійкий, стійкий до хвороб, невибагливий до умов 
вирощування. Генетичний потенціал продуктивнос-
ті сорту становить більш як 100 ц/га [2].

Основними показниками якості озимої пшениці є 
вміст клейковини та вміст білка в зерні, тому було 
визначено дані показники для сортів, що досліджу-
вались.

З табл.1 видно, що лідирують сорти першого 
класу, а саме: Торрілд, який має вміст клейковини 
в зерні 27,8%, а вміст білка 15,4%; Ювіляр Миро-
нівський: вміст клейковини в зерні – 27,5%, вміст 
білка в зерні 15,2%; Відрада: вміст клейковини в 
зерні – 27,8%, вміст білка в зерні 15,2%. За табл. 2 
основні показниками якості зерна озимої пшениці 
було складено по класах рис. 3,4 та 5.

 Торрілд Ювіляр Миронівський Відрада 

27,8 27,5 27,8 

15,4 15,2 15,2 

Вміст клейковини в зерні, % Вміст білка в зерні, % 

Рис. 3. Основні показники якості зерна озимої 
пшениці першого класу

З рис. 3 видно, що за вмістом клейковини в зер-
ні лідирують сорти Проте різниця в показниках не 
велика і вміст клейковини в зерні коливається з 
27,5% до 27,8%, тобто відхилення становить 0,3%, 
а вміст білка в зерні коливається з 15,2% до 15,4%. 
Отже, серед зерна першого сорту найбільш якісним 
є сорт Торрілд.
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Рис. 4. Основні показники якості зерна  
озимої пшениці другого класу

Серед зерна другого класу за вмістом клейкови-
ни в зерні лідирує сорт Мирлена 26,8%, а найменше 
у сорту Славна – 22,8%. А от за вмістом білка в 
зерні лідирують сорти Мирлена та Либідь (14,9%) 
і найменше у сорту Трипільська (13,3%). Проте всі 
ці показники відповідають вимогам ДСТУ 3768:2010 
«Пшениця. Технічні умови» і належать для зерна 
другого класу.

Було досліджено лише два сорти зерна озимої 
пшениці третього класу такі як Богдана та Подо-
лянка. Ці два сорти зерна озимої пшениці цілком 
відповідають вимогам ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. 
Технічні умови» і належать для зерна третього 
класу.
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Рис. 5. Основні показники якості зерна  
озимої пшениці третього класу

Підвищення цін на світовому продовольчому 
ринку створює сприятливі можливості для розви-
тку української економіки шляхом нарощування 
виробництва зернових злаків. Сільськогосподар-
ське виробництво в Україні може стати одним із 
основних локомотивів відбудови національної еко-
номіки. Проте з нинішньою урожайністю Україна 
займатиме в Європі лише другорядні позиції щодо 
ефективності вирощування зерна.

Фундаментальним напрямом підвищення уро-
жайності зернових культур є впровадження сортів 
інтенсивного та високоінтенсивного типів. Адже зер-
нова продуктивність сорту та його якісні показники –  
це генетична ознака, і не кожен сорт зможе окупити 
врожаєм витрати. Сучасні сорти та гібриди, пести-
циди та добрива є одним із найефективніших засобів 

підвищення урожайності та поліпшення якості сіль-
ськогосподарських культур. Завдяки правильному і 
збалансованому застосуванню добрив із гербіцидами, 
фунгіцидами, інсектицидами та регуляторами росту 
рослин урожайність основних сільськогосподарських 
культур зможе значно зрости.

Завдяки експорту зерна Україна увійшла у 
трійку найбільших світових експортерів зерна 
експортувавши в 2013-14 маркетинговому році  
32,3 млн. тонн. Попереду тільки США (72,3 млн. тонн) 
та ЄС (38,5 млн. тонн). Проте Україна має всі шанси 
збільшити свій експорт зерна завдяки вирощуван-
ню більш продуктивнішої озимої пшениці, яка має 
більшу урожайність та більшу якість.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Для 
розвитку зернового виробництва в Україні найкра-
щими за урожайністю є сорти озимої пшениці: пер-
шого класу – Відрада (55,8 ц/га), другого класу –  
Фаворитка (68,3 ц/га), третього класу – Богдана 
(63,3 ц/га). Нові сорти є кращими за якістю, зокре-
ма за вмістом клейковини та білка найкращим сор-
том серед зерна першого класу є Торрілд, другого 
класу – Мирлена, третього класу – Богдана та По-
долянка. Для збільшення і покращення якості уро-
жаю потрібно впроваджувати у виробництво нові 
більш продуктивні сорти зерна озимої пшениці. Це 
дозволить збільшити кількість обсяги збуту та як 
наслідок покращити економічні показники діяль-
ності сільськогосподарських підприємств.
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2. Добрі сорти – запорука урожаю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аннотация
За последние 10 лет в мире произведено продовольствия больше, чем когда-либо, однако продовольственной обеспе-
ченности не наблюдается. Поскольку хлебные злаки занимают центральное место в рационе человека, именно они 
привлекают все большее внимание ученых, экономистов и государственных деятелей во всем мире. Поэтому для по-
вышения урожая нужно выращивать более репродуктивные и качественные сорта злаков.
Ключевые слова: зерновые культуры, производство зерна, злаки, озимая пшеница, клейковина, белок, сорт пшеницы, 
класс пшеницы, урожайность.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  
СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ В НАПРЯМКУ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО БІЗНЕСУ

У роботі представлено дослідження стану підприємницької активності та її рівня розвитку в середовищі студентів 
напрямків інформаційних технологій. Показано результати та проведено аналіз опитування значної кількості 
українських університетів та студентів. Проведено аналіз для створення елементів моделі навчання створення власної 
справи для студентів напрямків інформаційних технологій.
Ключові слова: підприємництво, студенти, бізнес, стартап, інформаційні технології. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах роз-
витку України виділяється галузь інформа-

ційних технологій (ІТ), яка на фоні інших галузей 
постійно розвивається, показуючи зростання як кіль-
кості працівників та підприємств, так і якості продук-
тів та послуг. Розвиток галузі вимагає такого ж роз-
витку від університетів, що готують молодих фахівців 
в галузі ІТ. Загальними вимогами ІТ компаній є при-
ведення в навчальний процес елементів середовища 
корпоративного розроблення програмних продуктів 
та програмних технологій. Впровадження цих еле-
ментів дозволятиме ІТ компаніям значно зменшити 
час на підготовку випускників університетів до рівня 
молодих фахівців рівня ІТ компанії. На даний час в 
українських університетах помітні глобальні зміни в 
освіті для ІТ спеціальностей в напрямку підвищення 
рівня фаховості. Проте досягнутий рівень не відпо-
відає практиці європейської освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
скільки рівень освіти ІТ студентів відповідає євро-

пейській провели ряд українських та європейських 
науковців, в тому числі і автори статті, в межах 
проекту «Національна освітня інфраструктура удо-
сконалення інноваційної та підприємницької діяль-
ності IT-студентів», (tempus.nung.edu.ua) [1, с. 15]. 
У даному звіті представлено зріз від опитування 
студентів 97 українських університетів щодо їх ін-
новаційного та підприємницького потенціалів. У ро-
боті представлено переважно результати статис-
тичної обробки опитувань, проте немає глибинного 
аналізу способів розвитку підприємницького потен-
ціалу. Аналіз досліджень щодо розвитку підприєм-
ницького потенціалу встановлює такі сім окремих 
напрямків досліджень [2, c. 50]:

1. Підприємництво як створення організації для 
вироблення нового чи збільшення існуючого.

2. Характеристики підприємця як характеру 
особи із певними рисами, що дозволяють проводити 
успішну підприємницьку діяльність в залежності 
від вибраного напрямку розвитку.

© Лютак І.З., Сторож Я.Б., Дитко Т.В., 2014
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COMPARATIVE DESCRIPTION OF DIFFERENT SORTS OF WINTER WHEAT 
AND THEM ECONOMIC EFFICIENCY

Summary
For 10 last the in the world foods are done more than some time, food material well-being is observed however. As 
breadstuffs occupy a central place in the ration of man, exactly they attract all greater attention of scientists, economists 
and statesmen in the whole world. Therefore for the increase of harvest it is needed to grow more reproductive and 
quality sorts of cereals.
Keywords: grain-crops, production of grain, cereals, winter wheat, gluten, albumen, sort of wheat, class of wheat, 
productivity.
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3. Освіта підприємництву як розвиток молодої 
людини в напрямку збільшення завзяття та набору 
певних знань та умінь.

4. Підприємництво та освіта розвитку підприєм-
ства вчить студентів бути задіяними в управлінні 
власним економічним майбутнім, наприклад, пошу-
ку можливостей, взяття ризиків, цілеспрямоване 
просування власної ідеї в реальність.

5. Підприємницькі наміри як розвитку когнітив-
ного стану, що має місце перед виконанням. Підпри-
ємницький намір є задіяним в намірі людини почати 
підприємницьку активність в майбутньому. Це є осно-
вним визначником дії створення нового в майбутньо-
му, яке управляється великим набором чинників.

6. Вплив освіти підприємництву на підприєм-
ницькі наміри. Це є фактично вивченням оцінки 
освіти на кінцевий результат: чи така освіта при-
водить до створення нових компаній?

7. Місце мотивації як дослідження впливу її 
збільшення у студентів через навчання.

Дана праця показує світоглядну картину місця роз-
витку підприємницького потенціалу в призмі наукових 
досліджень. Проте тут не дається шляхів побудови мо-
делі навчання для ІТ студентів, а лише основні еле-
менти, які повинні бути використаними в умовах на-
вчання студентів не економічних напрямків освіти.

Постановка завдання. Враховуючи аналіз дослі-
джень, можна визначити, що поряд із проблемою 
неповної відповідності рівня навчання ІТ студентів 
українських університетів до європейських мірок 
нам необхідно побудувати модель внесення елемен-
тів економічної освіти до основних курсів релевант-
ну до запитів сьогодення. Такою моделлю, на нашу 
думку, має бути можливість створення стартапів на 
основі студентських ІТ проектів, що започатковані 
в межах основних навчальних курсів.

Аналіз стану викладання дисциплін економіч-
ного напрямку. Для подальшого дослідження нам 
необхідно провести зріз сучасного стану наявності 
дисциплін економічного напрямку в ІТ спеціальнос-
тях, (табл. 1). 

Таблиця 1
Кількість дисциплін економічного спрямування  
за спеціальностями по університетах України

Спеціальності
Основи 

маркетингу, 
%

Економіка і 
управління 

підприємством, 
%

Інженерія 
програмного 
забезпечення

50 50

Системне 
програмування 67 100

Програмне 
забезпечення систем 33

Комп'ютерні системи 
та мережі 20 20

Інформаційні 
технології 
проектування

50 50

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 63 100

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

63 100

Системне 
проектування 25 50

Вказані дані показують незначний рівень ви-
кладання дисциплін економічного напрямку для ІТ 

студентів. Тут не проводився аналіз вмісту дисци-
плін «Основи маркетингу» та «Економіка і управ-
ління підприємством». На нашу думку, вміст таких 
дисциплін буде суттєво відрізнятись за фактичним 
наповненням матеріалу та формою проведення.

Проведений аналіз структурних підрозділів в 
межах університетів, що можуть бути використа-
ними для підвищення підприємницького потенціалу 
чи активізації студентів. Тільки 32% університетів 
відповіли, що в них є підрозділи, які можуть бути 
використаними, проте на даний час з них активно 
використовуються для активізації студентів лише 
одиниці.

Із форм проведення активізації було вказано 
такі за частотою їх згадування [2, c. 66]:

- залучення студентів до виконання науково-до-
слідних робіт;

- залучення студентів до виконання реальних 
проектів у компаніях під час проведення практики;

- проведення навчальних семінарів, майстер 
класів;

- індивідуальне консультування фахівців з ре-
ального бізнесу;

- проведення конкурсу бізнес – ідей;
- підготовка бізнес – проектів для пошуку ін-

весторів;
- участь у науково-практичних конференціях;
- участь у державних та міжнародних конкурсах;
- преміювання найбільш активних студентів;
- робота Студентської наукової Ради або іншого 

подібного органу;
- інноваційна спрямованість завдань для курсо-

вого та дипломного проектування;
- робота наукових гуртків, конструкторських 

бюро.
Менш 10% респондентів відзначили наступні 

форми активізації:
- встановлення міждисциплінарних зв'язків при 

виконанні проектування;
- введення нових начальних дисциплін у на-

вчальні плани підготовки фахівців;
- проведення занять у вигляді «Мозкової атаки», 

«Ігрового проектування»;
- заходи з розвитку самостійності студентів та 

групової роботи;
- формування єдиного інформаційного простору;
- додаткові переваги при вступі до магістратури 

та аспірантури;
- участь у міжнародних проектах Темпус.
Згруповані відповіді показують, що форми акти-

візації є в основному традиційними для навчально-
го процесу. Такі форми навчання призначені більше 
для вивчення теоретичного матеріалу та в меншій 
степені для практичного застосування в реальних 
бізнес проектах.

Менш ніж 10% університетів намагаються залу-
чати студентів до власних проектів, що формуються 
як частина додаткового навчального навантаження. 
Можна стверджувати, що така діяльність цих уні-
верситетів, поряд із наданням їм реального досвіду, 
стосується незначної їх кількості. Відбір та залучення 
студентів до такої діяльності є суб'єктивним з погля-
ду викладацького персоналу та не дозволяє створити 
середовище розвитку підприємницького потенціалу.

Аналіз готовності студентів до підприємниць-
кої діяльності. Аналіз підприємницького потенціа-
лу університетів проведений виключно зі сторони 
викладацького чи адміністративного блоку є непо-
вним. В межах опитування було проведення анке-
тування 546 студентів від першого до п'ятого кур-
су напрямків підготовки «Програмна інженерія» та 
«Комп'ютерні науки». Група питань стосувалась 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ162

3 (03) грудень 2014

визначення підприємницького потенціалу студен-
тів, їх бажання та готовності створювати власний 
бізнес (рис. 1).
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Рис. 1. Опитування студентів стосовно планів 

розвитку власного бізнесу

Можна побачити, (рис. 1), що кількість студентів, 
що не визначились залишається однаковою протя-
гом всього періоду навчання. Причини відповідей «не 
знаю» є різними для молодших та старших курсів. 
Якщо на молодших курсах є значна кількість сту-
дентів, що не розуміє вимоги до здійснення підпри-
ємницької діяльності, то можна припустити, що на 
старших курсах студенти не хочуть здійснювати 
підприємницьку діяльність через складнощі та аль-
тернативи працевлаштування. Студенти старших 
курсів активно залучаються до реальних проектів в 
ІТ компаніях на практиках та в час поза навчанням.

Цікавими є зміна відношення у відповідях «ско-
ріше так» до «так» від молодших курсів до старших. 
Така зміна має ряд пояснень. Найбільш очевидним 
є те, що на молодших курсах студенти не володі-
ють технологічними рішеннями, що викладаються 
в межах їх дисциплін. Розроблення проектів на мо-
лодших курсах є рідкістю, що відповідає набраним 
відсоткам. Зміна у старших курсах також може 
бути поясненою викладанням економічного блоку 
предметів та набуттям досвіду щодо створення про-
грамних продуктів. Недостатність практичної час-
тини економічного блоку предметів показує наяв-
ність значного відсотку відповідей «скоріше так» на 
старших курсах. Ця причина також додає великий 
відсоток відповідей «не знаю» на старших курсах.

З аналізу відповідей можна також бачити, що 
студенти мають внутрішню переконаність в тому, 
що створювати власний бізнес в ІТ галузі є пер-
спективним і правильним рішенням. Широкий на-
бір неясностей як почати та вести власний бізнес, 
правовий аспект початку бізнесу будучи студентом, 
не дозволяє створити оптимальні умови для старта-
пів. Впевненість в технологічному рішенні власного 

проекту, підтримка друзів та фактично готова ко-
манда партнерів створює налаштованість студентів 
до початку підприємницької діяльності (рис. 2).

Наявність великого відсотка відповідей «скоріше 
так» (рис. 2) показує недостатність навчання сту-
дентів командної роботи, як для розроблення ІТ 
проектів так і щодо утворення спільного бізнесу.

Студенти також відчувають брак практичної 
освіти, щодо створення власних стартапів (рис. 3).
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Рис. 3. Опитування студентів чи відчувають вони 
потребу в додаткових курсах  

щодо підприємницької діяльності

Великий відсоток відповідей «скоріше так» свід-
чить, на нашу думку, про недостатню практичну цін-
ність існуючих курсів економічного блоку дисциплін.

Елементи моделі розвитку підприємництва се-
ред студентів. Враховуючи проведений аналіз нам 
необхідно взяти до уваги те, що студенти мають 
намір започатковувати власну справу на основі ІТ 
проектів, зроблених під час навчання в універси-
теті. В цьому випадку звернемося до теорії плано-
ваної поведінки [2, c. 52]. Згідно цієї теорії підпри-
ємницька активність є функцією підприємницьких 
намірів. Загальний зв'язок є таким: позиція → мо-
тивація → поведінковий контроль → наміри → дія. 
Це показує, що перед дією як підприємця, повинно 
в студента бути сформоване відчуття від ставлення 
інших людей та поведінкового контролю.

Збільшення відчуття оцінювання від зовнішніх 
людей, звичайно, залежить від якості та об'єму 
освіти підприємницької діяльності. Рівень освіти 
підприємницької діяльності потрібно розуміти в 
контексті студентського середовища, яке готове до 
змін власних та сприймає зміни в інших. Почати 
щось нове, яке є характеристикою ведення підпри-
ємницької діяльності, в студентському середовищі 
сприймається позитивно. Проте необхідно більш 
явно та наочно давати визначення та практичного 
застосування характеристикам підприємця, яке має 
лише початкове розуміння в студентському серед-
овищі та є недостатнім для ведення власної справи:

– бажання досягнення;
– точка контролю;
– схильність ризикувати;
– проактивність;
– толерантність до невизначеності;
– інноваційність мислення та креативність.
Навчання повинно зменшити ризики асоційовані 

із підприємницькими планами та повинно дати базу, 
щоб вести підприємство від початкового рівня до ста-
більного функціонування. Навчання підприємництву 
згідно досліджень повинно виховувати комунікатив-
ність, прищеплювати знання, компетенції необхідні 
для розпізнання можливостей та почати новий біз-
нес. Дослідження вказують, що навчальні курси є 
найбільш успішними, якщо вони орієнтуються на 
побудову навичок. Такими навичками є лідерство, 
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ведення переговорів, креативне мислення, направ-
леність на використання технологій та інновації.

Другим кроком є навчання методам роботи під-
приємства. Це навчання повинно включати економічні 
аспекти такі, щоб студент зміг знаходити можливості 
брати на себе ризики. Такі курси повинні містити се-
рії практичних чи лабораторних робіт, які б дозволя-
ли студенту асимілювати та розвивати знання, вмін-
ня та розуміння вирішення широкого кругу проблем 
не задіяних вузьким колом поточних завдань.

Висновки з проведеного дослідження. Проведе-
ні опитування студентів та аналіз досліджень пока-
зали збіжність результатів, що свідчить про одна-

ковий розвиток молоді в країнах Європи, Америки 
та України. Це дозволяє з певною поміркованістю 
адаптувати кращий світовий досвід розвитку під-
приємництва в умовах українських університетів.

Підприємницький потенціал студентів є високий 
і збільшується на старших курсах, що пояснюється 
здобуванням ними знань та умінь в першу чергу 
в професійному плані та сформованого середови-
ща ІТ індустрії в Україні. В меншій мірі розвиток 
підприємницького потенціалу пояснюється еконо-
мічним блоком дисциплін. Така ситуація вимагає 
розроблення та впровадження якісних курсів для 
стартапів для ІТ студентів.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
В НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВЫ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО БИЗНЕСА

Аннотация
В работе представлены исследования состояния предпринимательской активности и ее уровня развития в среде сту-
дентов направлений информационных технологий. Показаны результаты и проведен анализ опроса значительного ко-
личества украинских университетов и студентов. Проведен анализ для создания элементов модели обучения создания 
собственного дела для студентов направлений информационных технологий.
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RESEARCH APPROACHES FOR CREATING STUDENTS' PROJECTS  
IN INFORMATION TECHNOLOGY AS A BASIS FOR FURTHER BUSINESS

Summary
This paper presents the study of entrepreneurial activity and its level of development among students of areas of 
information technology. Results and the analysis of the survey of a large number of Ukrainian universities and students 
are shown. We have performed the analysis for creating learning models for students of areas of information technology 
to be able create their own business.
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