
ISSN 2311-8946

Науково-практичний журнал

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
ТА УПРАВЛІННЯ»

3 (03) грудень 2014 року

ЧАСТИНА ІІ

Запоріжжя
2014



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ2

3 (03) грудень 2014

Малий В.Ю.
Фінансовий моніторинг  
як інструмент детінізації  
економіки України 7
Мамочка А.Ю.
Аналіз і оцінка показників  
ефективності функціонування 
хлібопекарських підприємств 10
Мідляр А.К., Марчук Д.В.
Стимулювання управління  
експортним потенціалом  
підприємства 13
Михайленко О.Г., Розанова М.М.
«Зелена» економіка як одна  
зі сходинок у подоланні  
найважливіших проблем людства 17
Михайлова Г.В.
Конкурентноспроможність  
профнастилу на ринку 21
Мосійчук Р.О.
Аналіз ринку переробленої  
овочевої продукції України 24
Ніколіна І.І., Подумєєв І.А.
Адаптивні методи прогнозування 
соціально-економічних процесів 27
Носач Л.Л., Доброскок Ю.Б., Ніценко О.М.
Вплив глобалізаційних процесів  
на пошук потенційних контрагентів  
на міжнародному ринку  31
Огданський К.М.
Екологічна динаміка в кількісних  
і якісних параметрах її оцінювання 34
Одаренко О.В.
Неформалізований концепт  
розвитку ризик-менеджменту  
у компаніях ринку телекомунікацій 39
Бондарчук Л.В., Пашковська К.А.
Організація ефективної консалтингової 
діяльності підприємства та її роль у 
бізнес-середовищі 41
Редзюк Т.Ю., Пержан Т.М.
Організаційно-методологічні  
аспекти внутрішнього контролю  
власного капіталу підприємства 44
Пецкович М.Д.
TQM: принципи та особливості 47
Поліщук І. І., Галицька А.І., Чорна А.С.
Логістична інфраструктура  
підприємства: сутність  
та особливості функціонування 50

ЗМІСТНауково-практичний 
журнал

Регіональна економіка
та управління

3 (03) грудень 2014 року

Частина ІІ

Редагування: Н. Літвиненко
Комп'ютерна верстка: С. Коваленко

Відповідальність за достовірність 
інформації, яка представлена в друкованих 

матеріалах, несуть автори. 
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів.

Засновник науково-практичного журналу
ГО «Східноукраїнський інститут

економіки та управління»
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ:
КВ № 20514-10314Р від 20 грудня 2013 р.

Будь ласка, якщо у вас є запитання 
до редакції, звертайтесь до нас за телефо-

ном або електронною поштою:
office@siee.zp.ua; +38 095 314 96 69

Підписано до друку 29.12.2014 р.
Формат 64х90/8.

Папір офсетний. Цифровий друк.
Ум.-друк. арк. 19,07. Тираж 100 прим.

Зам. 0314. Ціна договірна.

Надруковано: ГО «Східноукраїнський
інститут економіки та управління»

Україна, м. Запоріжжя,  
проспект Леніна 109, офіс 214



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 3

3 (03) december 2014

Польова Т.В.
Організаційні аспекти аналізу  
витрат підприємства 53
Рудик Р.Я.
Особливості реалізації боргової  
політики України в контексті  
управління та обслуговування 
зовнішнього державного боргу 56
Русул Л.В., Квасниця К.П., Янкевич Н.О.
SWOT-аналіз «Unit-Linked insurance»  
та перспектив його впровадження  
в Україні 61
Cавченюк О.М.
Аналіз стану та тенденції розвитку  
ринку борошняних кондитерських 
виробів в Україні 65
Сакун Л.М., Коваль Я.О.
Застосування методів менеджменту 
якості у системі вищої освіти 68
Сахно І.В.
Реформування податкової  
системи України: напрямки  
та очікувані результати 71
Семенова Т.В.
Економічне зростання та розвиток 
підприємств у сучасних умовах 76
Соболєва Г.Г.
Управління ризиками  
на підприємстві 79
Соколовська В.В., Баланюк О.О.
Підвищення ефективності  
інноваційної діяльності  
на основі удосконалення підходу  
до оцінки та відбору  
інноваційних проектів 82
Сoкoлoвська В.В., Мартoщук Н.М.
Удoскoналення управління  
маркетинговoю діяльністю  
на підприємстві 85
Соколовська В.В., Мельник І.І.
Структура організаційної культури  
та важелі впливу на її ефективність 88
Соколовська В.В., Улаєва О.М.
Управління конфліктами  
на підприємствах 92
Соколовська В.В., Фабіянська К.Д.
Концептуальна модель управління  
логістичною системою промислових 
підприємств 95
Замкова Н.Л., Софійчук І.Г.
Управління операціями з імпорту  
на підприємстві та шляхи  
їх удосконалення  98

Стрільчик А.В.
Концептуальні засади формування  
системи державного регулювання  
ринку праці 101
Твердохліб І.О., Волянська-Савчук Л.В.
Організація діловодства  
на підприємстві 106
Теличко М.В.
Відображення доходів у фінансовій 
звітності підприємств України 109
Тимощук О.І.
Дослідження факторів,  
що впливають на морозостійкість  
бетону, який виробляється  
і реалізується підприємствами 112
Кузь В.І., Том’юк А.Я.
Бухгалтерський облік в управлінні 
прибутком підприємства 114
Тулупова К.С., Волянська-Савчук Л. В.
Вплив стилю керівництва на 
ефективність управлінських рішень 118
Геєць І.О., Фарбота Г.Р.
Оцінка та імплементація  
європейського досвіду виробництва 
військової авіаційної техніки 121
Федорчук Н.В.
Оборотний капітал як економічна 
категорія та її історична еволюція 126
Хом’як Л.Г.
Товарознавчi аспекти управління  
якiстю видавничої продукції 130
Хохлова О.О.
Аналіз стану та перспектив розвитку 
ринку риби в Україні 133
Чорна Л.О., Байлема І.В.
Сутність збутової діяльності  
та особливості управління нею  
в умовах конкурентної економіки  137
Чорна Н.Ю., Кухарчук А.О.
Поняття експортного потенціалу 
підприємства та особливості його 
формування в сучасних умовах 140
Чорна Н.Ю., Кухарчук А.О.
Підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств за рахунок 
реалізації їх експортного потенціалу 143
Чорна Н.Ю., Руда А.С.
Організація фінансового планування  
на підприємстві – суб'єкті ЗЕД 146
Чорна Л.О., Шерстюк Т.М.
Сутність поняття «якість прибутку»  
як економічної категорії  
і оцінки діяльності підприємства 149



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ4

3 (03) грудень 2014

Кубай О.Г., Шаповалюк Т.А., Коняга Р.М.
Аналіз собівартості  
сільськогосподарської продукції  
та розробка заходів по її зниженню 152
Шрам О.О.
Аналіз інструментів безготівкових 
роздрібних платежів  
на національному споживчому  
ринку України 155
Шульський М.Г.
Тенденції розвитку аграрного 
виробництва Львівщини  159



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 5

3 (03) december 2014

Malyi V.Yu.
Financial monitoring as a tool 
for reducing shadow economy  
of Ukraine 7
Mamochka A.Yu.
Analysis and evaluation of performance 
indicators functioning enterprises 10
Midliar A.K., Marchuk D.V.
The stimulation of manadgment  
of the export potation of an enterprise 13
Mihaylenko O.G., Rozanova M.M.
«Green» economy as one  
of the steps in the adress  
pressing problems of humanity 17
Mykhaylova H.V.
Competitiveness profflooring market 21
Mosiychuk R.O.
Market analysis recycled vegetable 
production Ukraine 24
Nikolina I.I., Podumyeyev I.A.
Adaptive methods to predict social  
and economic processes 27
Nosach L.L., Dobroskok Yu.B.,  
Nitsenko O.M.
Influence of globalization process  
on searching potential contractor  
on the international market 31
Ogdanskyi K.M.
Ecological dynamics  
in quantitative and qualitative  
parameters of its evaluation 34
Odarenko O.V.
Unformalized concept  
of development of the risk  
management in the companies  
of the market of telecommunications 39
Bondarchuk L.V., Pashkovska E.A.
The organization of effective  
consulting activity of thecompany  
and its role in the business  
environment 41
Redzyuk T.Yu., Perzhan T.M.
Organizational and methodological  
aspects of the internal control  
company's own capital 44

Petskovych M.D.
TQM: principles and special features 47

Polishchuk I.I., Galytska A.I., Chorna A.S.
Logistic infrastructure  
of the enterprise: subject matter  
and aspects of functioning 50

Polevaya T.V.
Organizational aspects of the analysis  
of expenditures enterprise 53
Rudyk R.Ya.
Features of debt policy  
in the Ukraine in context  
of management and maintenance  
external debt 56
Rusul L.V., Kvasnytsya K.P., Yankevych N.O.
SWOT-analysis «Unit-Linked  
insurance» and prospects  
for its introduction in Ukraine 61
Savcheniuk O.M.
Analysis of trends and market  
pastry products in Ukraine 65
Sakun L.M., Koval Ya.O.
Methods of quality management  
in higher education 68
Sakhno I.V.
Reformation of the tax system of Ukraine: 
orientations and expected results 71
Semenova T.V.
Economic growth and development 
enterprises in modern conditions 76
Soboleva A.G.
Enterprise risk management  79
Sokolovskaya V.V., Balanyuk A.A.
Increase efficiency of innovation-based 
approach to improving the evaluation  
and selection of innovative projects 82
Sokolovska V.V., Martoshchuk N.M.
Improving the management  
of marketing activity  
at the enterprise 85
Sokolovskaya V.V., Melnik I.I.
Structure and organizational culture 
leverage on its effectiveness 88
Sokolovskaya V.V., Ulayeva O.M.
Conflict management enterprises 92
Sokolovskaya V.V., Fabiyanska K.D.
Conceptual model of logistic system 
industrial enterprises 95
Zamkova N.L., Sofiychuk I.G.
Management operations  
of import on the enterprise  
and ways of improving 98
Strilchyk A.V.
Conceptual basis for the formation  
of the state regulation  
of the labor market 101
Tverdohleb I.A., Volyanska-Savchuk L.V.
Organization of record keeping  
the enterprise 106

CONTENTS



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ6

3 (03) грудень 2014

Telychko M.V.
Display of income in financial  
statements of Ukraine 109
Tymoshchuk O.І.
Study of factors affecting  
the frost concrete, produced  
and sold by companies 112
Kuz V.I., Tomyuk A.Ya.
Accounting in management  
of a company’s profit 114
Tulupova K.S., Volyanska-Savchuk L.V.
Effect of the effectiveness style guide 
management decisions 118
Heiets I.O., Farbota G.R.
Evaluation and implementation  
of european experience production  
of military aviation equipment 121
Fedorchuk N.V.
Working capital as an economic  
category and its historical evolution 126
Khomiak L.Hr.
Commodity researching  
aspects of quality management  
of publishing products 130
Khokhlova O.O.
Analysis of the state  
and prospects of development  
of fish market in Ukraine 133
Chorna L.A., Baylema I.V.
Nature and features sales  
activity management  
in a competitive economics 137
Chorna N.Yu., Kuharchuk A.O.
The concept of the export potential  
of the company and features  
of its formation in modern conditions 140
Chorna N.Yu., Kuharchuk A.O.
Increase of competitiveness  
of domestic enterprises through  
the implementation of their  
export potential 143
Chorna N.Yu., Ruda A.S.
Organization of financial planning  
on enterprise of FEA 146
Chorna L.A., Sherstiuk T.N.
Essence of the concept «quality  
income» as an economic category  
and evaluation of enterprise 149
Kubay О.G., Shapovalyuk T.A., Konyaha R.N.
An analysis of agricultural unit  
cost and development of events  
are on her decline 152

Shram O.O.
Analysis of non-cash retail  
payments methods on the Ukraine 
consumer market 155
Shulskyy M.G.
Trends in agricultural production  
Lviv region 159



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 7

3 (03) december 2014

УДК 336.71.078.3

Малий Віктор Юрійович
аспірант кафедри фінансів та кредиту

Університету банківської справи 
Національного банку України 

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Тінізація економіки України є однією з найбільш істотних перешкод щодо забезпечення стійкого економічного роз-
витку, підвищення добробуту, рівня і якості життя населення. Проблема тінізації існує у всіх без винятку країнах 
світу, проте на сьогодні Україна являється європейським «лідером» по даному показнику. Беручи до уваги активний 
євроінтеграційний курс нашої держави, вирішення даної проблеми набуває особливої актуальності.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, детінізація економіки, ухиляння від сплати податків, внутрішній фінансовий 
моніторинг, легалізація коштів.

Постановка проблеми. На сьогодні основні ак-
центи економічної політики зосереджені на 

подоланні тих глибоких деформацій, що сформува-
лися за роки незалежності. Однією з ключових є 
проблема глибокої тінізації економічної діяльності. 
Додаткові умови для розвитку тіньової економі-
ки створюють спотворена галузева та регіональна 
структура економіки, її надмірна монополізація. 
Позначаються і відчутні помилки у здійсненні ре-
форм, зокрема тих, що стосуються прискореної лі-
бералізації та приватизаційних процесів, розбудови 
фінансового сектору, некомплексність та внутрішня 
суперечливість здійснених кроків. Великий вплив 
на процес тінізації спричинюють економічна дес-
табілізація, пов’язана з фінансовою кризою, недо-
сконалість системи грошового обігу, непрозорість та 
мала ефективність податкової системи. Неефектив-
не державне регулювання фінансової сфери ство-
рює умови для порушень чинного законодавства, 
внаслідок чого значна частина фінансових ресурсів 
перетікає в тінь, водночас не до кінця припинено 
вивіз капіталу з України з використанням банків-
ської системи, яка досі застосовується як інстру-
мент для відмивання тіньових доходів. 

Тінізація економіки реально загрожує націо-
нальній безпеці та демократичному розвитку дер-
жави. Значні масштаби тіньової економічної діяль-
ності позначаються на обсягах і структурі ВВП, 
гальмують соціально-економічні реформи, спотво-
рюють дані про стан економіки. Одним із найне-
безпечніших наслідків розвитку тіньової економіки 
є криміналізація суспільства. Слід усвідомлювати і 
посилення впливу тіньового капіталу на різні сфери 
суспільного життя, його зрощування з державним 
апаратом, зростання корупції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Те-
оретико–методологічні аспекти проблеми детініза-
ції економіки досліджували західні вчені: П. Гут-
манн, Є. Фейг, Д. Блейдс, Я. Арвай, Б. Даллаго та 
ін. Серед вітчизняних варто назвати О. М. Бандур-
ку, З. С. Варналія, В. М. Геєця, В. О. Гончарову, 
В. Е. Духова, В. Г. Задорожного, П. О. Іващенка, 
В. І. Кириленка, Т. Т. Ковальчука, В. І. Мунтіяна, 
В. М. Поповича, Є. Л. Стрельцова, С. В. Тютюнни-
кову та інших. При цьому теоретична розробка за-
значеної проблеми ще не набула належного рівня.

Метою статті є розкриття сутності тіньової еко-
номіки, визначення теоретичних засад та обґрунту-
вання змісту і заходів детінізації економіки України.

Виклад основного матеріалу. Тіньова економіка 
в Україні – сукупність видів економічної діяльність, 
заборонених законодавством України, або тих, які 
з різних причин не враховані у офіційній статисти-

ці. За інформацією Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України рівень тіньової економіки, 
обчислений за методом «витрати населення – роз-
дрібний товарообіг», становив у 2012 р. приблизно 
45% ВВП. Витрати населення на придбання това-
рів і послуг становили 1179,1 млрд гривень, тоді як 
офіційно зареєстрований оборот роздрібної торгівлі 
становив лише 804,3 млрд гривень. Оцінки рівня ті-
ньової економіки в залежності від методології свід-
чать, що як мінімум чверть української економіки 
знаходиться у тіні [2].

На сьогодні Україна являється «лідером» серед 
європейських країн по частці тіньової економіки. 
У найбільш дисциплінованій з точки зору сплати 
податків країні Європи, Швейцарії, рівень тіньової 
економіки сягає 7,8%. В Австрії, Нідерландах і Люк-
сембурзі частка тіні також становить менше 10%.
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Рис. 1. Розмір тіньової економіки,  
% від офіційного ВВП 

Дані Лінцcького університету, МВФ

Величезний обсяг тіньової економіки України – 
потужний сигнал для уряду і держави в цілому про 
необхідність радикальних змін не тільки системи 
оподаткування та адміністрування збору податків, 
але і в цілому формату відносин бізнес – держава. 
Ці цифри також свідчать, що в країні досить висо-
ка ділова активність, щоб істотно підняти доходи 
бюджету. І це не рахуючи тих інвестицій, які такі 
зміни могли б залучити.

Передбачається, що наявність тіньового сектору 
в економіці держави призводить до: 

- втрати податкових надходжень до бюджету і, 
як результат, ускладнення виконання фінансових 
зобов’язань держави; 

- недієвості управлінських рішень внаслідок від-
сутності повної та об’єктивної інформації про роз-
виток економічних процесів; 

© Малий В.Ю., 2014
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- скорочення внутрішніх інвестиційних ресурсів 
через неможливість відкритого витрачання тіньо-
вими структурами прихованих від оподаткування 
доходів та їхній відплив за кордон; 

- зменшення інтересу потенційних стратегічних 
інвесторів до українських підприємств, що значно 
гальмує процеси приватизації, фінансового оздо-
ровлення виробництва та приплив іноземних інвес-
тицій.

У новітній історії України був період, коли част-
ка тіньової економіки почала істотно скорочуватися. 
Це відбувалося з 2002 року аж до кризи 2008-го. 
Коли ситуація стала дозволяти, підприємці самі по-
чали виходити з тіні, тому що легально працювати 
набагато простіше.

Тенденція до детінізації економіки – загально-
європейська. Для порівняння: з 2003 по 2011 рік 
частка тіні в середньому по Європейському Сою-
зу зменшилася з 22,3% до 19,2% ВВП. Але процес 
був порушений кризою 2008 року: навіть у зако-
нослухняній Європі бізнес тимчасово почав актив-
ніше ухилятися від сплати податків, нехай навіть 
мова йшла лише про десяті частки відсотка. І вже у 
2010-му частка тіньової економіки знову стала ста-
більно зменшуватися [4].

Основними сегментами тіньової економіки і ме-
ханізмами отримання тіньових прибутків є: 

• корупція; 
• приховування реальних прибутків громадян, 

а також прибутків підприємств від оподатковуван-
ня (ухилення від сплати податків); 

• нелегальний експорт капіталів; незаконна 
приватизація державної власності; 

• отримання тіньових прибутків унаслідок ви-
лучення з обороту різниці між офіційними й ре-
альними цінами на товари і послуги; дрібні розкра-
дання на державних, акціонерних і колективних 
підприємствах; 

• нелегальні валютні та зовнішньоекономічні 
операції (контрабанда); випуск і реалізація невра-
ховуваної продукції та надання невраховуваних по-
слуг; кримінальні злочини; фінансове шахрайство. 

До основних причин, що сприяють посиленню і 
зростанню тіньового сектора економіки на сучасно-
му етапі, можна віднести такі: 

• податковий тиск, який не витримають у те-
перішніх економічних умовах більшість фізичних 
і юридичних осіб, що діють у межах законодавчо-
го поля України; правову незахищеність суб’єктів 
економічної діяльності від зловживань, утисків, 
протидії з боку чиновників державного апарату на 
всіх його рівнях; незахищеність громадян і підпри-
ємств від зазіхань злочинних формувань; 

• відсутність стабільного і збалансованого зако-
нодавства, яке б регламентувало економічну діяль-
ність; 

• законодавчу неврегульованість багатьох сто-
рін діяльності комерційних банків; відсутність ін-
вестиційної альтернативи тіньовим капіталам; 

• міждержавну інтеграцію тіньового сектору і 
суб’єктів тіньової економічної діяльності; тотальну 
криміналізацію підприємницьких структур тощо. 

Аналізуючи нинішній стан “тіньового” сектору 
можна вважати, що основним джерелом одержання 
нелегальних доходів є ухилення від оподаткову-
вання. 

Ухилення від сплати податків здійснюється 
платником податків, як правило, шляхом скоро-
чення доходу чи іншого предмету оподаткування, 
неподання чи не повного подання документів, необ-
хідних для обчислення податку чи подання не до-
стовірних документів, незаконного отримання по-

даткових пільг та інших преференцій, здійснення 
інших дій, що суперечать закону. Незаконне змен-
шення суми податків може бути наслідком зани-
ження податкової бази з того чи іншого податку 
(податку на додану вартість, податку на прибуток 
підприємств, податку з доходів фізичних осіб та ін.). 
В даному випадку сума нарахованого податку буде 
нижчою ніж повинна бути насправді. В кінцевому 
результаті платник податків подає до податкової 
інспекції декларацію з завідомо неправдивими да-
ними. За такі дії передбачена податкова, адміні-
стративна, кримінальна відповідальність [1].

Особливо руйнівними для бюджету є так звані 
«податкові ями» (безактивні фірми), на які поруш-
ники законодавства штучно переносять податкові 
зобов’язання. Податковими ямами є підприємства, 
що здійснюють безтоварні угоди, і як наслідок, – 
оформляють документи на поставку неіснуючо-
го товару або надання послуг. Підприємства цього 
типу зазвичай не подають податкової звітності для 
того, щоб уникнути можливості проведення подат-
кових звірень. Такі підприємства існують протягом 
короткого періоду. З податковими ямами податків-
цям боротися дуже складно, оскільки відстежити 
їх можна лише за ланцюгом від вигодонабувачів 
і транзитерів, а до того часу ці підприємства вже 
припиняють свою діяльність.

Наступною групою ризику, за визначенням по-
датківців, є підприємства транзитери. Основним за-
вданням транзитерів є «відбілювання» операцій для 
вигодонабувачів. Підприємства-транзитери зазви-
чай не мають найманих працівників, займаються 
багатьма видами діяльності та не отримують реаль-
ного прибутку, всі доходи покривають затрати. На 
відміну від податкових ям, транзитери декларують 
свої податкові зобов’язання.

Відстежити перших двох учасників податківцям 
здебільшого складно. Навіть якщо вдається відсте-
жити ці підприємства та їх посадових осіб – усе, 
що можна їм інкримінувати – це статтю 205 КК 
«Фіктивне підприємництво», що має максимальну 
санкцію – штраф. Оскільки самої поставки товару 
у цієї компанії не було, то додатково нарахувати 
будь-які зобов’язання податкова не може.

Вигодонабувачі – це реальний сектор економіки, 
діючі підприємства, що користуються послугами 
мінімізаторів для заниження власних податкових 
зобов’язань. Чим серйозніше підприємство-вигодо-
набувач, тим складніша схема роботи транзитерів, 
послугами яких він користується. Саме до них по-
даткова виявляє найбільший інтерес.

Розслідування таких справ йде за ланцюгом 
контрагентів – від вигодонабувачів до податкових 
ям. Досить поширеною є ситуація, коли підприєм-
ства, які не задіяні в такій схемі, всеодно потрапля-
ють на замітку до податківців у вигляді вигодона-
бувачів або транзитерів. 

Необхідно зазначити, що описаний вище варіант 
розвитку подій стає більш поширеним. Перевірки, 
які «проводять» податкові інспектори, ґрунтуються 
зазвичай на «фіктивності» угод з контрагентами та 
відсутності реального настання наслідків за такими 
угодами. Такі висновки податківці роблять на під-
ставі відомостей щодо відсутності контрагентів за 
місцем реєстрації (такий запис у державному реє-
стрі робиться саме з ініціативи податкових органів), 
основних засобів для здійснення тих чи інших ро-
біт, найманих працівників [5, ст. 21–24].

При розробці заходів боротьби контролюючим 
органам потрібно враховувати і глобальні питання 
тінізації у посиленні боротьби з відмиванням коштів, 
отриманих злочинним шляхом, та припинення фі-
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нансування тероризму, що є однією з обов’язкових 
умов, які випливають із міжнародних правових ак-
тів та угод, зокрема Конвенції Ради Європи “Про 
відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом”, рекомендації Гру-
пи з розробки фінансових заходів боротьби з від-
миванням грошей (FATF) та інших документів. Це 
зобов’язує нашу державу на міжнародному рівні 
запобігти тінізації та криміналізації економічних 
процесів.

В основу організації виявлення і руйнуван-
ня злочинних схем ухилення від сплати податків 
та забезпечення відшкодування збитків, завданих 
державі, покладається комплексне оперативно-еко-
номічне відпрацювання інформації про системно 
організовані злочинні дії міжрегіонального харак-
теру, що призводять до втрат бюджету у десятки 
мільйонів гривень. На нашу думку одним із голо-
вних джерел отримання такої інформації повинні 
бути суб’єкти первинного фінансового моніторин-
гу. Зокрема банківські установи, на які припадає 
96,37% від загальної кількості повідомлень про фі-
нансові операції отримані спеціально уповноваже-
ним органом (далі – СУО) України (дані за 2013 рік) 
[4], повинні активно використовувати інструмент 
внутрішнього фінансового моніторингу при вияв-
лені «податкових ям», транзитних схем, фіктивної 
діяльності підприємств чи інших схем направлених 
на ухилення від сплати податків. Наступним ета-
пом повинна бути обробка та передача СУО такої 
інформації до Державної фіскальної служби Укра-
їни. Тільки при оперативному обміні інформацією 
та злагодженій взаємодії державних органів можна 
очікувати ефективної детінізації економіки (рис. 2). 

При цьому слід не забувати про фактори, які спри-
чинили тінізацію економіки, які слід також усува-
ти шлях вдосконалення нормативно-правової бази 
України.

 Суб’єкт 
первинного 
фінансового 
моніторингу

СУО
Державна 
фіскальна 

служба

Рис. 2. Взаємодія суб’єктів фінансового моніторингу 
та державної фіскальної служби

Висновки. Ухилення від сплати податків спри-
чиняє негативні наслідки як для економіки держа-
ви, так і для держави в цілому. При цьому дер-
жавний бюджет недоотримує кошти, що належать 
йому, а отже, відбувається обмеження витрат. На-
слідком цього є призупинення реалізації деяких 
державних програм, невиплата заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери тощо, аж до про-
цедури скорочення бюджету. Крім того, ухилення 
від сплати податків може мати серйозні економічні 
наслідки у вигляді порушення законів конкуренції.

Отже, виявлення та розкриття злочинів, що 
пов’язані з ухиленням від сплати податків, на сьо-
годні є одним із напрямів реалізації державної по-
літики у сфері оподаткування. Застосування фі-
нансового моніторингу, як інструмента детінізації, 
одночасно із вкрай необхідними змінами в україн-
ському законодавстві, сприятиме детінізації еконо-
міки України та трансформуванню її в легальну, 
гарантуватиме економічну безпеку України, її не-
залежність, справжній суверенітет, прогресивний 
соціально-економічний розвиток.
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Аннотация
Тенизация экономики Украины является одной из наиболее существенных препятствий по обеспечению устойчиво-
го экономического развития, повышения благосостояния, уровня и качества жизни населения. Проблема тенизации 
существует во всех без исключения странах мира, однако на сегодняшний день Украина является европейским «ли-
дером» по данному показателю. Учитывая активный евроинтеграционный курс нашего государства, решение данной 
проблемы приобретает особую актуальность.
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Поняття ефективності – одне з центральних в економічній теорії та практиці. На будь-якому напрямі суспільного жит-
тя вона визначає доцільність дій господарюючого суб'єкта в економічній системі. Ефективність інноваційних проектів 
є багатоаспектною і може включати науково-технічну, економічну та соціальну ефективність.
Ключові слова: ефективність, інновації, витрати.

Постановка проблеми. Ефективні технічні, 
організаційні та економічні нововведення 

неодмінно ведуть до помітних позитивних змін у 
соціальних процесах на підприємствах, а постійна 
актуалізація нагальних завдань соціального харак-
теру ініціює розв’язання таких за допомогою нових 
економічних рішень. Зрештою, усі нововведення на 
підприємствах, які зорієнтовано на динамічний роз-
виток і невпинне підвищення ефективності виробни-
цтва, мають спиратися на власні юридичні підвали-
ни, відповідні нормативно-законодавчі акти – інакше 
вони не справлятимуть належного впливу на масш-
таби і строки досягнення соціально-економічних ці-
лей діяльності підприємств та організацій [1].

Постановка завдання. Проаналізувати існуючі 
показники ефективності функціонування хлібопе-
карських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
різняють суспільну, виробничу, соціальну, техніч-
ну, економічну ефективність. Технічна ефектив-
ність визначає результативність дій, спрямованих 
на вдосконалення техніки і технології, соціальна – 
на поліпшення умов праці, психологічного клімату 
в трудовому колективі тощо, економічна – на підви-
щення прибутковості всієї господарської діяльнос-
ті, суспільна – на подолання нерівності в розподілі 
доходів і підтримання соціальної справедливості, 
виробнича – на мінімізацію витрат і максимізацію 
прибутку. Всі види ефективності тісно пов'язані 
між собою, взаємозалежні і разом визначають 
ефективність економічної системи підприємства за-
галом. (оганян). Ефективність діяльності підприєм-
ства – це категорія, яка виражає відповідність ре-
зультатів і витрат підприємства цілями діяльності 
та інтересам власників. Поняття «ефективність» пе-
редбачає порівняння отриманих результатів діяль-

ності з величиною витрачених ресурсів [2]. Осно-
вним принципом формування системи показників 
ефективності й вираження її суті на всіх рівнях 
управління економікою (держава, галузь, госпо-
дарюючий суб'єкт) є співвідношення кінцевого ре-
зультату (у вигляді національного доходу, валового 
внутрішнього продукту, обсягу випуску чи реаліза-
ції продукції) й ефекту (прибутку) з застосованими 
і спожитими ресурсами. Співвідношення показників 
може вираховуватися різними способами. Так, при 
визначенні показника ефективності як відношен-
ня результату у вигляді обсягу випуску (реаліза-
ції) продукції чи ефекту (прибутку) до ресурсів чи 
затрат до обсягу випуску (реалізації) продукції чи 
ефекту (прибутку) важливо досягти мінімізації [3]. 
Оскільки підприємство є відкритою системою і діє 
в межах певної національної економіки, проблему 
ефективності його діяльності можна розглядати з 
позицій різних зацікавлених сторін. Як економіч-
на категорія ефективність має багато різновидів: 
економічна ефективність відображає відповідність 
витрат і результатів діяльності підприємства ці-
лям та інтересам його учасників у грошовій фор-
мі; соціальна – відображає відповідність витрат і 
соціальних результатів діяльності підприємства 
цілям і соціальним інтересам суспільства; екологіч-
на – відображає відповідність витрат й екологічних 
результатів інтересам держави і суспільства; інші 
види ефективності [2]. Існують підходи до визна-
чення ефективності діяльності підприємства: 1) ре-
сурсний, коли економічний результат зіставляється 
з економічною оцінкою виробничих ресурсів, які 
застосовуються під час виробництва; 2) витратний, 
коли економічний результат порівнюється з поточ-
ними витратами, які безпосередньо пов'язані з його 
досягненням; 3) ресурсно-витратний, що, як це ви-
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дно з самої назви, являє собою певний компроміс 
між двома попередніми. Тобто до уваги береться 
як певна оцінка наявних ресурсів, так і оцінка по-
точних витрат. Проте застосування цього підходу 
має бути дуже зваженим і обережним, адже ви-
никає проблема подвійного рахунку, а також зна-
чного впливу галузевих особливостей виробництв 
(фондомісткості, капіталомісткості, трудомісткості 
тощо). Кожен із цих підходів має свої переваги та 
недоліки, і доцільність застосування того чи іншо-
го з них визначається конкретними обставинами 
й поставленими завданнями [4, ст. 87]. Категорія 
«ефективність» на рівні підприємства характеризує 
зв'язок між величиною отриманого результату його 
діяльності й кількістю інвестованих або витрачених 
у виробництві ресурсів. Підвищення ефективності 
можна досягти шляхом використання меншої кіль-
кості ресурсів для створення такого результату або 
за використанням такої самої кількості ресурсів чи 
більшого випуску з відносно меншою кількістю ре-
сурсів для створення більшого результату [2] або 
ж слугувати підвищенню ефективності може вве-
деня інновацій. Ефективність науково-технічно-
го прогресу є відношенням ефекту від здійснення 
заходів до затрат на них [5, с. 146.] Ефективність 
інноваційних проектів є багатоаспектною і може 
включати науково-технічну, економічну та соціаль-
ну ефективність. Науково-технічну ефективність 
можна оцінювати, застосовуючи підхід, заснований 
на побудові шкали градацій показників рівня но-
визни та впровадження результатів інноваційного 
проекту. Загальна інтегральна оцінка інноваційного 
проекту (науково-технічний ефект) визначається 
як добуток оцінки рівня новизни та рівня впрова-
дження результатів інноваційного проекту. Рівень 
впровадження результатів інноваційного проекту 
можна визначати за шкалою, проградуйованою від-
повідно до стадій життєвого циклу інновацій, тоб-
то так, щоб мінімальний бал відповідав початковій 
стадії, а максимальний – останній стадії життєвого 
циклу інновацій. Це дасть змогу порівнювати роботи 
різних напрямів: фундаментальні дослідження з ви-
соким рівнем новизни і невеликим ступенем впро-
вадження та прикладні роботи, впровадження яких 
здійснюється за короткі терміни, але рівень новизни 
не завжди високий. З наближенням до практичного 
використання у промисловості рівень впровадження 
зростає [6] Ефективні технічні, організаційні та еко-
номічні нововведення неодмінно ведуть до помітних 
позитивних змін у соціальних процесах на підпри-
ємствах, а постійна актуалізація нагальних завдань 
соціального характеру ініціює розв’язання таких за 
допомогою нових економічних рішень. Зрештою, усі 
нововведення на підприємствах, які зорієнтовано на 
динамічний розвиток і невпинне підвищення ефек-
тивності виробництва, мають спиратися на власні 
юридичні підвалини, відповідні нормативно-зако-
нодавчі акти – інакше вони не справлятимуть на-
лежного впливу на масштаби і строки досягнення 
соціально-економічних цілей діяльності підприємств 
та організацій [1, с. 393]. Щоб досягти поточних і 
стратегічних цілей розвитку, підприємство пови-
нно дотримуватися певних правил поведінки, які 
визначаються, в кінцевому рахунку, вимогами спо-
живачів, а також сприятливими умовами і викли-
ками чинників у зовнішньому середовищі. Зусилля, 
спрямовані на впровадження інновацій, забезпе-
чують економічну стабільність підприємства і по-
кращують передусім фінансові результати лише за 
умови ефективної маркетингової діяльності. Можна 
ідентифікувати основні принципи маркетингу, які 
важливі при здійсненні інноваційної діяльності.

1. Націленість на досягнення кінцевого практич-
ного результату інновації.

2. Захоплення певної частини ринку у згідно з 
довгостроковою метою, яка поставлена перед інно-
ваційним проектом.

3. Інтеграція дослідницької, виробничої та мар-
кетингової діяльності в систему менеджменту під-
приємства.

4. Орієнтація на довгострокову перспективу, що 
вимагає ретельної уваги до прогнозних досліджень, 
розроблення на їх основі інновацій, що забезпечу-
ють високопродуктивну господарську діяльність.

5. Застосування взаємозалежних і взаємоузго-
джених стратегії і тактики активного пристосуван-
ня до вимог потенційних споживачів інновації з од-
ночасним цілеспрямованим впливом на їх інтереси 
[8, ст. 67].

Економічна ефективність інноваційних проек-
тів визначається за допомогою системи основних 
та допоміжних економічних показників. Основними 
показниками ефективності є прибуток або дохід на 
окремому виробничому об'єкті, зумовлений викорис-
танням на ньому технічного нововведення, а також 
сумарний ефект як сума прибутку чи доходу від 
запровадження нововведень у галузі національного 
господарства [6]. До груп технічних новин і ново-
введень, стосовно яких визначаються і оцінюються 
економічна та інші види ефективності, відносяться 
створення, виробництво та використання нових або 
модернізація (поліпшення експлуатаційних харак-
теристик) існуючих засобів праці (машин, устатку-
вання, будівель, споруд, передавальних пристроїв), 
предметів праці (сировини, матеріалів, палива, енер-
гії) і споживання (продукції для безпосереднього 
задоволення потреб населення), технологічних про-
цесів, включаючи ті з них, що містять винаходи і ра-
ціоналізаторські пропозиції. Єдиним узагальнюючим 
показником економічної ефективності будь-якої гру-
пи технічних нововведень слугує економічний ефект, 
що характеризує абсолютну величину перевищення 
вартісної оцінки очікуваних (фактичних) резуль-
татів над сумарними виратами ресурсів за певний 
період. Економічний ефект заходів НТП розрахову-
ється на всіх етапах реалізації і за весь період здій-
снення цих заходів і визначається як різниця між 
вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за цей 
період [1, c. 395]. Звісно, оцінка ефективності інно-
ваційних проектів ще не є запорукою успішної його 
реалізації на конкретному підприємстві. Будь який 
інноваційних проект може назавжди залишитись 
лише вдалою альтернативою чинному перебігу біз-
нес-процесів [7]. Адже одна з основних проблем – це 
впровадження високотехнологічного устаткування. 
Нині багато виробничих приміщень і устаткування 
простоює, – це, звичайно, застарілі машини, мораль-
но і фізично зношена техніка, не придатна для ви-
робництва конкурентоспроможної продукції, хоча 
приміщення і виробничу інфраструктуру після дея-
кої реконструкції цілком можна використовувати [6]. 
Введення в експлуатацію інноваційного устаткуван-
ня дає можливість зменшити витрати на паливо та 
електроенергію, а технологічні операції здійснювати 
на високому технічному рівні. Слід зазначити, що 
витрати на виробництво продукції хлібопекарських 
підприємств формуються з витрат, пов’язаних з ви-
користанням сировини, матеріалів, палива, енергії, 
трудових ресурсів та інших витрат. Таке групуван-
ня необхідне для визначення собівартості окремих 
виробів. З метою встановлення центрів виникнення 
витрат і пошуку резервів їх скорочення було про-
аналізовано матеріали дослідження на 24 хлібопе-
карських підприємствах України.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ12

3 (03) грудень 2014

З таблиці видно, що найбільші витрати на 
дільниці випікання, а саме хліба житньо-пше-
ничного та пшеничного складають 46,3%, батона 
44,2%. Основним обладнанням пічного відділення 
є хлібопекарські печі, від яких значною мірою 
залежить економічні показники всього підпри-
ємства. Тому для зменшення паливно-енергетич-
них витрат нами запропоновано альтернативне 
рішення стосовно використання більш сучасних 
хлібопекарських печей. Так, як одним із основних 
обладнань хлібозаводу являються саме хлібопе-
карські печі.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дений аналіз існуючих показників ефективності 
функціонування хлібопекарських підприємств, до-
зволив виділити ряд основних проблем, які галь-
мують інноваційний розвиток галузі хлібопечення. 

Було виявлено, що найбільше споживається пали-
ва та електроенергії у пічному відділенні. Так як 
основним обладнанням даного підрозділу являється 
хлібопекарська піч, від якої залежать техніко-еко-
номічні показники всього підприємства, то доціль-
на заміна застарілих печей на нове енергоощадне 
устаткування. Впровадження нового обладнання 
дає ресурсозбереження, під яким слід розуміти 
економію витрат на електроенергію, воду чи газ, 
зменшення трудомісткості, а звідси економія на за-
робітній платі основних робітників, маємо економію 
умовно-постійних витрат, додаткові капіталовкла-
дення дають зростання амортизаційних відраху-
вань. Все це дає зниження собівартості продукції. 
Можливе зростання обсягу виробництва і продажу 
дає ріст прибутку від реалізації продукції, а все це 
дає ріст чистого прибутку.

Таблиця 1
Витрати по дільницях на приготування 1 т хлібобулочних виробів 

Основні виробничі 
підрозділи (центри 
виникнення витрат)

Витрати на хлібопекарську продукцію (за видами)
Хліб пшеничний Хліб житньо-пшеничний Батон
грн % грн % грн %

Приймання і підготовка 
сировини до виробництва 112,1 10,3 121,9 11,0 138,3 10,9

Приготування тіста 164,6 15,1 167,8 15,4 194,3 15,4
Оброблення тіста 202,0 18,5 198,0 17,9 252,2 20,0
Випікання 505,4 46,3 512,9 46,3 558,9 44,2
Укладання готових виробів 106,4 9,8 107,9 9,7 120,4 9,5
Всього витрат за видами 
продукції 1090,5 100 1108,5 100 1264,1 100
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Проаналізовано основні методи стимулювання управління експортним потенціалом, що застосовуються на об’єктах 
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форми та методи стимулювання, інструменти стимулювання.

Постановка проблеми. Дослідження особли-
востей управління експортною діяльністю 

підприємств є досить актуальною проблемою, так 
як у період зростання міжнародної конкуренції, 
система управління вітчизняних підприємств має 
переорієнтовуватися на сучасні системи та методи 
менеджменту, що дозволить покращувати рівень 
конкурентоспроможності. Тому варто звернути осо-
бливу увагу на впровадження ефективних методів 
управління експортним потенціалом підприємства, 
які сприятимуть удосконаленню діяльності підпри-
ємства, галузі, держави.

Постановка завдання. На основні викладеного 
можемо визначити завдання дослідження, які по-
лягають у: аналізі діючих інструментів стимулю-
вання управління експортним потенціалом; визна-
чення ефективних методів стимулювання експорту 
продукції підприємств.

Виклад основного матеріалу. Виходячи з того, 
що експортний потенціал є основним показником 
при розробці стратегії виходу підприємства на зо-
внішній ринок, визначення основних методів сти-
мулювання управління експортним потенціалом є 
необхідним для об’єктів господарювання. В резуль-
таті визначення всіх факторів впливу на показники 
експортного потенціалу керівництво підприємства 
може визначити механізм стимулювання управлін-
ня експортним потенціалом, враховуючи комплекс 
методів та важелів, що забезпечує одночасне пла-
нування та управління об’єктом. При цьому мето-
ди визначається залежно від впливу зовнішнього 

оточення на експортний потенціал та внутрішнього 
управління підприємством. Не слід забувати, що ме-
тоди стимулювання експорту постійно змінюються і 
вдосконалюються, орієнтуючись на саморегулюван-
ня ринку, що повинно в свою чергу стимулювати 
управлінський персонал підприємства слідкувати 
за ефективністю їх діяльності.

Поняття «стимулювання експорту» у науковій 
літературі розглядається, як система економічних 
відносин суб’єктів стимулювання (держави, не-
державних виконавців, підприємств, працівників), 
яка враховує їх економічні інтереси та економіч-
ну відповідальність за результати стимулювання, 
спрямована на збільшення обсягів збуту експортної 
продукції, як у фізичному так і у вартісному ви-
раженні, вдосконалення його якісних характерис-
тик, перетворенні підприємств, що не здійснюють 
експортної діяльності, але мають експортний по-
тенціал, в експортноорієнтовані через застосування 
комплексу форм та методів стимулювання [4]. На-
ведемо основний перелік форм та їх методів стиму-
лювання при управлінні експортним потенціалом, 
який застосовується у діяльності підприємств (таб-
лиця 1). Також необхідно виділити основні методи 
державного стимулювання експорту підприємств 
в Україні: економічні, що включають в себе фі-
нансування, субсидування, оподаткування, митно- 
тарифні методи і додатково стимулюючі, до яких 
слід відносити інформаційні, консультаційні та ор-
ганізаційні методи, та їх зв’язок з відповідними 
формами стимулювання. 
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Для промислово розвинених країн світу засоби 
стимулювання експорту в основному відповідають 
стратегічним цілям підприємства, результати яко-
го проявляється як на етапі виробництва продук-
ції, так і в процесі її реалізації. У світовій практиці 
більш поширеним є стимулювання окремих етапів 
експорту, що здійснюється як державою, так і не-
державними виконавцями. Форми стимулювання 
зазвичай мають випереджувальний характер, так 
як це дозволяє отримувати досить високий ефект 
від впровадження та застосування інструментів та-
кого роду стимулювання. Що стосується вітчизня-
ної системи стимулювання експорту, вона достатньо 
відрізняється від тієї, яку здійснюють в розвинених 
країнах. В Україні економічні методи мають до-
сить обмежений перелік застосування і практично 
спрямовані на покращення показників діяльності 
експортера на етапі реалізації продукції (пряме 
субсидування) [1]. Маючи в законодавстві України 
ряд нормативно-правових актів, які передбачають 
стимулювання експорту продукції підприємств, 
недосконалою є система експортного страхування 
та кредитування, особливо довгострокового. Серед 
основних чинників, що негативно впливають на екс-
портну діяльність об’єктів господарювання України, 
виділимо такі: значне податкове навантаження, ви-
сокі ставки за кредити та недостатньо розвинений 
механізм стимулювання експорту з боку держави.

Для того, щоб покращення ситуацію у сфері ві-
тчизняного експорту необхідно удосконалити фор-
ми і методи стимулювання за допомогою оцінювання 
експортного потенціалу, що дасть змогу вітчизня-
ним експортерам формувати довгострокові страте-
гії розвитку експорту і підвищувати ефективність 
використання вітчизняного експортного потенціалу. 
З метою визначення взаємозв’язку між системою 
стимулювання експорту продукції підприємств та 
результатами її ефективності, пропонуємо логічно-
структурну схему оцінювання системи стимулю-
вання експорту (рисунок 1).

Для оцінювання системи стимулювання експор-
ту продукції підприємства доцільно використовува-
ти такі показники:

– узагальнюючі показники виробничо-господар-
ської діяльності підприємства в цілому;

– показники ефективності використання осно-
вних видів ресурсів;

– показники оцінки товарного асортименту екс-
портноорієнтованої продукції та її перспективність.

Вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних 
підходів дають змогу фахівцям підприємства зро-
бити висновки, що для оцінювання управління екс-
портним потенціалом потрібно виділяти такі етапи: 
визначення мети оцінювання; виявлення найбільш 
вагомих складових перспективного експортного по-
тенціалу; збір інформації щодо експортованої під-
приємством продукції, а також по ринках збуту; 
оцінювання експортного потенціалу підприємств за 
основними його складовими. 

На нашу думку, ефективний результат стиму-
лювання досягається лише за умов попереднього 
оцінювання управління експортним потенціалом 
підприємства, так як це дає змогу керівникам ви-
значати «сильні» та «слабкі» сторони, удоскона-
лення яких відбувається за допомогою відповідних 
форм і методів стимулювання, які в перспективі 
покращую показники їх експортної діяльності. Зна-
ючи те, що для успішного розвитку експорту під 
впливом стимулювання є реалізація експортного 
потенціалу, зазначимо, що експортний потенціал 
підприємства – це та частина економічного потен-
ціалу підприємства, яка при ефективному вико-

Таблиця 1
Форми та методи стимулювання управління 

експортним потенціалом підприємств

Форми 
стимулювання

Методи стимулювання

Рівень впливу (працівник → підприємство → 
галузь)

Засоби 
стимулювання

– матеріальні (фінансове сти-
мулювання);
– функціональні (наприклад 
придбання нових акцій компа-
нії, техніки тощо)

Часовий період – короткостроковий вплив
– середньостроковий вплив
– довгостроковий вплив

Засоби впливу - правові
- економічні
- інформаційні тощо

Відповідність 
цілям 
підприємства

– стратегічні (орієнтовані 
на вирішення перспективних 
масштабних проблем, які якіс-
но змінюють життя та імідж 
організації, наприклад досяг-
нення першості у своїй сфері 
діяльності, вихід на міжнарод-
ні ринки, докорінне оновлення 
виробничої бази тощо);
– тактичні (є проміжни-
ми відносно стратегічних і 
відображують окремі етапи 
досягнення їх, наприклад 
проведення модернізації чи 
капітального ремонту)

Сфера прояву – внутрішні – на етапі ви-
робництва товару;
– зовнішні – на етапі реалі-
зації продукції

Площина 
первинного 
спрямування

– удосконалення кадрового 
менеджменту
– покращення експортного 
маркетингу;
– мінімізація експортних 
ризиків;
– покращення якості продук-
ції; 
– збільшення обсягів експор-
ту

Вид одержуваного 
ефекту

– соціальний;
– економічний тощо

Повнота 
застосування

– стимулювання окремих 
етапів експорту;
– стимулювання повного ви-
робничого процесу.

Сфера 
застосування

стимулювання попиту на екс-
портну продукцію

Суб’єкти 
виконання

– державні виконавці;
– недержавні виконавці

Характер впливу – випереджувальні
– підкріплювальні

Вид заохочення – разове
– поетапне
– авансоване
– тривале

Сила прояву 
використовуваних 
форм 
стимулювання

– сильні (особливо дієва мо-
тивація); 
– помірні (середня сила про-
яву); 
– слабкі (несуттєво вплива-
ють на діяльність).
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ристанні його ресурсів, здатна відтворювати 
конкурентоспроможні переваги об’єкта на 
зовнішньому ринку та гарантування отри-
мання прибутку [3]. Для підвищення рівня 
ефективності управління експортом (мож-
ливість зниження рівня витрат, підвищення 
рівня конкурентоспроможності продукції, 
збільшення обсягу виробництва продукції, 
що виготовлялась, та виробництва нової 
продукції на експорт тощо) через систему 
його стимулювання керівничому персона-
лу важливо розробити структурну схему 
управління експортним потенціалу підпри-
ємства, яка враховує дійсний експортний по-
тенціал та перспективний (потенціал розви-
тку). Необхідно відокремлювати досягнений 
(реалі зований) та можливий (нереалізова-
ний) експортний потенціал з метою точності 
його оцінювання [2]. Пропонуємо розглянути 
орієнтовну систему стимулювання управлін-
ня експортним потенціалом підприємства на 
рисунку 2.

При виборі найоптимальніших методів та 
форм для формування ефективної системи 
стимулювання експортного потенціалу, виді-
ляють такі основні принципи: комплексності 
(використання окремих інструментів стиму-
лювання має доповнювати один одного); кри-
теріальності; узгодженості інтересів держави 
та підприємства (стимулювання тих підпри-
ємств, стратегія експортної діяльності яких 
відповідає експортній стратегії держави в 
цілому); економічної ефективності (в резуль-
таті застосування комплексу форм і методів 
стимулювання протягом певного періоду часу 
повинні досягнути цілі стимулювання); тим-
часовості (стимули треба вводити на обмеже-
ний період). При цьому потрібно враховувати 
дію чинників впливу та виконання певних 
умов, серед яких: досягнення економічних 
інтересів підприємства, на діяльність яких 
спрямована дія стимулювання; економічна 
відповідальність підприємства перед держа-
вою за результати стимулювання експорту. 
Також не слід забувати про економічні ме-
тоди стимулювання, які значно впливають на 
розвиток експортної продукції, в свою чергу 
фахівці підприємства мають розширювати 
коло додатково стимулюючих методів (інфор-
маційних, консультаційних тощо).

Тому рекомендуємо звертати особливу 
увагу на такі пріоритетні напрямками робо-
ти із покращення власної системи стимулю-
вання експортної діяльності підприємств:

– здійснення експорту готової продукції;
– залучення та накопичення власних ін-

вестиційних ресурсів, що стали б основою 
для здійснення перетворень у структурі екс-
портних поставок;

– задоволення ринкових потреб, ство-
рення умов для нарощування обсягів і підви-
щення ефективності експорту продукції;

– формування надійних схем забезпе-
чення підприємства сировиною;

– розробка заходів мінімізації негативно-
го впливу зміни цін на внутрішньому та зо-
внішньому ринках;

– оновлення стану обслуговуючих та ре-
монтних служб у відповідності з виробни-
цтвом та реалізацією експортної продукції.

Пропонуємо розглянути модель сприяння 
розвитку управління експортним потенціа-
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Рис. 2. Система стимулювання управління  
експортним потенціалом підприємства

Рис. 1. Структурно-логічна схема оцінювання  
системи стимулювання експорту підприємства

Рис. 3. Модель сприяння розвитку експортного потенціалу 
ТОВ «Курланд»
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лом підприємства зображена на рисунку 3. Осно-
вними заходами для реалізації даної моделі є:

– активна реклама, що акцентує увагу на якості 
товару;

– надання знижок для заохочення партнерів до 
повторних закупівель;

– участь у виставках, ярмарках та різноманіт-
них демонстраціях з метою попереднього огляду 
товару та його якісних характеристик;

– влаштування екскурсій на власне підприємстві 
для ознайомлення із технологічним процесом вироб-
ництва, при дотриманні всіх норм та параметрів;

– для більш повного задоволення потреб спожи-
вачів розширення асортименту продукції; 

– застосування знижок за купівлю великих 
партій товару.

Впровадивши даний підхід, зважаючи на інди-
відуальні особливості розвитку підприємства, дасть 
змогу менеджерам приймати економічно ефектив-
ні рішення та заходи, враховуючи та мінімізуючи 

негативний вплив чинників у майбутньому. Засто-
совуючи відповідні форми і методи стимулюван-
ня можливо досягти результату не лише в сфе-
рі експортної діяльності підприємства, це також 
сприятиме підвищенню рівня якості продукції та 
задоволенню внутрішнього попиту в країні. Слід 
враховувати, що ефективність системи стимулю-
вання управління експортним потенціалом значно 
мірою залежить від вміння підприємства реагува-
ти на умови, що виникають, враховуючи при цьому 
чинники впливу.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що повноцінне 
управління експортним потенціалом є неможливим 
без впливу стимулювання експорту. Оскільки інте-
грація у світову економіку призводить до значно 
вищих темпів економічного зростання, то розроб-
ка системи розширення та стимулювання експорту 
стає стратегічною метою економічної політики під-
приємств. 
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Аннотация
Проанализированы основные методы стимулирования управления экспортным потенциалом, применяемых на объек-
тах хозяйствования в Украине. Рассмотрены инструменты, которые применяются странами мира для стимулирования 
экспорта. Предложено необходимые инструменты оценки и стимулирования управления экспортным потенциалом с 
целью усиления позиций отечественных экспортеров продукции на мировых рынках.
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«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА ЯК ОДНА ЗІ СХОДИНОК У ПОДОЛАННІ 
НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

Дана стаття присвячена проблемі доцільності переходу сучасного світового господарства від «коричневої» економіки 
до «зеленої» для подолання основних проблем третього тисячоліття – бідності, критичного екологічного стану та без-
робіття. У статті приведені аргументи на користь такого переходу. Усі висновки та змодельовані ситуації розроблені 
на основі офіційних даних та реальних існуючих прикладах, де «коричнева» економіка себе вичерпала. Потреба пере-
ходу до «зеленої» економіки обґрунтована необхідністю стабілізації ситуації, її покращення та подальшого розвитку, 
без руйнування природних активів, а їх збереження та примноження. 
Ключові слова: «зелена економіка», бідність, подолання безробіття, «коричнева» економіка, інвестиції, природний по-
тенціал.

Постановка проблеми. З кожним роком пробле-
ми людства стають все глибшими, багато не-

вирішених проблем набувають ще гострішої форми. 
Основою створення деяких з них можна назвати «ко-
ричневу» економіку. Не існує точного формулювання 
терміну «коричнева» економіка, але можна описати її 
так: це тип побудови промисловості та суспільної сві-
домості, заснований на безвідповідальному ставленні 
до природи, що в кінцевому результаті, може при-
вести до екологічної катастрофи. Противагою «корич-
невій» економіці є «зелена» економіка, що може стати 
тим самим ключем, що врятує людство від глобальної 
кризи як фінансової, так і екологічної. 

Дослідженню «зеленої» економіки та її пер-
спектив присвячено чимало як вітчизняних, так і 
зарубіжних авторів. Основи та можливості «зеле-
ної» економіки вивчалися російськими вченими 
Клапцовим В.М. та Ретуєм А.Ю., та казахськими –  
Б.К. Єсєкіною. Серед зарубіжних вчених досліджен-
ня проводили Мет Куртз та Род Крайдер, Тоні Гор, 
Віл Ідсон, Зара Фанг та інші. 

Тема «зеленої економіки» ще потребує пильної 
уваги з боку науковців, які можуть розкрити для 

суспільства її справжній потенціал. Тим паче, на 
тему боротьби «зеленої» економіки з бідністю, по-
ганим екологічним станом та безробіттям є лише 
невелика кількість досліджень. 

Постановка завдання. Основною метою даної 
статті є дослідження ефекту від застосування «зе-
леної» економіки на практиці, її практичне значен-
ня та ефективність. Окрім того, слід довести, що 
перехід до концепції «зеленої» економіки, що роз-
глядається не тільки не похитне економічної систе-
ми світу, а й допоможе в подоланні основних про-
блем людства – бідності, безробіття та екологічної 
небезпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
ЮНЕП визначає «зелену» економіку як таку еко-
номіку, яка підвищує добробут людей і забезпе-
чує соціальну справедливість, і при цьому істотно 
знижує ризики для навколишнього середовища і її 
збіднення [1]. 

Перш за все «зелена» економіка – це раціональ-
не та правильне використання природних ресурсів. 
Природні активи як ліси, озера, заболочені тери-
торії і басейни річок – вони є важливими складо-
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вими природного капіталу на рівні екосистеми. Ці 
елементи життєво необхідні для забезпечення ста-
більності кругообігу води в природі і його корис-
них властивостей для сільського господарства і до-
могосподарств, круговороту вуглецю і його ролі в 
пом'якшенні клімату, підвищення родючості ґрунтів 
та його значення для рослинництва, місцевого мі-
кроклімату, створюють безпечне середовище про-
живання людей, рибальства як джерела білків і т.д.

Перехід до «зеленої» економіки не тільки ви-
знає і демонструє цінність природного капіталу (як 
джерела добробуту людей, засобів до існування для 
бідних домашніх господарств, нових і гідних робо-
чих місць), а й є заставою вкладання коштів в цей 
природний капітал і нарощування його в інтересах 
економічного прогресу. 

Питання, що в світовому масштабі є вічними – 
це подолання бідності та соціальної нерівності. «Зе-
лена» економіка є ключем, що дозволяє відкрити 
можливості економічного розвитку країни без зни-
щення її природних ресурсів та пошкодження на-
вколишнього середовища. 

За даними 2005 року, у світі існувало 525 млн. 
дрібних ферм, з них 404 млн. функціонували на пло-
щі, меншій за 2 га землі [2]. «Озеленення» сільсько-
го господарства в країнах, що розвиваються, і перш 
за все господарств дрібних власників, сприяє і зни-
женню бідності, і зростанню інвестицій в природній 
капітал, від якого залежать бідні верстви населен-
ня. Повномасштабне «озеленення» дрібних ферм та 
впровадження активної пропаганди щодо методів 
ведення сталого сільського господарства, стали би 
основою для ефективного збільшення кількості про-
довольства, що стало би доступним для бідних та 
голодуючих слоїв населення, зниження бідності за 
рахунок створення робочих місць для обслугову-
вання «зелених» ферм, та що не менш важливо –  
зберігання вуглецю. Збільшення «зелених» госпо-
дарств, розширило би ринок «зелених» продуктів, 
тим самим зробивши його доступнішим. 

Дослідження, що були проведені в Африці та 
Азії, доводять, що навіть невелике збільшення 
продуктів з ферм призводить до зниження рівня 
бідності [3]. Окрім того, ці дослідження довели, що 
перехід ферм до використання технологій сталого 
сільськогосподарського виробництва призводить до 
значного підвищення продуктивності праці. Аналіз 
286 проектів у яких впроваджувалися передові ме-
тоди роботи, на 12,6 млн. ферм у 57 країнах, що роз-
виваються, показав, що застосування ресурсозбері-
гаючих методів (наприклад, ведення фермерських 
господарств при низькому рівні впливу на ґрунт, 
комплексне рішення проблеми боротьби з шкідни-
ками, комплексне регулювання продовольчих куль-
тур, агролісоводство, збір поверхневого стоку і так 
далі), призвело до збільшення середнього виходу 
продукції на 79%, але окрім цього, поліпшилася 
якість надання найважливіших екологічних послуг 
[4]. Інвестиції у сільськогосподарський сектор до-
поможуть знизити ризики, що пов’язані з водою та 
поліпшити продуктивність на богарних землях, це 
дасть прибуток та буде корисним для навколиш-
нього середовища.

Економічно вигідна праця на богарних землях, 
а ніж на зрошуваних. Такі системи можуть бути 
доволі швидко побудовані та вже в перші місяці ви-
користання видавати хороший прибуток та швидко 
скорочувати бідність. Технології для модернізації 
богарного сільського господарства вже існують, вони 
були придумані близько тисячі років назад на при-
мітивному рівні. Наприклад, оброблення ґрунту, що 
дозволить запобігти втраті зайвої вологи. У Індії, 

водо збиральні конструкції, та системи крапельного 
зрошення, що колись вийшли з ужитку, тепер, у 
покращеному варіанті, дозволяють фермерам зби-
рати по у два урожаї, збільшити продуктивність та 
знизити затрати на підземні насоси (табл. 1) [6]. 

Окрім подолання голоду та поліпшення якості 
продуктів, вирішується ще одне важливе питання. 
При такому розкладі, сільське господарство, з по-
тужного виробника парникових газів перетворю-
ється у галузь, з нульовим рівнем викидів, та навіть 
навпаки, сприяє зменшенню викидів парникових 
газів та суттєво зменшує вирубку лісів (на 55%) та 
споживання прісної води (на 35%).

Таблиця 1 
Результати застосування систем  
крапельного зрошення в Індії [6]

Культура
Зміна 

урожайності 
(%)

Зміна у 
кількості 

використання 
води (%)

Продуктивність 
використання 

води (%)

Банани +53 -45 +173
Капуста +2 -60 +150
Цукрова 
тростина +39 -60 +205

Картопля +39 -60 +243
Томати +50 -39 +145

Інший дієвий спосіб подолання бідності завдя-
ки зеленій економіці – збільшення інвестицій у 
природні активи, що використовуються бідними 
прошарками населення для отримання засобів іс-
нування. Таким способом можливо підвищити рі-
вень життя у низько дохідних секторах економіки. 
В Наприклад в Індії прийнятий закон про державне 
забезпечення зайнятості в сільських районах. Ме-
тою даної програми було забезпечити бідні шари 
населення сільської місцевості засобами існування, 
шляхом вкладання грошей у збереження та віднов-
лення природного капіталу. Суть програми полягає 
в тому, що вона є по суті програмою громадських 
робіт, що гарантується наданням оплачуваної робо-
ти, щонайменше упродовж 100 днів для сімей, що 
добровільно відправляють одного дорослого члена 
родини на таке робоче місце. Програма виявила-
ся настільки успішною, що з моменту її прийняття, 
масштаби збільшилися в чотири рази. Результати 
дійсно вражають – в 2009 році інвестиції переви-
щили 8 млрд. дол., вони забезпечили 3 млрд. робо-
чих місць, що принесло користь 59 млн. домогос-
подарств. Щонайменше 84% цих інвестицій були 
направлені на збереження води, зрошення та дбай-
ливе освоєння нових земель [7]. 

Бідність має різні прояви, у тому числі, існує 
й енергетична бідність. Відновлювана енергія може 
сприяти суттєвому зниженню затрат при реалізації 
стратегії про усунення енергетичної бідності. Ціл-
лю даної стратегії є забезпечити електроенергією 
1,6 млрд. людей, що ще в 2010 році зовсім не мали 
доступу до неї [8]. Один з найбільш яскравих при-
кладів – Африка. Понад 110 млн. домогосподарств, 
що мають наднизький рівень доходу, витрачають 
більш ніж 4 млрд. доларів на освітлення за допо-
могою керосину при тому, що такий спосіб є до-
рогим, малоефективним та просто небезпечним для 
здоров’я [9]. За оцінками експертів, використання 
у повсякденному житті людьми біомаси та вугіл-
ля, до 2030 року призведе до передчасної смерті 
більш ніж 1,5 млн. людей, у результаті забруднення 
повітря. Більше половини будуть складати жінки 
та діти [10]. Боротьбу с даною проблемою вже роз-
почала Бангладешська компанія Grameen Shaktі. 
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Компанія надає пільгові кредити по різноманітним 
фінансовим схемам фірмам, що виробляють соняч-
ні домашні системи, що за ціновою категорією до-
ступні для сільського населення. Лише у 2009 році, 
окрім електрогенераторів, що працюють на біогазі 
та покращених кухонних плит, були встановлені 
понад 320 тисяч домашніх сонячних систем. Дана 
програма направлена на зменшення використання 
біомаси та забруднення приміщень, окрім того, біо-
газова технологія сприяє правильному управлінню 
відходами. Таким чином компанія Grameen Shakti 
демонструє потенціал, що можна ефективно мобі-
лізувати для зменшення енергетичної бідності за 
допомогою новаторських фінансових схем та біз-
нес-моделей, що здатні забезпечити успіх при не-
великій фінансовій допомозі або навіть без неї. 

Згідно з оцінками МЕА, ПРООН та ЮНІДО, для 
забезпечення доступу до електрики для всіх людей, 
у 2010–2030 роках доведеться інвестувати при-
близно 756 млрд. доларів або 37 млрд. доларів на рік 
[10]. Завдяки технологіям отримання відновлюваної 
енергії та відповідній енергетичній політиці, можна 
припустити, що запропоновані міри дозволять під-
вищити рівень життя та покращити стан здоров’я 
населення регіонів з низькими доходами, особливо 
тих, що віддалені від електромережі. 

Інший аспект зеленої економіки, що є інстру-
ментом подолання загально-людських проблем –  
зміна структури зайнятості. Перехід до зеленої 
економіки не гарантує панацею від безробіття, але 
створить по меншій мірі стільки ж робочих місць, 
скільки і «коричнева» економіка, але при цьому по-
трібно брати до уваги, що в умовах останньої, ріст 
зайнятості буде стримуватися за рахунок неста-
чі ресурсів та електроенергії . Але в цілому, при 
правильному підході, можливо показник зайнятості 
зробити більш значним завдяки інвестиціям. До-
слідження показують, що «зелені» інвестиції ви-
магають залучення значної кількості людських 
ресурсів, щонайменше в короткостроковій та серед-
ньостроковій перспективі. На жаль такі оцінки мо-
жуть бути лише приблизними, оскільки вплив ряду 
факторів підвищення рівня зайнятості при переході 
до моделі «зеленої» економіки можливо змоделюва-
ти далеко не у повному об’ємі. До таких факторів 
можна віднести: непряме та індуковане створення 
робочих місць та вибір інструментів політики, що 
здатні суттєво вплинути на зайнятість (екоподатки, 
що підвищують плату за викиди та за використан-
ня природних ресурсів та зменшують затрати на 
оплату праці, продемонстрували позитивний вплив 
на зайнятість навіть у вуглецевих секторах). 

Найефективнішими інвестиціями в «зеленій» 
економіці є інвестиції у сільське господарство, бу-
дівництво, лісову промисловість та систему тран-
спорту, у цих галузях зайнятість буде збільшувати-
ся швидше, ніж у сценарії «коричневої» економіки. 
При достатньому рівні інвестицій у сільське госпо-
дарство, рівень зайнятості у цій сфері міг би зрос-
ти на 4% за наступне десятиліття. Інвестування у 
збереження та відновлення лісів збільшило би офі-

ційну зайнятість на 20% до 2050 року. У випадку з 
транспортом – показник зайнятості може зрости на 
10%. Застосування «зелених» технологій у будівни-
цтві, підвищення ефективності використання енер-
гії у будівлях, могли би створити лише у Європі 
та США приблизно 2-3,5 млн. додаткових робочих 
місць, з урахування потреби у нових будівлях, що 
існує як у розвинутих, так і у країнах, що розви-
ваються. 

Для підвищення зайнятості у напрямку поліп-
шення ефективності використання енергії та збіль-
шення використання відновлюваної енергії, необ-
хідно виділення щонайменше 1% світового ВВП. За 
оцінками, уже в 2008 році зайнятість у секторі від-
новлюваних джерел енергії складала понад 2,3 млн. 
осіб [11]. На даний момент левова частка робочих 
місць припадає на невелику кількість країн таких, 
як Бразилія, Германія, Китай, Японія та США [11].

Зазвичай, при створені моделей роботи зеленої 
економіки, майже половина всіх інвестицій направ-
ляється на підвищення ефективності використан-
ня енергії та використання відновлюваної енергії 
(сюди входить також розширення використання 
біопалива другого покоління). Як показує більшість 
моделей, такий сценарій призводить до підвищен-
ня зайнятості до 2050 року на 20% у порівнянні з 
«коричневою» економікою, при цьому паралельно 
досягається сталий розвиток та суттєве зменшення 
викидів.

Висновки з проведеного дослідження. Суспіль-
ство ХХІ століття погрузло у проблемах з еколо-
гією, економікою та невирішених соціальних ас-
пектах. Вирішенням деяких з проблем може стати 
«зелена» економіка, що спочатку частково, а потім 
і повністю, замінить собою «коричневу» економіку. 
«Зелена» економіка здатна створювати нові можли-
вості для економічного розвитку на рівні з «корич-
невою», а також сприяє зниженню бідності, розви-
ткові економічного потенціалу будь-якої країни, не 
руйнуючи та не ліквідуючи природні активи, не по-
гіршуючи екологічним стан. Це особливо актуально 
для країн з низькими доходами, де саме екосистем-
ні послуги та самі екосистеми є щитом, що захи-
щають їх від стихійної бідності та економічних по-
трясінь. Для розвинутих країн «зелена» економіка 
також має високу актуальність, оскільки дотриман-
ня постулатів цієї політики забезпечує екологічну 
безпеку та розвиток інших соціально – економічних 
секторів. Перспективи у даного питання доволі ши-
рокі, оскільки «коричнева» економіка себе майже 
вичерпала, довівши світ до кризової точки, щонай-
менше у питанні екології. «Зелену» економіку варто 
впроваджувати не тільки на державному рівні, а й 
серед населення – наприклад, екологічні будинки, 
що не залежать від комунальних служб та є повніс-
тю автономними. Таким чином зменшується спожи-
вання природних ресурсів та суттєве зменшення 
кількості шкідливих викидів. Окрім того, населення 
має змогу суттєво зекономити на комунальних пла-
тежах, що у нинішніх умовах є неймовірно акту-
альним.
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КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОФНАСТИЛУ НА РИНКУ

У ринкових умовах проблема підвищення конкурентоспроможності товарів має першочергове значення, оскільки 
являє собою вирішальний чинник комерційного успіху підприємництва. Конкурентоспроможність товарів є одним з 
показників конкурентоспроможності підприємства в цілому. В той же час, конкурентоспроможність економіки, в свою 
чергу, напряму залежить від конкурентоспроможності окремих підприємств.
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Постановка проблеми. Теми дослідження зу-
мовлена тим, що визначення поняття конку-

рентоспроможності як у загальному розумінні, так 
і на рівні підприємства, є важливою проблемою для 
утримання стійких позицій на ринку. А також, для 
ефективного функціонування промислових підпри-
ємств необхідно визначити систему чинників, що 
впливають на рівень конкурентоспроможності для 
утримання її позицій та подальшого підвищення.

Постановка завдання. Основними цілями даного 
дослідження є: аналіз підходів до визначення тер-
міну «конкурентоспроможність» та наведення влас-
ного узагальнюючого визначення даного поняття; 
виявлення факторів, що впливають на формування 
конкурентоспроможності профнастилу. Проблема 
підвищення конкурентоспроможності стосується 
практично всіх сторін життя суспільства. У розви-
нутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває 
в центрі уваги державних діячів і ділових кіл. За-
гострення конкурентної боротьби за збут продукції 
змушує країни постійно шукати нові можливості й 
резерви для збуту своєї продукції, удосконалюва-
ти технологію з метою створення якісних товарів. 
В умовах кризи підвищується рівень ризику ді-
яльності суб’єктів господарювання та виникає до-
даткова необхідність у пристосуванні до мінливих 
ринкових умов, тому дане питання сьогодні є дуже 
важливим та актуальним. Дослідження пробле-
ми конкурентоспроможності підприємства мають 
широкий діапазон. Теоретичним надбанням є на-
укові праці вчених-економістів: А. Сміта, А. Курно, 
Д. Рікардо та інших. В Україні вивчення проблеми 
конкурентоспроможності також актуальне, йому 
приділяють увагу такі вчені- економісти як Л. Ба-
лабанова, І. Должанський, С. Шевельова та інші. Ра-
зом із тим, у вітчизняній практиці не існує єдиного 
підходу до окреслення шляхів підвищення конку-
рентоспроможності підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. 
Сам ринок, механізм його дії не може нормально 
існувати без розвинутих форм конкуренції. Вчені 
стверджують, що конкуренція – це суперництво 
між учасниками ринку за найвигідніші умови вироб-
ництва, а також за привласнення найбільших при-
бутків. Такий вид економічних відносин існує тоді, 
коли виробники товарів виступають як самостійні, 
ні від кого не залежні суб’єкти, а їхня залежність 
пов’язана тільки з кон’юнктурою ринку, бажанням 
виграти у конкурентів позиції у виробництві та ре-
алізації своєї продукції. Конкурентоспроможність є 
одним з головних вимірювачів успішної діяльності 
підприємства. В умовах глобалізації світової еко-
номіки глобалізується і конкуренція підприємств. 
Практично, це завжди конкуренція з відомими сві-
товими виробниками. Сьогодні не можна розрахо-

вувати на те, що знайдеться ринок, недоступний 
для світових виробників, тому проблема забезпе-
чення конкурентоспроможності власної продукції 
потребуватиме постійних рішучих дій для свого ви-
рішення. Товар – головний об'єкт на ринку. Він має 
вартість і споживчу вартість, має якість, визначену 
технічним рівнем і надійністю, що задається спо-
живачами, корисністю, показниками ефективності 
у виробництві і споживанні, іншими дуже важли-
вими характеристиками. Саме в товарі знаходять 
висвітлення всі особливості і протиріччя розвитку 
ринкових відносин в економіці. 

Товар – точний індикатор економічної сили й 
активності виробника. Дієвість факторів, що визна-
чають позиції виробника, перевіряються в процесі 
конкурентного суперництва товарів в умовах роз-
витого ринкового механізму, що дозволяє виявити 
відмінності даного товару від товару-конкурента як 
по ступені відповідності конкретної суспільної по-
треби, так і по витратах на її задоволення. 

Для цього товар повинен мати визначену кон-
курентоспроможність. Конкурентоспроможність 
товару – це такий рівень його економічних, тех-
нічних і експлуатаційних параметрів, що дозволяє 
витримати суперництво (конкуренцію) з іншими 
аналогічними товарами на ринку. Крім того, конку-
рентоспроможність – порівняльна характеристика 
товару, що містить комплексну оцінку всієї сукуп-
ності виробничих, комерційних, організаційних і 
економічних показників щодо виявлених вимог чи 
ринку властивостей іншого товару.

Вона визначається сукупністю споживчих влас-
тивостей даного товару-конкурента по ступені від-
повідності суспільним потребам з урахуванням ви-
трат на їхнє задоволення, цін, умов постачання й 
експлуатації в процесі продуктивного і особистого 
споживання.

Конкуренція має фундаментальне значення 
для функціонування ринкової економіки, оскіль-
ки є головним її регулятором. Поведінка суб'єктів 
жорстко задається конкурентним впливом: суб'єкт 
займає тільки ту нішу, яку вдається завоювати у 
боротьбі із суперником, посилюючи свої конкурент-
ні позиції. Конкурентоспроможність є економічною 
категорією, яка передбачає здатність суб'єкта гос-
подарської діяльності впливати на ринкову ситуа-
цію у власних інтересах та спроможність виробля-
ти продукцію, яка задовольняє вимоги споживача 
при відносно невисокому рівні витрат. Проте для 
практичного застосування такого підходу необхідна 
кількісна характеристика конкурентоспроможності 
за її рівнем, яка значно спростила б процедуру її 
оцінки та дала можливість визначати перевагу од-
ного суб'єкта порівняно з іншим [1, с. 3]. 

Оцінка рівня конкурентоспроможності залежить 
від набору складових елементів, які описують осно-
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вні напрями діяльності підприємства. Найважливі-
шою проблемою, від якої залежить успішність чи, 
навпаки, загроза закриття, є забезпечення конку-
рентоспроможності підприємств. Проблема підви-
щення конкурентоспроможності підприємства вирі-
шується забезпеченням трьох складових: безпеки, 
якості, конкурентної переваги.

Сучасні умови господарювання вимагають від 
ринкових суб'єктів ефективного використання фак-
торів конкурентоспроможності для її підвищення з 
метою: забезпечення підприємству переваг пропо-
нованої продукції перед продукцією конкурентів; 
нижчих витрат, а отже, цін (останні два фактори 
є вирішальними для споживачів продукції); швид-
кості реагування на зміни ринкової кон'юнктури 
[2, с. 11].

Наразі, ринкова ситуація в будівельній галузі 
змушує виробників займатися пошуками шляхів 
зміцнення конкурентної позиції на ринку. Як на-
становний аспект вирішення цієї проблеми полягає 
у посиленні уваги до не менш важливих, ніж сег-
ментування споживачів і позиціонування продукції, 
стадій вибору цільових ринків та розробки комп-
лексу маркетинг-мікс.

Цільовий ринок являє собою один чи декілька 
сегментів, у яких діяльність підприємства спрямо-
вана на задоволення потреб споживачів.

При виборі цільового ринку необхідно врахо-
вувати ряд факторів. Найбільш впливовими є такі 
фактори:

- загальна привабливість ринку;
- мета і ресурси підприємства, що освоює ринок.
На базі цих факторів можна сформулювати 

принципи вибору цільових ринків: однорідність по-
зицій продукції; однорідність сегментів ринку; за-
безпеченість ресурсами; наявність конкурентних 
переваг, пріоритетність вибору.

Не менш вагомим є вибір моделі структури ці-
льового ринку: концентрація зусиль на одному сег-
менті; вибіркова спеціалізація; товарна спеціаліза-
ція; спеціалізація на конкретному ринку; повний 
обхват ринку.

Є зрозумілими і основні вимоги, які вимагають 
більшість споживачів: надійність поставок, якість 
матеріалу, відповідність усім нормам та правилам, 
можливість закупати у постачальника всі необхід-
ні види профнастилу та комплектуючих до нього. 
У зв’язку з цим виробники постійно розширюють 
і асортимент аксесуарів – це саморізи, відливи та 
інше.

Профнастил (сталеві профільовані листи) – це 
універсальний будівельний матеріал, який зробле-
ний холодним прокатом, як без покриття, так і з 
полімерним або лакофарбовим покриттям, в який 
фарбують лист, тим самим захищаючи оцинкова-
ний шар від різних механічних пошкоджень. За-
вдяки жорсткості і зручній геометричній формі, 
профлист характеризується високою механічною 
міцністю і привабливим зовнішнім виглядом.

Профнастил знаходить широке і різноманітне 
застосування в будівництві. До його основних до-
стоїнств можна віднести наступні:

1. Висока корозійна стійкість. Якісний антикоро-
зійний захист забезпечує середній термін служби 
оцинкованого профнастилу в 30 років і більше. Тер-
мін служби оцинкованого профнастилу з додатко-
вим захисно-декоративним покриттям може пере-
вищувати 45 років.

2. Відносна легкість. Вага 1 м2 профлиста скла-
дає 3.9-24.1 кг. Невелика вага дає можливість зна-
чно зменшити обсяги несучих конструкцій і вар-
тість їх монтажу.

3. Висока механічна міцність, вигибна жорсткість 
у напрямку гофрів аркуша. Дана властивість за-
безпечує безпеку експлуатації і довговічність буді-
вельних конструкцій, виконаних з використанням 
профнастилу.

4. Експлуатаційна технологічність. Матеріал лег-
ко піддається механічній обробці в побутових умо-
вах: ріжеться, свердлиться, швидко і легко мон-
тується в будівельних конструкціях, не вимагає 
спеціальних професійних навичок.

5. Незначна вартість матеріалу. 
6. Малі фінансові та фізичні витрати при монта-

жі, відсутність витрат з догляду. 
7. Можливість багаторазового використання при 

демонтажі без втрати споживчих властивостей.
8. Зручність і простота пакетування, виконання 

вантажно-розвантажувальних робіт, транспорту-
вання і зберігання.

9. Широкий вибір кріпильних елементів і при-
строїв.

10. Екологічна чистота.
11. Високі естетичні якості матеріалу: велика 

гама кольорів, сучасний дизайн. Тому цей вид бу-
дівельного матеріалу є конкурентоспроможним за-
вдяки його властивостям.

В умовах розпочатої фінансової кризи, темпи 
росту продажів зменшилися вже у 2012 р. Оскільки 
профнастил – це один з основних сучасних буді-
вельних матеріалів, то його продажі знаходяться 
у прямій залежності від стану будівельної галузі 
України.

Важлива проблема ринку профнастилу в ми-
нулі роки – це постійне підвищення цін на сиро-
вину. Великі компанії при цьому знаходяться у 
більш вигідному положенні з причини більш низь-
кої закупівельної ціни на метал у великих обсягах. 
У середніх, а тим більш дрібних компаній рента-
бельність звичайно невисока. В умовах бурхливого 
росту будівництва за останні роки це призвело до 
появи недобросовісної конкуренції на ринку: деякі 
невеликі компанії можуть поставити профнастил з 
товщиною сталі 0,45 мм замість 0,5 мм, з викорис-
танням азіатського металу замість європейського, 
російського або українського, а також з неякісним 
покриттям. 

Відбувається і очищення ринку профнастилу. 
Недоброякісні оператори виходять з ринку самі, 
оскільки в умовах кризи клієнт дуже суворо під-
ходить до вибору продукції, і не змітає «з полиці» 
все, що лежить. Піде і частина дрібних вузько про-
фільних компаній. Причина тому – недолік, а по-
рою і повна відсутність обігових коштів і наявність 
обов’язків перед банками.

Виробники з досвідом не задовольняються ви-
робництвом профнастилу. Тим більше, що розвиток 
будівельної індустрії і поява дедалі масштабніших 
проектів створюють попит на нові види тонкостін-
них металевих конструкцій, які виготовляються з 
того самого металу, що й профнастил. По-перше, 
все частіше швидкомонтовані споруди будують не 
з профнастилу, а з готових сендвіч-панелей: так 
хоча й трохи дорожче, але швидше. Тому виробни-
ки опановують виробництво сендвіч-панелей і пре-
тендують на провідні позиції на цьому ринку. 

Зараз на ринку профнастилу нараховують 
близько 20 великих і середніх операторів, переваж-
но – виробників. Позаяк ринок профнастилу поді-
ляється на два великі майже незалежні сегменти 
– кольоровий профнастил з полімерним покриттям 
і профнастил зі звичайної оцинкованої сталі без по-
криття, виробники та імпортери (як і покупці) зо-
середжуються переважно на якомусь одному з них, 
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залучаючи другий лише для асортименту. Так, ко-
льоровий профнастил з полімерним покриттям ви-
пускають майже винятково з імпортної сталі (пере-
важно – європейської). 

Наразі профнастил без покриття завдяки ниж-
чій ціні користується набагато більшим попитом, 
ніж профнастил з полімерним покриттям.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на 
шляху підвищення конкурентоспроможності проф-
настилу виникають певні складнощі, пов’язані із 
нечіткою сегментацією ринку виробництва та ре-
алізації профнастилу в Україні зокрема та зі зна-
чними економічними коливаннями та нестабільніс-
тю будівельної галузі загалом. 
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«Вісник економічної науки України». – 2009. – № 1(11). – С. 11–16.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОФНАСТИЛА НА РЫНКЕ

Аннотация
В рыночных условиях проблема повышения конкурентоспособности товаров имеет первостепенное значение, посколь-
ку представляет собой решающий фактор коммерческого успеха предпринимательства. Конкурентоспособность това-
ров является одним из показателей конкурентоспособности предприятия в целом. В то же время, конкурентоспособ-
ность экономики, в свою очередь, напрямую зависит от конкурентоспособности отдельных предприятий.
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COMPETITIVENESS PROFFLOORING MARKET

Summary
Under normal market conditions the problem of increasing the competitiveness of goods is of paramount importance, 
as is the decisive factor in the commercial success of businesses. The competitiveness of products is an indicator of 
competitiveness in general. At the same time, economic competitiveness, in turn, depends on the competitiveness of 
individual firms.
Keywords: competitiveness and commercial success.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку української економіки становлен-

ня ринку перероблених овочів в Україні відбува-
ється на фоні певного економічного спадання . В цій 
галузі існує багато невирішених проблем, зокрема 
збільшення обсягів виробництва.

Дослідженню проблем підвищення ефективнос-
ті виробництва та реалізації переробленої овочевої 
продукції присвячено наукові роботи таких еконо-
містів І. Кузьменко, П. Кондратенко, І. Порецкая, 
Г. Косовець, А. Сакун. Науковці розглядають різні 
проблемні питання, щодо формування овочепро-
дуктового підкомплексу. Проте основна проблема –  
комплексне забезпечення ефективного розвитку 
даного підкомплексу в сучасних умовах господа-
рювання, заслуговує особливої уваги та потребує 
детального вивчення.

Постановка завдання. На основі викладенного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі вітчизняного ринку перероблених 
плодів і овочів, обсягів їх виробництва та реалізації, 
а також співвідношення між експортом та імпортом 
переробленої плодоовочевої продукції.

Виклад основного матеріалу досліджень. Ринок 
України забезпечує стабільну пропозицію свіжих і 
заморожених овочів. Розвиток промисловості з пе-
реробки овочів і фруктів залежить від конкуренції 
на ринку, коливання попиту та цін на продукцію, 
кліматичних умов, характеристик товарів і потен-
ціалу самого підприємства. Фактор сезонності ро-
боти підприємств галузі уповільнює обіг грошових 
затрат на переробку [2, с. 30].

На сьогодні в Україні можна виділити три ка-
тегорії підприємств, що виготовляють перероблену 
плодоовочеву продукцію:

- державні підприємства, які не мають достат-
нього фінансування для свого розвитку;

- компанії, котрі вкладають власні кошти та се-
зонно виготовляють продукцію під власними торго-
вими марками;

- компанії, які інвестують у виробництво, розви-
ток сільського господарства, бренду, у маркетинго-
ву політику [1, с. 40].

Загалом ринок плодоовочевої переробленої про-
дукції України чітко структурований і контролю-
ється крупними компаніями. Половина його розпо-
ділена між великими вітчизняними та іноземними 
виробниками, які виготовляють продукцію під тор-
говими марками Верес, Чумак, Ніжин, Bonduelle 
(Франція) Feinkost, DittmanN (Німеччина), Oscar 
(Китай) і мають можливість переробляти власну 
сировину та вести власну маркетингову політику 
[2, с. 30].

Динаміка виробництва перероблених овочів зу-
мовлено обсягом урожаю овочів та попитом населен-
ня. Виробництво перероблених овочів у 2013 році 

склало 205 тис. тонн, що свідчить про зменшення 
виробництва у порівняння з 2012 роком, у якому 
цей показник становив 213 тис. тонн (рис. 1). 
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Рис. 1. Виробництво перероблених овочів  
в Україні за 2010-2014 рр.

*дані за 2 квартал 2014 року

Максимальний показник виробництва за останні 
5 років, зафіксовано у 2011 році – 232 тис. тонн, а 
у порівнянні до 2004 року, вироблено -188 тис. тонн 
Станом на другий квартал 2014 року експерти оці-
нюють ринок перероблених овочів у 57 тис. тонн, та 
прогнозують зниження виробництва у порівнянні з 
попередніми роками [4].

За статистичними даними динаміка обсягів ім-
порту й експорту переробленої овочевої продук-
ції до 2010 року була нестабільна, але починаючи 
з 2011 року ситуація стабілізувалась, що підтвер-
джено нижченаведеними даними. Помітне зростан-
ня обсягів імпорту та експорту переробленої овоче-
вої продукції спостерігалось у 2010 році.

Про недостатній розвиток в Україні овочепе-
реробної промисловості свідчить скорочення ви-
робництва плодоовочевої продукції та зростання 
її імпорту протягом останніх років (рис. 2). У 2006-
2011 рр. падіння виробництва плодоовочевої про-
дукції в Україні становило 16,8% (з 332,9 тис. т до 
277,1 тис. т), тоді як імпорт зріс на 3% (з 130,2 тис. т 
до 134,1 тис. т) [5].
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Рис. 2. Обсяг імпорту перероблених овочів  
в Україні за 2010-2013 рр.
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Незважаючи на те, що Україна входить до пер-
шої десятки світових лідерів за валовим виробни-
цтвом овочевої і баштанної продукції та має значний 
експортний потенціал, сальдо зовнішньої торгівлі 
продукцією переробки овочів залишається від’ємним  
(у січні-липні 2012 р. – 15,2 млн дол. США, у 2011 р. –  
48,8 млн дол. США, у 2010 р. – 13,1 млн дол. США, у 
2009 р. – 48,1 млн дол. США) [4].

Порівнюючи імпорт та експорт овочепереробної 
продукції, спостерігаємо, що експорт значно пере-
вищує імпорт. Наприклад у 2013 році імпорт пере-
робленої овочевої продукції становив 9181 тонн, а 
експорт 32141 тонн, що у відсотковому співвідно-
шенні становить перевагу експорту над імпортом 
на 78% (рис. 3) [4].
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Рис. 3. Обсяг експорту перероблених овочів України 
за 2010-2013 рр.

Перероблені овочі та плоди постачають в Украї-
ну майже 50 імпортерів, серед яких Польща, Угор-
щина, Іспанія, також, Китай, Таїланд, Греція, Індія, 
В’єтнам, Філіппіни, Франція, Ізраїль.

На сьогодні споживання переробленої овочевої 
продукції в Україні в 2-2,5 рази менше, ніж в Ро-
сії, 4-5 разів – ніж в країнах ЄС, і в 15-20 разів –  
ніж в США і Канаді. Перероблені плоди та ово-
чі не належать до продукції першої необхідності, 
тому в умовах нестабільності та кризи відбувається 
суттєве зниження попиту на них. При споживанні 
переробленої овочевої продукції українці надають 
перевагу огіркам, помідорам та квашеній капусті. 
У таблиці 1 наведено рекомендовані диференці-
йовані норми споживання перероблених овочів в 
Україні (на душу населення, кг) [3].

Задоволення пропозиції на ринку овочевої про-
дукції в Україні в межах окремих регіонів значно 
відрізняється, причому ці відмінності посилюються 
з роками, що свідчить про посилення міжобласних 
відмінностей споживачів за грошовими доходами, 
соціальними, культурними та іншими характерис-
тиками, що мають вплив на спроможність задоволь-
няти свої потреби у придбанні овочевої продукції.

 Слід зазначити, що спостерігається така ситу-
ація, коли найбільш високому рівню споживання 
овочів в окремих випадках відповідає порівняно 
не високий рівень виробництва. Так, 10 років тому 
у 2004 р. до таких областей належали Львівська, 
Київська, Харківська, Івано-Франківська області, у 
яких відношення середнього рівня споживання до 
виробництва становить 115,8%. А у 2010–2013 рр. до 
таких областей відносилися 4 області: Запорізька, 
Сумська, Дніпропетровська, Чернівецька. Середнє 
значення споживання у відношенні до середньо-
го значення виробництва у цих областях складало 
130,9%. (рис. 4) [6].
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Рис. 4. Виробництво і споживання перероблених 
овочів в областях України за 2010-2013 рр.

Зростання такого співвідношення свідчить про 
поглиблення відносин між регіонами України, що в 
свою чергу призводить до покращання забезпечен-
ня овочевою продукцією індустріально розвинених 
областей, особливо Запорізької та Дніпропетров-
ської. Поряд з такими областями знаходиться і АР 

Таблиця 1
Рекомендовані диференційовані норми споживання перероблених овочів в Україні  

(на душу населення, кг)

Вид овочів Річна норма 
всього

в тому числі 
перероблених

У тому числі
свіжо-

заморожені консервовані квашені 
і солені сушені

Овочі всього: 134 45,7 3,8 28,9 8,6 1,8
у т.ч. капуста 
білоголова 29 5,2 - - 5,2 -

помідори 39 17,9 - 17,9 2,6 -
огірок 10 5,1 1,7 - 3,4 -
морква 9 1,0 - 0,5 - 0,5
буряк столовий 10 1,5 - 1,0 - 0,5
цибуля та ріпак 9 1,6 - 0,8 - 0,8
часник 0,8 0,2 - 0,2 - -
капуста цвітна 4,2 1,5 1,5 - - -
кабачки і патисони 3,2 2,3 - 2,3 - -
редиска і редька 3,6 - - - - -
перець 2,8 2,0 - 2,0 - -
баклажан 2,8 2,0 - 2,0 - -
бобові 2,8 2,8 0,6 2,2 - -
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Крим, у якій у 2010–2013 рр. на відміну від 2004 р. 
споживання перевищило виробництво. Якщо враху-
вати, що Крим є найбільшою курортною зоною, то 
така відмінність у виробництві і споживанні овочів 
є абсолютно природною, особливо якщо врахувати 
те, що овочеві ринки саме цього регіону стали при-
вабливими для виробників Херсонської, Миколаїв-
ської та інших областей [5].

Державна політика підтримки овочепереробної 
промисловості має бути спрямована на сприяння 
розвиткові сільськогосподарських заготівельних та 
збутових кооперативів та мережевих структур з 
замкненими ланцюгами виробництва «від поля до 
столу»; стимулювання виробництва інноваційної 
продукції глибокої переробки; встановлення жор-
сткого контролю за якістю імпортної продукції.

З метою розвитку овочівництва та овочеперероб-
ної галузі Кабінетом Міністрів України 31 жовтня 
2011 р. було схвалено Концепцію розвитку овочів-
ництва та переробної галузі, спрямовану на збіль-

шення обсягів виробництва продукції овочівництва 
та переробної галузі шляхом залучення інвестицій 
та надання державної підтримки. Наразі триває 
розроблення на базі Концепції змін до Державної 
цільової програми розвитку українського села на 
період до 2015 р [3].

Висновки з проведеного дослідження. Ринок 
плодоовочевої переробленої продукції України чіт-
ко структурований та контролюється крупними 
компаніями вітчизняних та іноземних виробників. 
Проаналізувавши забезпечення ринку України 
переробленими овочами, можна виділити наступ-
ні проблеми цієї галузі. Основними проблемами 
в овочепереробній галузі є відсутність у багатьох 
підприємств налагоджених зв’язків з постачальни-
ками сировини та доступу до ринків збуту, висока 
енергоємність виробництва, низький рівень забез-
печеності власними овочесховищами для зберіган-
ня продукції протягом року та постійної підтримки 
виробничого процесу.
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Постановка проблеми. Безперервно зростаю-
чий динамізм соціально-політичних, еконо-

мічних, науково-технічних, ідеологічних та інших 
змін надає науковому передбаченню майбутнього 
винятково важливе, часто глобальне значення. Без 
прогнозування явищ і процесів, передбачення пер-
спектив їх розвитку неможливе науково обґрунто-
ване управління, вироблення і прийняття ефектив-
них управлінських рішень. Виявлення назріваючих 
тенденцій, проблем і суперечностей суспільного 
життя, пошук шляхів і методів їх вирішення, на-
дійний соціально-економічний прогноз – запору-
ка успішного ведення бізнесу, мінімуму збитків та 
максимуму прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні різні аспекти моделювання соціально-
економічного розвитку, особливостей прогнозуван-
ня досліджували О. Бондар [1], А. Брусенко [2], 
В. Вовк, В. Вітлінський [3], Б. Кузик, В. Кушлін [6], 
Г. Парсаданов [9]. Питання аналізу та прогнозуван-
ня соціально-економічних показників на макроеко-
номічному та регіональному рівні розглянуті лише 
частково, але представлені в них економіко-мате-
матичні методи можуть бути базою для здійснення 
досліджень будь-яких економічних явищ і процесів. 

Узагальнення вивченої літератури [2; 5; 7; 8] до-
зволяє зробити висновок про недостатність теоре-
тичних і практичних досліджень, спрямованих на 
вирішення питань і проблем, пов’язаних з функціо-
нуванням і розвитком українського аграрного рин-
ку, а також з оцінюванням і прогнозуванням його 
складових.

Постановка завдання. Продемонструвати до-
цільність використання адаптивних методів прогно-
зування соціально-економічних процесів з метою 
створення інформаційного підґрунтя для підготовки 
та впровадження управлінських рішень що регіо-
нального аграрного регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
гальним та інтегруючим всі різновиди одержання 
інформації про майбутнє є поняття «передбачен-
ня». Передбачення – обґрунтоване припущення 
про майбутній стан явищ невідомий в даний час, 
але який піддається виявленню. Передбачення або 
ж прогнозування є головною запорукою успішної 
оцінки ризиків, побудови адекватної структури ве-
дення господарства та підтримки стабільності еко-
номічної системи у часі.

Розв’язання задач ефективного прогнозування 
на новому якісному рівні вимагає застосування су-

часних методів системного аналізу до існуючих під-
ходів та методів, коректного використання методів 
математичного моделювання на основі досягнень 
теорії оцінювання та статистичного аналізу даних. 

Існуючі методи прогнозування, які ґрунтуються 
на аналітичних процедурах, логічних правилах та 
раціональному експертному мисленні, у багатьох 
випадках не дають бажаного результату стосовно 
якості оцінок прогнозів, а тому виникає проблема 
значного і прискореного підвищення якості коротко- 
та середньострокового прогнозування. Тому аналіз та 
створення прогнозів адаптивними методами є акту-
альним і важливим у системі управління. Ці методи 
є обов’язковою складовою державних статистичних 
звітностей та статистичних соціальних інститутів.

Адаптивні методи прогнозування застосовують-
ся в ситуації зміни зовнішніх умов, коли найбільш 
важливими стають останні реалізації досліджува-
ного процесу. 

Загальна схема побудови адаптивних методів 
може бути подана так:

1) за кількома першими рівнями ряду будується 
модель і оцінюються її параметри;

2) на основі побудованої моделі розраховується 
прогноз на один крок вперед, причому його відхи-
лення від фактичного рівня ряду розцінюється як 
помилка прогнозування, яка враховується відповід-
но до прийнятої схеми коригування моделі;

3) за моделлю з відкоригованими параметрами 
розраховується прогнозна оцінка на наступний мо-
мент часу тощо [6, с. 115].

Таким чином, модель постійно вбирає в себе нову 
інформацію і до кінця періоду відбиває тенденцію 
розвитку процесу, що існує на даний момент. Про-
гноз отримується як екстраполяція останньої тен-
денції. Численні адаптивні методи відрізняються 
один від одного лише способами числової оцінки па-
раметрів моделі і визначення параметрів адаптації. 
Базовими адаптивними методами вважаються ме-
тод рухомого середнього згладжування, метод екс-
потенційного згладжування Р. Брауна, метод гармо-
нійних ваг, авторегресія, рівняння тренду [9, c. 98].

Об’єктом дослідження оберемо ефективність ви-
користання земельних площ у Вінницькій області 
в галузі рослинництва за 1997-2013 рр. При аналізі 
рядів динаміки (а саме абсолютні прирости, тем-
пи приросту, коефіцієнти зростання, та абсолютне 
значення 1% приросту) виявлено стійку тенденцію 
до спаду ефективності використання потенціалу 
аграрного сектору області (табл. 1.1) [4].

© Ніколіна І.І., Подумєєв І.А., 2014
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За даними таблиці можна побачити, що загалом 
з кожним роком відбувається не приріст, а чіткий 
спад використання площі посівів у Вінницькій об-
ласті. Таким чином, показники з мінусовим значен-
ням відображають неефективне використання зем-
лі. Порівняно з базовим роком (1997) відбувається 
падіння експлуатації земель сільськогосподарсько-
го призначення, яке коливається від 38,3 тис. га до 
450,3 тис. га. Відповідно такий стан можна назвати 
упущеною вигодою. Такий результат понесе за со-
бою ймовірне невиконання річного прогнозованого 
плану. В наслідку недовиконання плану можливе 
очікуване понесення збитків та подвоєння витрат у 
наступному річному плані посівів. Рівень втрачених 
гектарів посівів також можна зобразити на графіку 
(рис. 1).

Така негативна тенденція змушує провести аль-
тернативний прогноз за допомогою рівняння трен-
ду. Враховуючи динаміку фактичних показників 
можна відкинути лінійну природу функції прогно-

Таблиця 1.1
Динаміка посіву сільськогосподарських культур за 1997-2013 рр.

Роки
Фактично, Абсолютний 

приріст, тис. га Темп зростання Темп приросту,% Абсолютне значення 
1% приросту, тис. га

y
i

Δ
і

Δ
б

Тр
і

Тр
б
 Тпр

і
 Тпр

б
А

і

1997 1707,0 х 0,0 х х х х х
1998 1652,7 -54,3 -54,3 0,9682 0,9682 -3,2 -3,2 17,07
1999 1668,7 16,0 -38,3 1,0097 0,9776 1,0 -2,2 16,527
2000 1498,6 -170,1 -208,4 0,8981 0,8779 -10,2 -12,2 16,687
2001 1474,1 -24,5 -232,9 0,9837 0,8636 -1,6 -13,6 14,986
2002 1518,2 44,1 -188,8 1,0299 0,8894 3,0 -11,1 14,741
2003 1587,4 69,2 -119,6 1,0456 0,9299 4,6 -7,0 15,182
2004 1537,5 -49,9 -169,5 0,9686 0,9007 -3,1 -9,9 15,874
2005 1355,9 -181,6 -351,1 0,8819 0,7943 -11,8 -20,6 15,375
2006 1409,7 53,8 -297,3 1,0397 0,8258 4,0 -17,4 13,559
2007 1340,8 -68,9 -366,2 0,9511 0,7855 -4,9 -21,5 14,097
2008 1256,7 -84,1 -450,3 0,9373 0,7362 -6,3 -26,4 13,408
2009 1278,1 21,4 -428,9 1,0170 0,7487 1,7 -25,1 12,567
2010 1330,0 51,9 -377,0 1,0406 0,7791 4,1 -22,1 12,781
2011 1316,3 -13,7 -390,7 0,9897 0,7711 -1,0 -22,9 13,3
2012 1393,6 77,3 -313,4 1,0587 0,8164 5,9 -18,4 13,163
2013 1394,5 0,9 -312,5 1,0006 0,8169 0,1 -18,3 13,936

Таблиця 1.2
Проміжні дані для розрахунку коефіцієнтів функції 

Роки xi yi xi
4 xi

3 xi
2 xi

2yi xiyi

1997 1 1707,0 1 1 1 1707,0 1707,0
1998 2 1652,7 16 8 4 6610,8 3305,4
1999 3 1668,7 81 27 9 15018,3 5006,1
2000 4 1498,6 256 64 16 23977,6 5994,4
2001 5 1474,1 625 125 25 36852,5 7370,5
2002 6 1518,2 1296 216 36 54655,2 9109,2
2003 7 1587,4 2401 343 49 77782,6 11111,8
2004 8 1537,5 4096 512 64 98400,0 12300,0
2005 9 1355,9 6561 729 81 109827,9 12203,1
2006 10 1409,7 10000 1000 100 140970,0 14097,0
2007 11 1340,8 14641 1331 121 162236,8 14748,8
2008 12 1256,7 20736 1728 144 180964,8 15080,4
2009 13 1278,1 28561 2197 169 215998,9 16615,3
2010 14 1330,0 38416 2744 196 260680,0 18620,0
2011 15 1316,3 50625 3375 225 296167,5 19744,5
2012 16 1393,6 65536 4096 256 356761,6 22297,6
2013 17 1394,5 83521 4913 289 403010,5 23706,5
Σ 153 24719,8 327369,0 23409 1785,0 2441622,0 213017,6
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Рис. 1. Невикористані площі посівів за 1997-2013 рр.
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зування та зробити припущення, що вона має ви-
гляд поліному другого порядку. У такому випадку, 
коли крива не утворює наближений до лінії гра-
фік, використовуємо квадратичне рівняння тренду 
[10, c. 52].

2
210

_

ii xaxaay ++=
Спочатку для розрахунків коефіцієнтів функції 

розрахуємо проміжні дані. Поле x
i
 заповнюємо по 

кількості років від 1 до 17. На основі знайдених да-
них формується система рівнянь відносно коефіці-
єнтів квадратичної функції 012 ,, aaa . За допомогою 
табличного процесора MS Excel побудуємо таблицю 
з допоміжними змінними для розрахунку параме-
трів квадратичного рівняння (табл. 1.2).

В такому разі система рівнянь відносно коефі-
цієнтів квадратичної функції α

0
, α

1
, α

2
 має вигляд:









=++
=++

=++
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За допомогою методу Крамера знаходимо 
розв’язок цієї системи: α

0
 = 1783; α

1
 = -61,11; α

2
 = 

2,11.
Таким чином квадратична функція для прогно-

зування посівів має вигляд:
2

_
11,211,611783 xxy +−==178–61,11х+2,11х2

Аналогічно розраховуємо прогнозований показ-
ник по усьому ряду динаміки та прогнозовані зна-
чення на 2014-2016 рр. Зобразимо у таблиці порів-
няння з фактичним показником (табл. 1.3).

З таблиці видно, що максимальне значення за 
допомогою прогнозу становить 96,9 тис. га у 2008 
році. Погіршення ситуації відображається у 1999, 
2003 та 2004 році відповідно 50, 128,7 та 108,3 тис. 
га. Для точного відображення змін зобразимо ре-
зультати графічно (рис. 2).
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Рис. 2. Фактичні та прогнозовані  
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Таблиця 1.3
Розраховані прогнозні значення для посівних 

площ Вінницької області на період 1997-2016 рр.

Роки Фактично, 
тис. га 

Прогнозовані 
показники, тис. га Відхилення

1997 1707,0 1724,0 -17,0
1998 1652,7 1669,2 -16,5
1999 1668,7 1618,7 50,0
2000 1498,6 1572,4 -73,8
2001 1474,1 1530,3 -56,2
2002 1518,2 1492,4 25,8
2003 1587,4 1458,7 128,7
2004 1537,5 1429,2 108,3
2005 1355,9 1404,0 -48,1
2006 1409,7 1383,0 26,7
2007 1340,8 1366,2 -25,4
2008 1256,7 1353,6 -96,9
2009 1278,1 1345,3 -67,2
2010 1330,0 1341,2 -11,2
2011 1316,3 1341,3 -25,0
2012 1393,6 1345,6 48,0
2013 1394,5 1354,1 40,4
2014  1366,8  
2015  1383,8  
2016  1405,0  

На графіку зображено початок позитивної тен-
денції відносно наступних років, а саме приріст 
починаючи з 2010 року. Загалом за період 1997-
2013 рр. позитивні відхилення від фактичних по-
казників у прогнозі складають 11,2–96,2 тис. га, 
але і негативні мають місце у обсязі 26,7-128,7 тис. 
га. Попри точність квадратичного аналізу сумарна 
кількість прогнозованих виграшів у використанні 
земельних площ за 17 років складає усього 9,2 тис. 
га. Тому при виборі прогнозу управлінцю потріб-
но опиратись або ж на стабільність квадратичного 
прогнозу, або ж ризикувати та довіритись прогнозу 
лінійного рівняння тренду.

Висновки з проведеного дослідження: Результа-
ти прогнозу засвідчують ефективність адаптивних 
методів прогнозування та дають можливість обрати 
рішення з можливих альтернатив. В даному випад-
ку аграрний сектор може на основі прогнозу обрати 
сприятливу тенденцію підвищення використання 
земельних посівних площ. Адже починаючи з 2010 
року, згідно квадратичного прогнозу, замість спа-
ду використання земельних ділянок у господарстві 
буде відбуватися приріст який з 2011 до 2016 року 
зростатиме від 0,1-21,2 тис га. Згідно тенденції це 
число буде збільшуватись.
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2009. – 428 с.
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мата / А.Ю. Лопатинская // Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. – № 2. – С. 172-177.

9. Парсаданов Г. А. Планирование и прогнозирование социально-экономической системы: Учебное пособие для вузов. –  
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Аннотация
При моделировании развития социально-экономической системы важным является правильный подбор метода анали-
за данных. Специфика исследуемой среды является базовым фактором выбора методов прогнозирования. Применение 
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ADAPTIVE METHODS TO PREDICT SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES

Summary
In the simulation of socio-economic system is important to the selection method of analysis. Specificity of the environment 
is a basic factor in the selection of forecasting methods. The use of adaptive methods of forecasting performance is a must 
statistics, political, and economic research for the development, adoption, adjustment for optimal management decision
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку національні економіки перебува-

ють у тісній взаємодії через глобалізаційні проце-
си, що активно відбуваються в усіх сферах діяль-
ності. Зовнішньоекономічна діяльність – це один із 
головних чинників конкурентоспроможності, який 
впливає на становлення та розвиток як підприєм-
ства, так і країни в цілому.

Сьогодні майже кожна фірма, здійснюючи госпо-
дарську діяльність, контактує з іноземними партне-
рами. Вихід на зарубіжні ринки, завоювання нових 
сегментів та споживачів, просування нових, інно-
ваційних або вже існуючих товарів, розширення 
масштабів своєї діяльності тощо – все це передба-
чає взаємодію з іноземними бізнес-партнерами.

Прийняття управлінського рішення щодо вибору 
контрагента має великий вплив на реалізацію зо-
внішньоекономічної операції та загальне становище 
підприємства. Пошук інформації й оцінка потенцій-
ного партнера – це початковий і найважливіший 
етап механізму вибору контрагента, що безпосе-
редньо сприяє ефективному та взаємовигідному 
співробітництву.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання організації та вибору зовнішньоекономічних 
партнерів знайшли відображення в працях бага-
тьох зарубіжних науковців: М. Альберта, Р. Дафта, 
Г. Клейнера та ін., а також таких вітчизняних вче-
них як Л. Андрущенко, В. Вишнякова Ф. Хедоурі, 
М. Карпенко та ін. Однак, більшість із досліджу-
ваних питань, стосуються загальної організації та 
проведення переговорів з партнерами і майже не 
приділяється увага систематизації критеріїв ви-
бору партнерів, методам їх оцінки та оцінки умов 
співпраці з ними. 

Постановка завдання. У зв’язку з вищевикладе-
ним, ми вважаємо за необхідне, по-перше, система-
тизувати у даній статті критерії вибору потенцій-
них контрагентів на зовнішньому ринку, по-друге, 
обґрунтувати інформаційні важелі пошуку майбут-
нього партнера за умов посередництва інформацій-
них агентств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
обхідно ретельно вибирати та детально оцінювати 
потенційних партнерів з метою максимізації ефек-
ту та мінімізації ризиків, пов’язаних з веденням зо-
внішньоекономічної діяльності підприємства.

Суттєвого значення при вирішенні укладан-
ня зовнішньоекономічної угоди набуває і країна, 
в якій знаходиться діловий партнер. Ймовірність 
виникнення ризиків залежить від країни, з якою 
передбачається укладання зовнішньоекономічно-
го контракту. При порівнянні варіантів виходу на 
ринок різних країн приймають до уваги наступні 
економічні критерії:

- політична й економічна стабільність;
- витрати виробництва;
- транспортна інфраструктура;
- державні пільги й стимули;
- наявність як кваліфікованої, так і дешевої ро-

бочої сили;
- місткість ринку даної країни;
- наявність торговельних обмежень;
- наявність необхідних постачальників сирови-

ни, матеріалів.
Крім економічних критеріїв, доцільно врахову-

вати й характер торгово-політичних відносин з да-
ною країною, а також національно-культурні осо-
бливості, які необхідно знати для ведення успішної 
комерції [1].

Маркетологи компанії «Ford» при оцінці еко-
номічного клімату, виборі ринку і, відповідно, 
потенційного контрагента враховують наступні 
фактори:

1. Ємність ринку. Фірмі доводиться прогнозува-
ти очікувані обсяги продажів. Такі показники, як 
ВНП, дохід на душу населення, темпи економічно-
го зростання, частка середнього класу в населенні, 
рівень індустріалізації є головними індикаторами 
ємності та перспектив розвитку ринку.

2. Простота ведення бізнесу та сумісність. Для 
більшості компаній найбільш привабливими є краї-
ни, що знаходяться по сусідству, мають мовну схо-
жість, велику чисельність населення і високий рі-
вень доходу на душу населення.

3. Бюрократизм. Під даним фактором слід розу-
міти такі аспекти, як:

– труднощі отримання дозволів на залучення 
працівників зі своєї країни;

– можливості отримання ліцензій на збут або 
виробництво конкретних товарів;

– виконання вимог державних органів у таких 
питаннях, як оподаткування, умови праці, охорона 
навколишнього середовища.
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Рівень бюрократизму прямо виміряти неможли-
во, тому фірми зазвичай звертаються до компаній 
або людей, які знайомі з умовами діяльності в бага-
тьох країнах і здатні визначити цей рівень як висо-
кий, середній або низький.

4. Відповідність можливостям і політиці компанії. 
5. Витрати і доступність ресурсів.
Найважливішим фактором вибору іноземного 

партнера із збуту або виробництва є витрати, осо-
бливо на заробітну плату [2].

Серед контрагентів, які діють на світовому рин-
ку, можна виділити фірми, державні органи, орга-
нізації. Найчастіше в зовнішньоторговельних опе-
раціях беруть участь фірми.

При виборі фірми-контрагента, в першу чергу, 
необхідно вивчити різні аспекти потенційних парт-
нерів, а саме:

1) технологічний (технічний рівень продукції 
фірми, рівень і технологічної бази та виробничі 
можливості);

2) науково-технічний (організація науково-
дослідної та дослідно-конструкторської роботи 
(НДДКР), витрат на них);

3) організаційний (організація управління 
фірми);

4) економічний (оцінка фінансового стану фір-
ми);

5) правовий (норми і правила, що діють в даній 
країні і мають відношення до співробітництва з по-
тенційним партнером) [3].

Процес вибору іноземного партнера передбачає 
проходження основних етапів, які дозволяють при-
йняти правильне управлінське рішення (рис. 1).

Для ретельного вивчення потенційних бізнес-
партнерів необхідно володіти адекватною і досто-
вірною інформацією. В світовій практиці для ви-
вчення потенційного партнера використовують 
різноманітні джерела інформації (рис. 2).

Особливе місце серед джерел інформації за-
ймають довідники з фірм. Їх видають інформацій-
но-довідкові агентства, асоціації, торгово-промис-

лові палати. Довідники з фірм підрозділяються на 
національні, що охоплюють фірми однієї країни, і 
міжнародні, тобто ті, що мають відомості про фірми 
різних країн.

Довідники з фірм мають певні переваги в порів-
нянні з іншими джерелами інформації:

1) охоплення великої кількості фірм;
2) систематичний вигляд та регулярність виходу 

публікації;
3) надання досить повної інформації з усіх ас-

пектів діяльності фірми.
Залежно від призначення й характеру публіка-

цій виділяють наступні види довідників: адресні; 
товарно-фірмові; загальнофірмові; галузеві; з акці-
онерних товариств; директорські; бібліографічні та 
ін. Необхідно відзначити найпопулярніші довідники 
(табл. 1).

Таблиця 1
Найпопулярніші довідники з фірм

Країна 
походження Назва

Німеччина

«ABC Europe Production»; 
«Kompass»; «Wer Liefert Was», 
«Wer Baut Maschinen und 
Anlagen»

Великобританія «Kelly’s Business Directory»
Австрія «Austria Export Data»
Австралія «Melbourne Big»
Данія «Trade Directory for Denmark»
Італія «Italia Federexport»

Джерело: систематизовано авторами за даними [4]

Із власних видань фірм найважливішими є річ-
ні звіти, невід’ємною частиною яких є документи 
фінансової звітності: баланс (balance sheet), звіт 
про прибутки та збитки (income statement), звіт 
про зміни в фінансовому стані, звіт про джерела 
і використання основних і оборотних фондів. Поді-

бного роду видання мають публіч-
ний характер у фірмах з правовими 
формами «акціонерного товариства» 
або «товариства з обмеженою відпо-
відальністю». Річні звіти аналізують 
результативність діяльності фірми 
за рік, дають можливість отримати 
дані про обсяги та напрями інвес-
тування, плани з раціоналізації та 
модернізації виробництва, науково-
технічний потенціал, а також про 
співробітництво з іншими фірмами, 
плани з диверсифікації продукції.

Ще одним важливим джерелом 
інформації про зарубіжні компанії є 
загальноекономічні та галузеві засо-
би масової інформації (газети, жур-
нали, інтернет-ресурси та ін.) [4].

Сучасні комп’ютерні технології 
надають можливість отримати ін-
формацію про іноземні ринки й фір-
ми за допомогою спеціалізованих 
баз даних, які зазвичай створюють 
інформаційні компанії (табл. 2).

Процес пошуку достовірної ін-
формації про потенційного контр-
агента є дуже важливим і від-
повідальним кроком. Самостійне 
виконання даного етапу без залу-
чення професіоналів може кошту-
вати багато часу і грошей.

 

Складення загального списку потенційних іноземних 
партнерів, включаючи компанії, які займають провідне місце 

в галузі та світовому господарстві

Аналіз показників фінансового положення та господарської 
діяльності фірми, вибір потенційних партнерів і 
надсилання офіційного запрошення до співпраці

Проведення порівняльної техніко-економічної оцінки 
підприємств, які відповіли на запрошення

Остаточний вибір контрагента

Рис. 1. Основні етапи процесу вибору іноземного контрагента
Джерело: розроблено авторами за даними [3]

 

Джерела інформації 
про потенційного контрагента

довідники з 
фірм

публікації фірм 
(річні звіти, 

каталоги, ювілейні 
й рекламні 
видання)

матеріали 
спеціалізованих 
інформаційних 

компаній, 
періодичної преси, 

довідки банків

статистичні 
публікації окремих 

країн та 
інтеграційних 
об’єднань (ЄС, 

СОТ та ін.).

Рис. 2. Джерела інформації про потенційного контрагента
Джерело: розроблено авторами за даними [4]
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Для того, щоб отримати в найкоротші терміни 
бажану інформацію, яка буде надійною та відпо-
відатиме всім вимогам, більшість підприємств ко-
ристуються послугами інформаційних компаній. 
Вартість послуг із складання бізнес-довідки кон-
кретного підприємства коливається в межах 50-200 
дол США залежно від регіону й термінів виконання. 
При цьому довідка може бути обсягом як в декіль-
ка сторінок, так і в одне речення (наприклад, про 
анулювання реєстрації підприємства чи його бан-
крутство) [5].

Перевагою послуг інформаційних компаній є те, 
що вони можуть надіслати запит на необхідні дані 
в органи статистики, торгово-промислові палати, до 
партнерів, клієнтів, банків, а також звернутися без-
посередньо до підприємства з відповідним запитом. 
Крім цього, при формуванні бізнес-довідки вико-
ристовуються он-лайн бази даних, доступ до яких 
неможливий для звичайного користувача через ви-
соку ціну та обмежений доступ [6].

Найбільш розповсюдженим прикладом форму-
вання структури міжнародної бізнес-довідки, мож-
на вважати бізнес-довідку інформаційної компанії 
«МСБ-СКІФ»: 

1. Назва підприємства. 
2. Реквізити державної реєстрації. 
3. Історія перереєстрації. 
4. Юридична та фактична адреса. 
5. Номера телефонного та факсимільного зв’язку. 

6. Організаційно-правова форма власності. 
7. Статистичний код. 
8. Статутний фонд.
9. Засновники та їх частки. 
10. Офіційні дані про адміністрацію. 
11. Банківські реквізити; основні види діяльності. 
12. Власне й орендоване майно. 
13. Материнські, дочірні компанії, філії. 
14. Фінансові показники в динаміці. 
15. Податкова і кредитна дисципліна. 
16. Участь в арбітражі в якості відповідача. 
17. Участь керівництва і засновників в управлін-

ні іншими підприємствами, фінансовий стан і репу-
тація цих компаній [5].

Висновки. Отже, процес вибору контрагентів на 
зовнішньому ринку в умовах глобалізації світової 
економіки є необхідним, важливим і відповідальним 
етапом становлення міжнародного співробітництва 
підприємства. Неналежне відношення та приділен-
ня недостатньої уваги до виконання даного кроку в 
майбутньому може викликати негативні зміни в ді-
яльності компанії. Володіння надійною інформацією 
про потенційного партнера дозволяє прийняти пра-
вильне рішення, що безпосередньо вплине на збіль-
шення прибутку та мінімізації фінансових втрат. 
На нашу думку, залучення послуг інформаційних 
агентств є доцільним та вигідним, адже дозволяє 
заощадити час, кошти та попередити ймовірні ри-
зики.
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companion.ua/articles/content?id=3434

6. Оценка надежности потенциального партнера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.companion.ua/
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Таблиця 2
Популярні інформаційні компанії з надання консультаційних послуг

Назва Характеристика Офіційний 
інтернет-ресурс

Dun & Bradstreet
надає можливість отримати інформацію про будь яку зарубіжну 
компанію і оцінити рівень безпеки ведення бізнесу з потенційним 
партнером

www.dnb.com

Moody’s американська інформаційна компанія, що надає консультаційні по-
слуги в сфері кредитування для управління фінансовими ризиками www.moodys.com

Kompass надає інформацію про компанії провідних країн світу www.kompass.com

Europages найбільша європейська інформаційна система, що надає можли-
вість отримати дані про фірми 36 країн Європи на 26 мовах www.europages.com

CREDITREFORM кредитно-інформаційне агентство, що володіє даними про 85% ком-
паній Німеччини та інших європейських країн

www.creditreform.
com

Джерело: систематизовано авторами за даними [4]
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Постановка проблеми. Понад двадцять років 
тому на конференції ООН з навколишньо-

го середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро була 
прийнята програма суспільної динаміки для країн 
світової спільноти на ХХІ століття, зміст якої поля-
гає у такому використанні людських, фінансових й 

природних ресурсів для задоволення людських по-
треб, яке не облишає перспектив життєзабезпечен-
ня майбутніх поколінь. Вона отримала назву моделі 
сталого розвитку. Її базовим принципом було за-
початковано посилення взаємозв’язку економічних, 
соціальних і екологічних аспектів та формування 
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на їх основі єдиної системи суспільного поступу. 
Природно, що системне узгодження і збалансуван-
ня цих складових не є простою справою оскільки в 
цьому контексті постають до вирішення різнопла-
нові і різновекторні процеси. Подібний спектр зорі-
єнтованості у сприйнятті архітектури й механізму 
системи забезпечення «сталого розвитку» вимагав 
докорінних змін в методах її пізнання, констру-
юванні й реалізації окремих векторів суспільного 
розвитку як в найближчій, так і віддаленій пер-
спективі. 

Одним із таких векторів, який власне формує 
нову парадигму розвитку, є екологозбалансоване 
господарювання. Усвідомлення цих реалій природ-
но супроводжувалося активізацією наукової думки 
в напрямку пошуку шляхів гармонізації відносин 
суб’єктів економіки і природи. Мова йде про вне-
сок у розв’язання проблеми екологізації економіки, 
який зробили такі вітчизняні вчені як О. І. Амо-
ша, П. П. Борщевський, В. М. Геєць, Б. М. Данили-
шин, С. І. Дорогунцов, Н. В. Зіновчук, В. С. Кравців, 
І. І. Лукінов, Л. Г. Мельник, С. І. Пірожков, А. С. Фі-
ліпенко, С. К. Харічков, М. М. Якубовський і ін. 
Завдяки роботам цих учених напрацьовано основи 
категоріального і понятійного апарату, норматив-
но-правової бази для трансформаційної економіки, 
основ національної екологічної політики тощо.

Постановка завдання. Між тим за роки неза-
лежного господарювання екологічний фактор став 
лише складовою суспільного поступу про враху-
вання якого декларують політики і практики, але 
аж ніяк не джерелом зростання. На підтверджен-
ня висловленого Україна серед європейських дер-
жав має на сьогодні найвищі показники негативних 
антропогенних навантажень на природне серед-
овище. Посилення екологодеструктивного впливу 
економічної діяльності на навколишнє середовище 
обумовлює необхідність подальших досліджень по 
зменшенню тиску на довкілля. У цьому контексті 
потребують доопрацювання питання екологізації 
економіки як динамічної категорії та її прив’язки 
до метрологічних розробок щодо опису кількісно-
якісними показниками соціальних і економічних 
змін. Масштаби досліджень у такому напрямку ще 
досить незначні і, що мабуть головне, вони не за-
безпечені методологічно.

Виклад основного матеріалу дослідження. Коли 
мова заходить про «динаміку» як поняття зокрема 
і у різнобічному спектрі словосполучень, його утри-
муючих, мусимо мати чітку позицію з приводу того, 
що саме ідентифікується з ним. Термін «динаміка» 
етимологічно означає «…стан руху, розвиток у часі, 
зміну якого-небудь об’єкту чи то явища» [1, с. 296]. 
З цієї нормативної констатації випливає, що кате-
горія «динаміка» володіє властивістю закономірної 
спрямованості в силу постійного переходу від од-
ного стану до іншого та переміщенням від однієї 
координатної точки простору до іншої.

При цьому важливо врахувати ще один специ-
фічний методологічний аспект. Сучасна світоглядна 
позиція щодо категорії «динаміка» більш адекватно 
описується не через залучення поняття «спрямова-
ності у просторі і часі», а із задіянням такого сино-
німу руху як процес. Найбільш обширну характе-
ристику категорії процес надав свого часу видатний 
соціолог П. Сорокін. Він ототожнив процес з «…
будь-яким видом руху, модифікацією, перетворен-
ням, перебудовою або еволюцією, інакше кажучи, 
будь-якою зміною даного логічного суб’єкта у часі, 
стосується воно зміни його місця у просторі, чи то 
мова йде про модифікацію його кількісних і якісних 
аспектів» [2, с. 97]. Керуючись цією методологічною 

вказівкою спектр концептуальних поглядів на сут-
ність поняття «динаміка» слід, на наш погляд, ква-
ліфікувати як закономірно спрямований у просторі 
і часі процес, описуваний кількісними і якісними 
характеристиками. Для позначення або кількісної 
оцінки соціально-економічної динаміки використо-
вується поняття «зростання», а якісної – розвиток.

У цьому контексті було б грубою помилкою, якби 
ми вели мову про поняття «екологічна динаміка» як 
про уже сформоване, цілісне тлумачення. Наукова 
громадськість тільки-но відшукує контури і змістов-
не наповнення цієї категорії. У відповідності з цим 
для створення методологічної платформи управлін-
ня екологічною динамікою необхідно подолати одно-
бічні підходи до її тлумачення, які практично ото-
тожнюють у ній кількісну і якісну складову.

Справа у тому, що у сучасній фаховій літерату-
рі відсутнє чітке обґрунтування понять «екологічне 
зростання» та «екологічний розвиток» у всіх аспек-
тах їх наукового і практичного порозуміння. Більш 
того, в прямій транскрипції вони практично не вжи-
ваються. Проте, на наш погляд, дещо схожі слово-
сполучення все ж мають місце. Ми маємо на увазі 
терміни «екологічне навантаження» [3], «тиск на до-
вкілля» [4, с. 14], «екологічна деградація» [5] і т.ін.

Виходячи з цих напрацювань та власних мірку-
вань, нами для наукового вмотивування складових 
«екологічної динаміки» і внесення уточнень в по-
нятійно-категоріальний апарат їх тлумачення було 
здійснено діагностику та оцінку змін екологічного 
характеру на предмет їх детермінації і субстанціо-
нальної відмінності.

Відомо, що основним видом навантаження такого 
елемента навколишнього середовища як атмосфера 
є викиди забруднюючих речовин у повітря. Згідно 
розрахунків, проведених нами на основі офіційних 
статистичних матеріалів, викиди забруднюючих ре-
човин у повітря від стаціонарних джерел за станом 
на кінець 2012 р. порівняно з 1990 р. зменшилися на 
54,0%, а від пересувних – на 59,3% [6]. Проте від-
несення реалій зменшення викидів забруднюючих 
речовин у повітря від стаціонарних джерел впро-
довж 1990–2012 рр. на рахунок суб’єктів виробни-
чої діяльності ми вважали безпідставним. Справа у 
тому, що зменшення викидів забруднюючих речо-
вин у повітря від стаціонарних джерел пов’язане з 
масою політико-економічних процесів, генерованих 
незалежністю України і розривом господарських 
зв’язків з республіками бувшого СРСР.

Маємо осмислено сприймати й інший аспект цієї 
констатації. Викиди забруднюючих речовин у по-
вітря від стаціонарних джерел здійснюються хоча 
і «тотально», але з різним їх тиском на повітряний 
басейн. Мова йде про види економічної діяльнос-
ті і їх суб’єктивізацію. Основне навантаження на 
повітряний басейн чинять суб’єкти виробництва та 
розподілення електроенергії, газу та води, перероб-
на та добувна промисловість. Зокрема, понад 87,6% 
викидів забруднюючих речовин у повітря від стаці-
онарних джерел добувної промисловості формують 
підприємства галузей добування паливно-енерге-
тичних корисних копалин, а 79,8% викидів забруд-
нюючих речовин у повітря від стаціонарних джерел 
переробної промисловості створюється у галузях 
металургійного виробництва. 

Дотримуючись звичайної логіки, за якою змен-
шення абсолютного обсягу викидів забруднюючих 
речовин у повітря від стаціонарних джерел має 
кореспондуватися з тенденцією продукування об-
сягів виробництва у вартісному вимірі, нами були 
узагальнені подібні дані по промисловому сегмен-
ту економіки. За нашими розрахунками кількість 
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промислових підприємств, які мали викиди зі ста-
ціонарних джерел в атмосферне повітря, зменши-
лася на 46,1%. При цьому в обробній промисловості 
їх кількість скоротилася на 51,9%, у харчовій про-
мисловості та переробці сільськогосподарських про-
дуктів – на 58,5%; в металургії і обробці металу –  
на 25,3%, у виробництві та розподіленні електро-
енергії, газу та води – на 22,8% і в добувній про-
мисловості – на 10,0%. Проте при такій кількісній 
рецесії об’єктів продукування забруднень повітря-
ного басейну обсяги викидів зі стаціонарних джерел 
в атмосферне повітря в період з 2000 р. по 2012 р. 
зросли з 3959,4 тис. т до 4335,3 тис. т, або на 9,5% 
[6]. Викиди забруднюючих речовин в середньому од-
ним підприємством зросли за 2000–2012 рр. з 277 до 
514 т, тобто на 86,0%. Така ж картина мала місце і 
розрізі промисловості загалом, кожне активно діюче 
підприємство якої наростило обсяги викидів в атмос-
ферне повітря з 499,6 т у 2000 р. до 945,6 т у 2012 р. 
або на 90,0%. Щодо її галузей, то в обробній про-
мисловості викиди забруднюючих речовин окремим 
продуцентом зросли з 226 до 400,8 т або на 77,3%, 
у харчовій промисловості та переробці сільськогос-
подарських продуктів – на 115,5%, у металургійних 
галузях – на 125,4%, у виробництві та розподіленні 
електроенергії, газу та води – на 174,3%.

Зазначимо і таку річ. Те збільшення викидів, 
яке має місце в Україні в перерахунку на одне під-
приємство, немає відношення до зростання шкідли-
вих виробництв. Більш того, шкідливі з точки зору 
людини і забруднення атмосфери виробництва пра-
цюють з використанням 25–30% наявної потужнос-
ті. На заваді цьому постає продовження процесів 
переділу власності через формально правові, а ре-
ально противоправні дії. Нові власники, які відчу-
вають себе теж тимчасовими не вкладають кошти в 
екологічне облаштування виробництва.

Навряд чи можуть виникати сумніви відносно 
концентрації підприємств галузей, які є основни-
ми продуцентами викидів забруднюючих речовин 
у повітря, у старопромислових регіонах. Зокрема, 
концентрація біля 73,0% усіх викидів забрудню-
ючих речовин у повітря від стаціонарних джерел 
має місце у чотирьох областях України (Донецька, 
Дніпропетровська, Луганська, Запорізька обл.). Це 
перекіс, який призводить з однієї сторони до одно-
бічного розвитку того чи іншого регіону, а з дру-
гої – ставить їх у тупикову ситуацію з розвитком 
кризових явищ на зовнішній арені і з третьої – по-
требує значних коштів на екологічний захист на-
селення території. Основними токсичними інгреді-
єнтами, якими забруднюється повітря під час дії 
стаціонарних джерел були і залишаються діоксид 
сірки, діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, 
метан, неметанові леткі органічні сполуки та сажа. 
Їх частка у загальних викидах забруднюючих ре-
човин у повітря від стаціонарних джерел зросла з 
77,6% у 1990 р. до 85,1% у 2012 р. [6].

Суттєво впливають на забруднення навколиш-
нього середовища і стан здоров’я населення викиди 
токсичних інгредієнтів з пересувних джерел. Вони 
порівняно зі стаціонарними не стільки більш ток-
сичні як сильніші за впливом на людину, оскільки 
забруднюючі речовини, що надходять в атмосферне 
повітря, розповсюджуються на рівні органів її ди-
хання. Якщо перейти у часовий вимір, оконтурений 
1998–2012 рр., то обсяг викидів забруднюючих ре-
човин у повітря від пересувних джерел на ньому 
збільшився в 1,73 рази [6]. Безумовно, виокремле-
на динаміка пояснюється специфічним кількісним 
зростанням автомобільного парку. З країн Європи 
сформувався потік не нових автомобілів, а з про-

бігом. Відомо, що токсичні викиди в атмосферне 
повітря рухомого складу ростуть швидше за їх 
фізичний знос і «старіння». Наприклад, для авто-
мобілів тільки в перші 3 роки можна підтримувати 
рівень викидів, гарантований підприємством-ви-
робником. Про перевищення гарантованої норми 
викидів засвідчує факт того, що вже у 2000 р. знос 
транспортних засобів перевищив 50,5%, а до 2010 р. 
зріс ще на 43,9 в.п. Ґрунтуючись на цих фактах, 
можна стверджувати, що використання застарілих 
і неекономічних транспортних засобів з заправкою 
паливом, яке не відповідає цивілізаційним нормати-
вам, і насичувало стіль інтенсивно забруднюючими 
викидами повітряний басейн країни.Як наслідок до 
регіонів, які традиційно домінували у використанні 
екологонебезпечних технологій переробки природ-
них ресурсів, а слід і їх транспортуванні, додалися 
і інші. Нами за офіційною статистикою встановле-
но, що регіонами-забруднювачами атмосферного 
повітря від експлуатації автомобільного транспор-
ту стали окрім старопромислових областей ще й м. 
Київ та Київська, Полтавська, Львівська і Одеська 
області.

Потрібно наголосити, що здійснення виробни-
цтва продукції на засадах ощадливого викорис-
тання природних ресурсів має проходити в умовах 
мінімізації обсягів утворення відходів. Принципово 
значущим у характеристиці структури відходів є 
зростання питомої ваги тої їх частки, яка відноси-
лася до ІІ класу. З ними пов’язуються тверді про-
мислові відходи, до яких відносяться важкі метали 
та їх солі, хром, кадмій, свинець та їх солі, відходи 
гальванічних виробництв, осад стічних вод промис-
лових підприємств та шлам пилу із систем мокрого 
очищення газів. Їх частка впродовж 1990–2012 рр. 
зросла з 6,74% до 26,13% тобто у 3,9 рази. При цьому 
їх абсолютний обсяг зріс зі 176 тис. т до 357,5 тис. т, 
тобто більше аніж у 2 рази.

Досить непрогнозованою постає динаміка утво-
рення відходів за питомою вагою в розрізі регіонів. 
Біля 80,0% відходів І-ІІІ класів токсичності фор-
мується суб’єктами господарювання таких облас-
тей як Дніпропетровська (37,53%), Миколаївська 
(17,42%), Запорізька (14,38%) і Харківська (10,0%).
Причиною подібного асиметричного антропогенного 
навантаження цих промислово розвинених регіонів 
є специфіка, здійснюваних на їх теренах видів еко-
номічної діяльності. 

В принципі сьогодні відходи сприймаються у 
якості об’єктів, які вже були у вжитку і втрати-
ли свої споживчі якості. Між тим у цій констата-
ції утримується одна з досить принципових супер-
ечностей. Не можна абстрагуватися від того, що у 
відходах утримується певна частка корисних ре-
човин не вилучених в силу наявних, а вірніше не-
достатніх у цьому контексті можливостей діючих 
технологій. Застарілі методи видобутку корисних 
копалин приводить до того, що в надрах Землі за-
лишається 50% солей, 40% кам’яного вугілля, 25% 
руди металів. В зв’язку з цим, лише з урахуванням 
реалізованих прагнень по до вилученню корисних 
включень,утримуваних у відходах, впродовж по-
точного чи то в наступних періодах можна надати 
прикінцеву оцінку реаліям утворення доходів. 

Відтворення стану екологізації економіки ви-
магає окрім оцінки стану атмосферного повітря й 
накопичення відходів встановлення також і реалій 
щодо забезпечення водопостачання населення й 
підприємств та його екологічного оздоровлення. За 
результатами проведеного нами моделювання во-
допостачання встановлено зростання питомої ваги 
втрат водозабору впродовж 1990–2012 рр. щорічно 
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на 0,258 в.п. Половина обсягів води, які втрачають-
ся, припадає на житлово-комунальну галузь (51%). 
Відсоток втрат у цій галузі становить 38%. І це при 
тому, що більшість води, яка втрачається у кому-
нальній галузі, вже підготовлена для споживання. 
Це пов’язано,перш за все, з досить високим сту-
пенем зносу водогінних та каналізаційних мереж, 
який в середньому по країні перевищує 60,0%. При 
осмисленні цієї ситуації закономірно приходимо до 
висновку про невиправдано високі обсяги забору 
води з природних об’єктів для забезпечення на-
гальних потреб.

Добре відомо, що водопостачання є лише почат-
ком забезпечення виробничих і людських потреб. 
Його продовженням є водовідведення використаної 
свіжої води, як правило, шляхом скидання у во-
дойми забруднених стоків. У 2012 році у поверх-
неві водні об’єкти скинуто 8081 млн. м3 стічних 
вод, у тому числі: підприємствами промисловос-
ті – 4751 млн. м3, житлово-комунальної галузі – 
2043 млн. м3 та підприємствами сільського господар-
ства – 952,9 млн. м3. Із загального обсягу,скинутих 
у водні об’єкти стічних вод, забруднені складають 
18,8%, нормативно-очищені – 22,3% та норматив-
но-чисті без очистки – 58,9%. Близько 75% від усіх 
забруднених стічних вод скидається Донецькою, 
Дніпропетровською, Луганською та Одеською об-
ластями.

Але обмеження екологічної ситуації приведени-
ми констатаціями було б методологічною помилкою. 
З екологізацією виробництва пов’язують обсяги ін-
вестицій на покращення природного капіталу або 
на природоохоронні заходи, відшкодування втрат, 
завданих виробничою діяльністю навколишньо-
му природному середовищу та зменшення запасів 
природного капіталу. Проте ця констатація виво-
дить лише на теоретичну конструкцію системних 
заходів по упередженню екологічних деструкцій. 
Найбільш проблематичним є встановлення обсягу 
зменшення запасів природного капіталу та відшко-
дування екологічних втрат від виробничої діяльнос-
ті. Щодо інвестування природоохоронних заходів, 
то існуюча система обліку господарської діяльнос-
ті на різних рівнях управління надає можливості 
його вартісного оконтурення. В Україні впродовж 
2001–2012 рр. при зростанні ВВП у порівнянних 
цінах 2012 р. майже у 1,5 рази, збори за спеці-
альне використання природних ресурсів зросли у 
2,2 рази, екологічні платежі у вартісній оцінці зрос-
ли у 8,5 разів, а обсяг затрат по компенсації втрат 
від деградації довкілля – у 5,2 рази. Якщо перейти 
від абсолютних до відносних показників, то можна 
констатувати зростання вдвічі частки екологічних 
платежів і у 3,5 рази питомої ваги загальних затрат 
по компенсації втрат від деградації довкілля у ВВП.

За нашими розрахунками загальна сума витрат 
по попередженню екологічної деградації в Україні 
в 1990–2012 рр. зросла у 1,52 рази і склала на по-
чаток 2013 р. понад 20,5 млрд. грн. Але за таких в 
принципі вражаючих змін у відносному вимірі вони 
були незначними. Витрати по попередженню еколо-
гічної деградації в Україні в 1990–2012 рр. зросли 
по відношенню до ВВП на 0,8 в.п. і склали напри-
кінці 2012 р. тільки 1,46%.

Зазначимо, що приведені факти й розрахунки 
не оконтурюють впливу екологічної деградації на 
здоров’я населення. Нині близько 37% населення 
нашої країни проживає в екологічно несприятли-
вих умовах, що призвело до швидкого зростання 
захворюваності, пов'язаної з погіршенням навко-
лишнього середовища. Проведені нами розрахун-
ки свідчать, що кількість уперше зареєстрованих 

випадків захворювань в Україні зросла впродовж 
1990–2012 рр. в 1,1 рази. Привертають увагу зміни 
зареєстрованих випадків захворювань в розрізі їх 
видів. Зокрема реєстрація хвороб системи крово-
обігу зросла у 2,3 рази, новоутворень – 1,6 рази, 
хвороб шкіри та підшкірної клітковини – в 1,2 рази. 
Щодо функціональних відхилень, то уроджені ано-
малії, деформації та хромосомні порушення зрос-
ли у 1,5 рази. Безумовно, за приведеними цифрами 
щодо захворювань і смертності неможливо визна-
чити чистий вплив на них чинників довкілля. Для 
такого аналізу потрібна спеціальна епідемічна сис-
тема спостереження, як на національному, так і ре-
гіональному рівнях.

Ті результати суспільного поступу, які було 
встановлено дослідженням, засвідчують загалом 
переважно регресивний рух по траєкторії еколо-
гозбалансованого розвитку та неефективність вну-
трішньої екологічної політики. Але, оскільки за-
вдання полягало не у визначенні рівня екологізації 
економіки, а в обґрунтуванні сучасної метрологічної 
парадигми екологічної динаміки, то головним ре-
зультатом є виокремлення її суто кількісних і якіс-
них характеристик. Ситуація складається так, що 
показники екологічного зростання обумовлюються 
обсягами забруднення атмосферного повітря, від-
ходів, водостоків, а екологічний розвиток відтворю-
ється відносними характеристиками щодо впливу 
на одиницю території, особу населення, екологічної 
ціни виробництва тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Репре-
зентовані результати дослідження є важливими не 
лише для теорії, а й для практики забезпечення 
суспільної динаміки в силу обґрунтування інформа-
ційної дихотомічності категорії екологічна динаміка 
і встановлення можливостей її опису у кількісно-
якісних параметрах зростання і розвитку аналогіч-
но соціальному і економічному поступу. Віддаючи 
звіт тому, що на етапі концептуального становлен-
ня понятійно-категоріального апарату екологіза-
ції економіки неможливо сформулювати вичерпну 
формулу екологічної динаміки, ми схильні до її 
тлумачення як процесу, здійснюваного у просторі 
і часі з кількісними та якісними змінами законо-
мірного й еволюційного характеру, пов'язаного з 
характером тиску економічної активності суб’єктів 
економіки на навколишнє середовищє. Екологіч-
не зростання як кількісна категорія корелюється з 
мірою посилення впливу економічної діяльності на 
оточуюче природне середовище. Екологічний роз-
виток слід сприймати як незворотній, спрямований, 
закономірний процес змін в довкіллі, які пов'язані з 
послабленням негативного впливу на людину і по-
ліпшенням якості середовища діяльності та прожи-
вання.

Безумовно, соціально-економічний простір, 
спектр екологічних параметрів якого ми прагну-
ли визначити, поєднує у собі не лише чинні, а й 
трансцендентні характеристики й впливи, які пере-
бувають за межами видимого процесу змін. Справа 
у тому, що проблема екологізації економіки являє 
собою багатовимірну структуру, яка постає ніби 
матрьошкою, утримуючою у собі різноманітні ком-
бінації екологічних впливів видів економічної діяль-
ності, суб’єктів господарювання, способів взаємодії 
продуцентів з навколишнім середовищем і т. ін. І в 
цьому контексті, беззаперечно, потрібно вносити в 
теорію екологічної динаміки принципові уточнення. 
Природно, що з цього приводу слід очікувати роз-
гортання дискусії в площині спроможностей управ-
ління сталим розвитком, який має забезпечити со-
ціо-економіко-екологічну динаміку.
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1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 

2001. – 1728 с.
2. Сорокин П.А. Социальная и культурнаядинамика / П.А. Сорокин. – М.: Астрель, 2006. – 1176 с.
3. Теліженко О. Аналіз екологічного навантаження на комплекс реципієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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НЕФОРМАЛІЗОВАНИЙ КОНЦЕПТ РОЗВИТКУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  
У КОМПАНІЯХ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Статтю присвячено аналізу ролі неформалізованих засад системи ризик-менеджменту у компаніях реального сектору 
економіки, зокрема телекомунікаційних. Відзначається відсутність уваги з боку дослідників до даної проблематики. 
Підкреслюється істотне посилення впливу ризиків на бізнес телекомунікаційних компаній за часів економічної неви-
значеності. Вказується на необхідність «підозри» щодо методологічних засад ризик-менеджменту у компаніях ринку 
телекомунікацій. Розкриваються основні аспекти «неформалізованих політик» ризик-менеджменту у сучасній компанії.
Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, стратегічний ризик-менеджмент, методологія ризик-менеджменту, «не-
формалізовані політики ризик-менеджменту», компанії ринку телекомунікацій.

Постановка проблеми. Кризові явища сучас-
ної економіки негативно позначаються на 

стані високотехнологічних ринків, до яких відно-
ситься ринок телекомунікацій. Компанії даного рин-
ку, вживаючи антикризових стратегій стикаються 
із значною кількістю ризиків, перелік яких остан-
німи роками істотно розширився завдяки впрова-
дженню новітніх інноваційних стратегій модерні-
зації телекомунікаційного бізнесу. Тож прибуткова 
діяльність телекомунікаційних компаній на ринку 
залежить від своєчасної ідентифікації ризиків та 
вжиття системних заходів щодо їх подолання/мі-
німізації наслідків. 

Сучасні високотехнологічні компанії ринку теле-
комунікацій прагнуть нині розвивати стратегічний 
ризик-менеджмент задля забезпечення стабіль-
ності бізнесу не тільки у короткотерміновій, а й у 
середньотерміновій та довгостроковій перспективі. 
Тому нагальним завданням є впровадження ефек-
тивної системи ризик-менеджменту, що охоплюва-
ла би усі рівні корпоративного управління.

Аналіз наукових джерел засвідчив, що систе-
ма ризик-менеджменту сучасної компаній має як 
формалізоване, так і неформалізоване підґрунтя. 
Проте лише деякі дослідники наголошують на на-
явності певного спектру методів мінімізації ризиків, 
які не можна формалізувати. До формалізованого 
підґрунтя належать організаційні заходи, технічне 
та технологічне забезпечення управління ризика-
ми, що, як правило, втілюються у документальній 
формі. «Існує також низка методів мінімізації ризи-
ків, що неформалізуються, під якими розуміються 
процеси, що опосередковано впливають на якість 
організації ризик-менеджменту та управління ком-
панією в цілому» [1]. 

Реалізація новітніх бізнес-настанов щодо ризи-
ків, за якої ризики інтерпретуються як джерело 
змін, передбачає формування та розвиток у компа-
ніях реального сектору економіки, зокрема телеко-
мунікаційних, неформалізованих засад ризик-ме-
неджменту.

У низці авторських наукових публікацій було зо-
середжено увагу на одному з аспектів даного явища, 
а саме, культурі «прийняття ризиків» у компанії. 
Проте тільки таким форматом корпоративної куль-
тури неформалізований концепт ризик-менеджмен-
ту у компаніях реального сектору економіки воче-
видь обмежувати не можна. Дана проблематика 
може бути розкрита ще з декількох позицій, на яких 
буде зосереджено увагу у даній науковій статті.

Постановка завдання. Важливим науковим за-
вданням, фактично не реалізованим в українсько-

му науковому контексті, є систематизація нефор-
малізованих засад ризик-менеджменту у компаніях 
реального сектору економіки, зокрема телекомуні-
каційних. Об'єктом дослідження має стати система 
неформалізованих засад системи ризик-менедж-
менту у компаніях реального сектору економіки. 

Предметом – специфіка та роль в управлінні 
ризиками неформалізованих засад системи системи 
ризик-менеджменту у компаніях ринку телекому-
нікацій. Метою дослідження є привертання уваги до 
методології ризик-менеджменту, адже здебільшого 
переважають дослідження математичного підґрун-
тя управління ризиками. Неявні «неформалізовані 
політики» ризик-менеджменту майже не потрапля-
ють у поле професійних досліджень.

Зважаючи на важливість «неформалізованих 
політик» ризик-менеджменту для ефективного 
управління ризиками у сучасних телекомунікацій-
них компаніях (а нині на українському ринку теле-
комунікацій відбувається активне становлення цієї 
компоненти корпоративного управління), пропону-
ємо звернутись до соціологічних опитувань співро-
бітників компаній та експертного опитування. По-
рівняння результатів опитування дасть можливість 
системно проаналізувати «неформалізовані політи-
ки» ризик-менеджменту у компаніях ринку теле-
комунікацій. 

Додамо, що під «неформалізованими політика-
ми» ризик-менеджменту будемо розуміти сукуп-
ність методологічних засад нематиматичної при-
роди – соціокультурних, релігійних, психологічних, 
гендерних і т. ін. На підставі цих засад можливе 
більш коректне управління ризиками, враховуючи 
життєвий цикл компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
ліз «неформалізованих політик» було здійснено 
на підставі соціологічного опитування, що прово-
дилось у трьох провідних компаніях українського 
ринку телекомунікацій у вересні 08–12 10 верес-
ня 2014 р. та опитуванні п'яти категорій експертів 
українського ринку телекомунікацій 22–26 верес-
ня 2014 р. Результати цих опитувань дали змогу 
реконструювати такі «неформалізовані політики» 
ризик-менеджменту у компаніях ринку телекому-
нікацій:

• Відкритість інформації щодо ризиків ком-
панії. Результати опитувань засвідчили, що даний 
принцип є базовою основою для вироблення «по-
літик» компаній щодо ризиків. Так прийняття у 
США у 2002 р. Закону Сарсбейнса-Окслі – одно-
го із засадних документів для розвитку ризик-ме-
неджменту у реальному секторі економіки, спри-

© Одаренко О.В., 2014
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яло поліпшенню поінформованості акціонерів та 
інвесторів щодо ризиків компаній, зробило компанії 
менш уразливими, зокрема для репутаційних ризи-
ків. Вочевидь, аналогічний акт необхідно прийняти 
і в Україні, хоча б для подолання методологічного 
колапсу, пов’язаного із закритістю інформації про 
ризики компаній, зокрема телекомунікаційних.

• Зміни у стилі управління компанією. На «по-
літики» у царині ризик-менеджменту істотно впли-
вають стилі управління компанією. Орієнтація на 
патерналістську ідею, притаманна традиційному 
управлінню корпорацією з вертикальною структу-
рою не дає змоги глибоко аналізувати внутрішні ри-
зики. Зокрема не актуалізуються ризики, пов'язані 
з персоналом, насамперед, з топ-менеджментом 
компанії. Більш гнучка структура управління, що 
характеризується залученням працівників до по-
становки цілей компанії та вибору засобів їх реалі-
зації, дає змогу ефективніше виявляти й нейтралі-
зовувати внутрішні ризики. 

Необхідна кореляції системи ризик-менеджмен-
ту та структури управління компанією ще на стадії 
розробки архітектури системи управління ризика-
ми. Не може бути уніфікованої системи управління 
ризиками. Маємо врахувати і розміри компанії, її 
бізнес-спрямованість на ринку, зокрема телекому-
нікаційному.

• Інтеграція ризик-менеджменту у процес 
прийняття управлінських рішень. За Н. Лума-
ном («Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen 
Theorie», 1984), «сучасна ризикова поведінка» зна-
ходиться поза дихотомією «раціональне/ірраціо-
нальне». Процес прийняття рішень пов`язаний із 
ризиковими наслідками, що провокують інші рі-
шення. У результаті утворюється мережа («дере-
во») розгалужених рішень, що накопичує ризики. 
Отже чинники ризику варіативні та змінюються у 
часі/просторі. Проте вихід за межі раціональної ін-
терпретації ризику загострює методологічну про-
блему використання аналітичного інструментарію. 
Використання математичного апарату для аналі-
зу ризиків компаній має бути підкріплено психо-
логічними дослідженнями ставлення персоналу до 
ризиків/змін/можливостей та рівня психологічної 
готовності персоналу до реалізації стратегій ризи-
кової поведінки.

• Вироблення специфічного стилю реакції 
команд на ризик. Структурування компаній за 
командним принципом дасть змогу сформувати 
специфічні командні стилі реакції на ризик, що 
здатне мінімізувати втрати компанії. Адже у ко-
манді маємо єдність реакції на ризик-виклики, за-
вдяки єдиним професійним інтенціям її учасників. 

Тим самим подолання ризику перетворюється для 
команди на елемент проектного завдання. Відпо-
відальність за ризик втрачає індивідуалізацію, що 
знімає психологічну напругу серед персоналу. Ко-
манда також може бути експертною групою щодо 
вироблення заходів з мінімізації ризиків на певній 
ділянці роботи.

Висновки. Зазначені «політики», на наш погляд, 
можуть стати важливими елементами формуван-
ня нової моделі модифікації компаній та структур 
управління. Назвемо таку компанію ризик-стійкою. 
Ризик-менеджмент у такій компанії має бути спря-
мований не тільки і не стільки на забезпечення без-
пеки бізнесу, а на забезпечення стійкого прибутко-
вого розвитку компанії на ринку.

Частково така компанія описана російською до-
слідницею І. Владіміровою, яка виділяє такі харак-
терні риси, як «перехід від вузької функціональної 
спеціалізації у змісті та характері самої управлін-
ської діяльності, у стилі управління; дебюрокра-
тизацію, відмовою від формалізації, від ієрархії, 
від уособлення функціональних та штабних ланок; 
скорочення числа ієрархічних рівнів завдяки тому, 
що більш кращими будуть не великі централізовані 
компанії, а низка дрібних з гнучкими спеціалізова-
ними формами праці, мережі компаній; трансфор-
мацію організаційних структур компаній з пірамі-
дальних на пласкі, з мінімальною кількістю рівнів 
між вищим керівництвом та безпосередніми вико-
навцями, так як управління по горизонталі більш 
дієве, ніж по вертикалі; здійснення децентралізації 
низки функцій управління, перш з все, виробни-
чих та збутових. З цією метою у рамках компаній 
створюються напівавтономні або автономні відді-
лення, стратегічні бізнес-одиниці, що повністю від-
повідають за прибутки та збитки; підвищення ролі 
нововведенчеської діяльності, створення в рамках 
крупних компаній нововведенчеських фірм, орієн-
тованих на виробництво і самостійне просування 
на ринок нових виробів та технологій і діючих на 
принципах «ризикового фінансування»; підвищення 
статусу інформаційних і кадрових засобів інтегра-
ції (наприклад, комбінації персоналу) порівняно з 
технократичною структурною інтеграцією; встанов-
лення філійних форм зв'язку між самою компані-
єю та іншими підприємствами, наприклад, шляхом 
створення внутрішніх ринків; створення автоном-
них груп (команд), постійне підвищення творчої та 
виробничої віддачі персоналу» [2]. 

Тож ретельний аналіз «політик ризик-менедж-
менту» має сприяти перетворенню телекомуніка-
ційних компаній на ризик-стійкі компанії сучасно-
го, подекуди віртуального, формату
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Постановка проблеми. Сьогодні консульту-
вання серйозно посилило свою роль у сві-

товому бізнес-середовищі, розширило сфери своєї 
присутності на ринку. Співпраця консультантів та 
клієнтських організацій відбувається за різними 

напрямками та набуває різноманітних форм. Кон-
салтингові послуги надаються та є затребуваними в 
різних функціональних сферах діяльності підпри-
ємств, державних, комерційних і неприбуткових 
організацій. Але незважаючи на визнання консуль-
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тування як провідної інтелектуальної складової 
бізнесової інфраструктури, дискусійними залиша-
ються питання вибору консалтингового партнера, 
оцінки ефективності співпраці з ним, вибору форм 
і методів взаємодії під час консультування для до-
сягнення встановлених цілей.

Теоретичні питання організації й розвитку кон-
салтингової діяльності знайшли відображення в 
роботах В.А. Верби, О.Г. Брінцевої, С.В. Грицая, 
С.В. Козаченко, В.А. Коростельова. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання статті яке по-
лягає в дослідженні основних аспектів якісної та 
ефективної організації консалтингової діяльності 
підприємства, характеристиці сучасних видів кон-
салтингових послуг, аналізі стану функціонування 
ринку консалтингових послуг в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-
сультування – це діяльність, яка здійснюється 
професійними консультантами і направлена на об-
слуговування потреб комерційних і некомерційних 
організацій, фізичних осіб в консультаціях, навчан-
ні, дослідницьких роботах по проблемах їх функці-
онування і розвитку [4, c. 67].

Під процесом консультування розуміють по-
слідовну серію дій, заходів, що виконуються кон-
сультантом для досягнення позитивних змін усе-
редині клієнтської організації, швидкого вирішення 
проблем або створення умов, при яких у клієнта 
з’явиться можливість зробити це самостійно. 

Продуктом консультаційної діяльності є консалтин-
гова послуга, тобто необхідна рекомендація, можливий 
прогноз, актуально до застосування в конкретній ситу-
ації порада, порада, прогноз, можливо, рекомендація в 
межах інтересів клієнта. Консалтингова послуга – ін-
телектуальний продукт, що залишається у володінні 
клієнта після завершення консультування в межах дії 
сучасного інформаційного пошуку.

Консультування, як специфічний напрямок біз-
несу, виступає водночас у двох якостях: профе-
сійної діяльності та ділової активності (рис. 1). Ця 
єдність двох аспектів консалтингу визначає специ-
фіку консалтингової фірми [2, c. 1113].
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Рис. 1. Два аспекти консалтингової діяльності

Діяльність консалтингового підприємства визна-
чається наявністю стандартизованої системи ви-
робництва та надання послуг, а також використан-
ня певних методологічних підходів у діагностиці, 
аналізі та розробці алгоритму вирішення проблеми. 
Звичайно, неможливо продавати клієнтам стандар-
тизовані комплекти послуг чи рішень проблем, які 
потребують індивідуального підходу. Але загальна 
стандартизована система професійної організації 
своєї діяльності, яка має бути творчо використана, 
забезпечує консалтинговій фірмі успіх. 

Ділова активність консультаційної фірми спричи-
нена ринковими умовами її існування. Сьогодні вже 
не виникає сумніву у тому, що консалтинг є бізнесом, 
а послуги консультантів мають бути продані. Щоб за-
безпечити фірмі прибуток та професійну репутацію 
консультант повинен виступати водночас у ролі про-
фесіонала і комерсанта. Стратегія консультаційної 
фірми повинна охоплювати обидві сторони консуль-
тування – професійний та комерційний [2, c. 1114].

Успішність сучасної консалтингової діяльності 
пояснюється різноманітністю проблем, що вини-
кають на підприємствах, та невизначеністю зо-
внішнього середовища, що змушує менеджерів 
звертатися за допомогою консультантів в межах 
діяльності виробничих та торговельних підпри-
ємств.

Майбутній успіх консалтингового підприємства 
залежить від їх здатності та готовності до нововве-
день, адаптації асортименту послуг до потреб та ба-
жань клієнтів, компетентності та професіоналізму 
консультантів в умовах ринкових перетворень.

Дослідження послуг, що їх пропонують клієнтам 
суб’єкти консалтингової діяльності, виявило наяв-
ність на українському ринку широкого кола послуг 
з консультування підприємств, перелік яких фор-
мується під впливом потреб клієнтів [рис. 2]. 
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Рис. 2. Основні види консалтингових послуг

За результатами проведеного дослідження до 
основних видів консалтингових послуг слід відне-
сти [5, c. 93-94]:

- дослідження та аналіз ринку, що охоплюють 
оцінку розміру, місткості, структури ринку, аналіз 
рівня конкурентного оточення з діагностикою спо-
живачів та конкурентів, виявлення тенденцій та 
прогнозування динаміки розвитку ринку;

- фінансовий менеджмент, що охоплює аналіз 
поточного фінансового стану компанії (її прибут-
ковість, кредитоспроможність, ліквідність тощо), 
тенденцій змін, що відбуваються, оцінку систем та 
методів фінансового планування, визначення ефек-
тивності структури капіталу, інвестиційної політи-
ки та поведінки на фінансових ринках;

- управління маркетингом, що включає дослі-
дження ринкового середовища (оточення) компанії, 
розробку маркетингової стратегії, оцінку ефектив-
ності окремих елементів маркетингу (ціноутворен-
ня, організацію збуту, рекламу, управління то-
варними запасами та складським господарством), 
діагностику служби маркетингу фірми, її місце в 
корпоративній структурі, відповідність принципів 
та методів оперативного маркетингу загальним за-
вданням та меті організації;

- інформаційні технології, що включають надання 
допомоги у виборі, впровадженні та супроводженні 
програмних продуктів, розробку комп'ютерних ме-
тодів управління виробництвом, фінансами, марке-
тингом, бухгалтерським та фінансовим обліком.

- ведення передконтрактної роботи, підготовку 
договорів: підбір товарів на зарубіжних ринках, 
оцінку постачальників, ведення ділового листуван-
ня, переговорів, захист інтересів замовника, узго-
дження базових умов контракту;
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- оформлення і юридична підтримка зовнішньо-
економічних контрактів, експертиза контрактів з 
точки зору дотримання вимог законодавства, відпо-
відність контрактів вимогам Інкотермс, юридичний 
супровід контрактів ЗЕД, юридичний аналіз отри-
маних комерційних пропозицій, вибір форм взаємо-
розрахунків з контрагентами і умов поставки то-
варів, переклад зовнішньоекономічних контрактів і 
супутньої документації.

- визначення найбільш оптимальних варіантів 
реалізації експортних (імпортних) операцій, на-
правлених на мінімізацію ризиків та витрат; 

- організацію постачання та експедування това-
ру, транспортну логістику;

- комплекс митних послуг: митна очистка ван-
тажів (експорт, імпорт), визначення коду товару по 
ТН ЗЕД, консультації щодо митного законодавства 
України, розробка оптимальних схем з доставки і 
митного оформлення вантажів, оцінка і обгрунту-
вання правильності визначення митної вартості 
товарів, розрахунок митних платежів, консульту-
вання з процедурних питань проходження митного 
оформлення.

- проведення взаєморозрахунків, документарні 
операції;

- послуги перекладу: підтримка листування з 
іноземними постачальниками; переклад документа-
ції; супровід переговорів.

Як можна побачити, асортимент послуг, які на-
дають консалтингові фірми є дуже широким та ба-
гатопрофільним. Надання консультаційних послуг 
відбувається за різними напрямками та набуває 
різноманітних форм.

Ринок консалтингових послуг чітко сегментова-
ний, і конкуренція між продавцями консалтингових 
продуктів, в основному, ведеться усередині свого 
сегмента. Сучасний розвиток консалтингового біз-
несу показав, що невеликі консультаційні фірми не 
суперничають із провідними компаніями, які здій-

снюють фінансовий менеджмент, маркетинг, управ-
ління персоналом, зовнішньоекономічну діяльність 
тощо, даючи їм тим самим можливість мати пере-
ваги у боротьбі за клієнта.

В Україні такі послуги надають консультаційні 
фірми, торгово-промислові палати (у т. ч. і Вінниць-
ка торгово-промислова палата), комерційні банки, 
митні брокери, аудиторські фірми, юридичні фірми 
тощо. Серед всесвітньовідомих можна назвати такі 
консультаційно – аудиторські мережі як Deloitte 
& Touch Tohmatsuint., Price Waterhouse Coopers, 
Ernst&Young, KPMG та інші [3, c. 29].

Висновки з проведеного дослідження. Управ-
ління консалтинговою діяльністю вітчизняних під-
приємств потребує перейняття досвіду закордон-
них консалтингових компаній, а саме: 

- провадження високоефективної маркетингової 
політики;

- інтеграція в світові консалтингові ринки;
- розширення асортименту послуг з консалтингу;
- залучення до роботи з клієнтами висококвалі-

фікованих фахівців з консалтингу;
- пропонування клієнтам інноваційних рішень;
- формування пакета консалтингових послу що 

дозволяє розробити оптимальний план впрова-
дження нових інформаційних технологій;

- надання послуг з консалтингового управління 
як бізнес-структурам так і державному сектору.

Отже, для того щоб вдосконалити якість консал-
тингових послуг необхідно перш за все покращити 
якість самих послуг, удосконалити методи надання 
консалтингових послуг, підвищити професійну ком-
петентність фахівців з консалтингу, їх професійні 
навички, застосувати зарубіжний досвід у сфері 
консалтингового управління. Перспективи розвитку 
консалтингових послуг залежать від готовності до 
нововведень, адаптованості консалтингових послуг 
до потреб клієнтів, застосування прогресивних ме-
тодів їх надання.
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Пержан Тетяна Миколаївна

студентка
Національного університету харчових технологій
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Ключові слова: внутрішній контроль, власний капітал, контроль власного капіталу, контрольні процедури, система 
внутрішнього контролю.

© Редзюк Т.Ю., Пержан Т.М., 2014

Постановка проблеми. Сьогодні здійснюються 
значні зміни в системі управління підприєм-

ствами, які зумовлені ринковими перетвореннями в 
економіці України. Перед керівниками підприємств 
виникає необхідність прогнозування, оцінки ризи-
ків і створення ефективної системи управління, що 
неможливо здійснити без системи внутрішнього 
контролю за діяльністю. 

Власний капітал є основним джерелом форму-
вання та збільшення обсягів активів підприємства, 
його зміни не повинні бути стихійними, а мають чіт-
ко регулюватись в процесі системного управління 
діяльністю підприємства. Тому ефективне управлін-
ня власним капіталом неможливе без ґрунтовного 
контролю за змінами його величини та структури.

Необхідність узгодження елементів організацій-
ного механізму внутрішнього контролю складових 
власного капіталу у відповідності до вимог сучасної 
теорії та практики управління, а також визначен-
ня методичних питань здійснення такого контролю, 
свідчать про актуальність та практичну значимість 
даної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню наукових і практичних аспектів теорії, ме-
тодології та організації контролю присвятили увагу 
такі українські вчені як М.О. Бєлоусов, Ф.Ф. Бути-
нець, Н.Г. Виговська, М.Я. Дем’яненко, В.А. Дерій, 

Г.Г. Кірейцев, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, М.Г. Чу-
маченко та інші. Результати цих досліджень охо-
плюють широкий спектр питань, однак роботи на-
уковців акцентують увагу на проблемах контролю 
капіталу та економічного потенціалу підприємства 
в цілому. Також в основному детально розгляда-
ються питання аудиту, в тому числі і внутрішнього, 
лише щодо формування статутного капіталу під-
приємства.

Отже існує потреба в дослідженні та система-
тизації елементів організаційно-методологічного 
характеру контрольних процедур щодо складових 
власного капіталу в цілому як окремого об’єкта до-
слідження. 

Метою статті є обґрунтування організаційних та 
методологічних особливостей формування механіз-
му проведення внутрішнього контролю операцій із 
власним капіталом як основа забезпечення ефек-
тивності фінансово-господарської діяльності під-
приємства.

Виклад основного матеріалу. Внутрішній контр-
оль, який є однією з функцій управління, перед-
бачає процес перевірки дотримання порядку фор-
мування та зміни усіх складових власного капіталу, 
що встановлюється нормативно-правовими актами 
держави, установчими документами підприємства 
та рішеннями його керівних органів. Під час фор-
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мування системи внутрішнього контролю на під-
приємстві потрібно зважати на головне завдання 
управління – забезпечення роботи підприємства 
в інтересах власників, які надали основну частину 
ресурсів в його розпорядження. Тому контроль ста-
ну власного капіталу необхідно здійснювати постій-
но на всіх стадіях функціонування підприємства.

Внутрішній аудит власного капіталу спрямовано 
на вирішення завдань, пов’язаних з правильністю 
відображення в обліку операцій з:

- формування власного капіталу; 
- перевіркою установчих документів; 
- правильністю формування статутного капіталу; 
- правовими нормами, пов’язаними з емісією та 

вилученням цінних паперів; 
- порядком формування і використання при-

бутку підприємства; 
- перевіркою правильності розкриття інформа-

ції про власний капітал у фінансовій та внутрішній 
звітності.

Необхідність постійного здійснення внутрішньо-
го контролю операцій з власним капіталом зумов-
люється потребами власників та керівних органів 
підприємства в об’єктивній інформації про його по-
точний стан, резерви зростання, абсолютні розміри, 
структуру, достовірність облікових операцій і звіт-
них показників та ризики, які виникають в підпри-
ємницькій діяльності тощо [1, с. 321].

Створюючи систему внутрішнього контролю 
власного капіталу на підприємстві, необхідно чітко 
встановити його завдання та інформаційні джерела, 
визначити об’єкти, суб’єкти та контрольні процеду-
ри [2, с. 12].

Основними завданнями контролю власного ка-
піталу на багатьох підприємствах корпоративної 
форми управління є перевірка:

- правильності формування, використання та 
вилучення власного капіталу;

- дотримання встановленого установчими доку-
ментами розміру статутного капіталу;

- правильності ведення обліку внесків до статут-
ного капіталу і розрахунків за дивідендами тощо 
[3, с. 173].

Процес внутрішнього контролю операцій із влас-
ним капіталом доречно організувати за наступними 
стадіями з визначенням відповідних видів робіт на 
кожній ділянці перевірки.

Попередній контроль формування та викорис-
тання складових власного капіталу призначений 
для підтвердження відповідності чинному законо-
давству та установчим документам підприємства; 
результатом даного етапу перевірки є підтвер-
дження доцільності здійснення операцій зі струк-
турними складовими власного капіталу.

Поточний або оперативний контроль застосову-
ється в процесі здійснення господарських операцій 
як працівниками облікових служб, так і іншими 
працівниками підприємства. Сутність поточного 
контролю полягає у встановленні відхилень, пору-
шень та інших причин в ході здійснення операцій 
із власним капіталом, він є безперервним. Опера-
тивною формою контролю економічних процесів є 
використання системи первинної бухгалтерської 
документації.

Підсумковий контроль є найбільш повним і гли-
боким підходом до вивчення виробничої і фінансо-
вої діяльності підприємства. Він дозволяє встано-
вити недоліки попереднього і поточного контролю. 
Такий контроль охоплює перевірку правильності і 
законності проведених господарських операцій на 
підприємствах, а також достовірності відображення 
їх у фінансовій звітності.

Перспективний контроль, в свою чергу, спря-
мований на прогнозування майбутнього фінансово-
го стану підприємства, структури капіталу, зміни 
розміру власного капіталу та корпоративних прав 
учасників з метою попередження та уникнення не-
гативних наслідків.

Під час здійснення контрольних процедур госпо-
дарських операцій з власним капіталом необхідно 
використовувати як інформаційні, так і докумен-
тальні джерела.

Серед інформаційних джерел проведення контр-
олю виокремлюють прогнозні та планові завдання, 
чинне законодавство, зокрема нормативно-зако-
нодавчі документи щодо організаційно-правових 
форм господарювання підприємства, ведення бух-
галтерського обліку та формування звітності, а та-
кож внутрішній документ, що визначає внутрішні 
особливості ведення обліку – Наказ про облікову 
політику підприємства.

До документальних джерел належать первин-
ні документи з обліку власного капіталу. Первинні 
документи щодо руху власного капіталу відповід-
но до змін, які спричиняють господарські операції 
у складі активів та пасивів підприємства доречно 
розділити на групи:

- операції, які призводять до змін як у складі 
власного капіталу, так і у складі активів підпри-
ємства (акти приймання-передачі основних засобів, 
накладні,акти про приймання матеріалів, прибут-
кові касові ордери, виписки банку, довідки та роз-
рахунки бухгалтерії);

- операції, які призводять до змін лише у складі 
власного капіталу та за розрахунками з учасниками 
(накази, розпорядження, рішення зборів учасників 
підприємства, засновницький опис майна, довідки 
та розрахунки бухгалтерії тощо) [4, с. 128].

В процесі внутрішнього контролю перевіряють усі 
господарські операції в розрізі таких об'єктів влас-
ного капіталу: статутний капітал, додатково вкладе-
ний капітал, інший додатковий капітал, резервний 
капітал, нерозподілений прибуток, непокритий зби-
ток, вилучений капітал, неоплачений капітал тощо.

Внутрішньому аудиторові на стадії планування 
необхідно чітко визначити напрями перевірки та 
ефективно застосувати обрані процедури у про-
цесі проведення контролю власного капіталу. Се-
ред основних напрямів проведення внутрішнього 
контролю доцільно зосередити увагу на таких:

- внутрішній контроль статутного капіталу 
(необхідно застосовувати такі процедури контролю 
– перевірка вимог щодо правильності формування 
власного капіталу підприємства згідно з законодав-
ством України; перевірка видів і кількості випуще-
них та розміщених акцій; перевірка обґрунтованос-
ті збільшення (зменшення) статутного капіталу, та 
правильності відображення даних операцій на ра-
хунках бухгалтерського обліку);

- внутрішній контроль додаткового та резерв-
ного капіталів (необхідно застосовувати такі про-
цедури – перевірка правильності та доцільності 
формування резервного капіталу; перевірка пра-
вильності уцінки (дооцінки) активів підприємства; 
перевірка правильності зроблених бухгалтерських 
записів; перевірка дотримання вимог щодо форму-
вання додаткового капіталу та інше);

- внутрішній аудит прибутку підприємства 
(необхідно застосовувати такі процедури контролю, 
як перевірка правомірності використання прибутку 
підприємства згідно вимог чинних законодавства; 
перевірка правильності відображення операцій з 
визначенням прибутку (збитку) на рахунках бух-
галтерського обліку і фінансової звітності).
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До суб’єктів, які контролюють операції з влас-
ним капіталом, згідно з чинним законодавством, 
належать загальні збори учасників або акціонерів 
(для акціонерних товариств), ревізійна комісія, на-
глядова рада (для акціонерних товариств), відділ 
внутрішнього контролю (для великих підприємств) 
або окрема посадова особа з контрольними повно-
важеннями (для невеликих підприємств), інвента-
ризаційні комісії тощо.

Здійснюючи внутрішній контроль операцій із 
складовими власного капіталу, використовують на-
ступні процедури перевірки:

- залишків власного капіталу в облікових регі-
страх із залишками, зазначеними у головній книзі;

- дотримання умов статутного договору і стату-
ту підприємства;

- повноти та дотримання строків сплати статут-
ного капіталу (аналітичний облік статутного капі-
талу має вестись за видами капіталу за кожним 
засновником, учасником, акціонером тощо);

- додержання передбаченого розміру резервно-
го та статутного капіталів, а також реінвестування 
прибутку;

- співвідношення чистих активів підприємства з 
розміром статутного капіталу;

- реалізації випущених акцій (для акціонерних 
товариств);

- відображення операцій з переоцінки необорот-
них активів за первинними документами, карток і 
регістрів обліку та фінансової звітності;

- відображення операцій з безкоштовно отрима-
ними підприємством активами за даними первин-
них документів, аналітичних та синтетичних регі-
стрів бухгалтерського обліку;

- руху резервного капіталу на підставі рішень 
засновників;

- достовірності формування результатів госпо-
дарської діяльності та відображення даних на су-
брахунках рахунку 44 «Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки)»;

- використання прибутку поточного року;
- погашення заборгованості з неоплаченого ка-

піталу;
- порядку ведення обліку руху власного капі-

талу;
- достовірності розкриття інформації про влас-

ний капітал у балансі і примітках до фінансової 
звітності.

Серед порушень, які виявляють у процесі вну-
трішнього контролю власного капіталу, можуть 
бути: не створення резервного капіталу (який пе-
редбачено в установчих документах); не приведен-
ня у відповідність розміру статутного капіталу до 
розміру чистих активів у встановлений законодав-
ством час; несвоєчасне погашення вилученого та 
неоплаченого капіталу тощо.

Система внутрішнього контролю власного капіталу 
повинна бути створена з врахуванням організаційно-
правової форми підприємства. Таким чином, вже на 
етапі створення підприємства закладаються основи 
для раціональної організації контролю шляхом визна-
чення в установчих документах умов передачі майна, 
участі в діяльності, розподілу між учасниками прибут-
ків та збитків, управління діяльністю юридичної особи, 
виходу засновників (учасників) з його складу.

Здійснення внутрішнього контролю власного ка-
піталу вимагає відповідного оформлення резуль-
татів перевірки, які можуть бути використані не 
лише керівництвом суб’єкта господарювання і його 
структурних підрозділів, але і власниками, і акціо-
нерами, інвесторами, а також іншими зацікавлени-
ми особами та організаціями.

Висновки і пропозиції. Створення необхідних 
умов для організації дієвої системи внутрішнього 
контролю руху власного капіталу на підприємстві 
повинно підпорядковуватись різноманітності інтер-
есів власників корпоративних прав та управлінців. 
При цьому слід врахувати, що кожен суб’єкт орга-
нізації внутрішнього контролю ставить перед собою 
власні цілі, які розвиваючись в єдності, взаємодо-
повнюють та розширюють одна одну. Як важливий 
інструмент корпоративного управління, система 
внутрішнього контролю руху власного капіталу 
служить інформаційною основою для прийняття 
економічно обґрунтованих управлінських рішень, є 
одним із головних критеріїв забезпечення стійкого 
фінансового стану підприємства.

Запропоновані рекомендації дозволять за раху-
нок визначених напрямів проведення внутрішнього 
контролю власного капіталу своєчасно виявити та 
попередити порушення, а також внести необхідні 
зміни в облікову політику підприємства.

Виконання процедур узгодження інформації 
щодо стану та руху власного капіталу у розрізі ви-
явлених елементів та контрольних точок за допомо-
гою наведених прийомів сприяє формуванню досто-
вірної та якісної інформації щодо надійності діючих 
систем бухгалтерського обліку та внутрішнього 
контролю. Крім того, виділені процедури та етапи 
спрямовані на підвищення організаційного-мето-
дичного та якісного рівня проведення внутрішнього 
контролю власного капіталу, розробку рекоменда-
цій щодо підвищення ефективності господарюван-
ня, а також інтенсифікації процесу контролю в 
цілому. Система внутрішнього контролю повинна 
передбачати створення інформаційної структури на 
підприємстві таким чином, щоб забезпечувати стій-
кий фінансовий стан підприємства, якісний рівень 
корпоративного управління, визначати несприят-
ливі тенденції внутрішнього розвитку підприємства 
і умов зовнішнього середовища та розглядати мож-
ливі альтернативні рекомендації щодо її подолання.
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Постановка проблеми. В сучасних динаміч-
них умовах розвитку ринку, підприємства 

все більше уваги починають приділяти якості своєї 
продукції, адже споживач починає більш ретельно 
підходити до вибору товарів. Таким чином управ-
ління якістю набуває все більшої актуальності. 
Система загального управління якістю широко за-
стосовується на провідних західних підприємствах, 
проте, на вітчизняних підприємствах вона практич-
но не знайшла застосування.

Сьогодні, коли більшість вітчизняних підпри-
ємств переорієнтовується на європейський ринок, 
впровадження системи управління якістю набу-
ває особливого значення. Адже, основні принципи 

управління якістю базуються на міжнародних стан-
дартах якості.

Міжнародні стандарти якості – це настанови 
з управління якістю та загальні вимоги щодо за-
безпечення якості, вибору і побудови елементів 
систем якості. Вони містять опис елементів, що 
їх мають включати системи якості, а не поря-
док запровадження цих елементів тією чи іншою 
організацією. Вони не мають на меті спонукати 
до створення однакових систем якості, оскільки 
різні організації мають різні потреби. Побудова 
та шляхи впровадження систем якості повинні 
обов'язково враховувати конкретні цілі організа-
ції, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, 
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Аннотация
Обоснованы организационные и методические положения по формированию механизма проведения внутреннего кон-
троля операций с собственным капиталом. Описана методика осуществления внутреннего контроля собственного ка-
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що при цьому застосовуються, а також конкретні 
методи праці.

Міжнародні стандарти якості активно застосо-
вують на провідних підприємствах Європи, Спо-
лучених Штатів Америки, Японії тощо, проте крім 
загальних принципів TQM, на підприємствах також 
сформувались особливі підходи до управління якіс-
тю. Важливо застосовувати ці правила та принципи 
управління якістю на вітчизняних підприємствах 
з урахуванням особливостей не тільки діяльності 
підприємства, але й особливостей вітчизняної еко-
номіки і ментальних особливостей працівників під-
приємства.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ві-
тчизняних підприємствах, зокрема, експортної ді-
яльності, засвідчив, що продукція, яку пропонують 
підприємства, не є конкурентоспроможною або ж 
не достатньо конкурентоспроможною, саме цим зу-
мовлено впровадження системи управління якістю, 
що враховує також застосування стандартизації та 
сертифікації.

Постановка завдання. Завданням дослідження є 
сформувати основні принципи організації та реалі-
зації загального управління якістю, охарактеризу-
вати особливості управління якістю для вітчизня-
них підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Total 
quality management або загальне управління якіс-
тю – це сукупність існуючих методів управління та 
технічних засобів, що об’єднуються в науково об-
ґрунтовану систему, з метою постійного підвищен-
ня якості виробництва та його результатів.

Ціль TQM: досягнення довгострокового успіху 
шляхом максимального задоволення запитів спо-
живачів, співробітників і суспільства.

Задачі TQM: постійне поліпшення якості шля-
хом регулярного аналізу результатів і коректуван-
ня діяльності, повна відсутність дефектів і невироб-
ничих витрат, виконання наміченого точно в строк.

Тактика TQM: попередження причин дефектів; 
притягнення всіх співробітників в діяльність по по-
ліпшенню якості; активне стратегічне управління; 
безперервне вдосконалення якості продукції і про-
цесів; використовування наукових підходів в рі-
шенні задач; регулярна самооцінка.

Total Quality Management – це концепція, що 
передбачає всебічне та добре скоординоване вико-
ристання систем і методів управління якістю у всіх 
сферах діяльності від досліджень і розробок до піс-
ля продажного обслуговування за участі керівників 
усіх рівнів управління та раціональному викорис-
танні технічних можливостей [1].

На рис. 1 наведено модель системи загального 
управління якістю.
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Рис. 1. Модель системи загального  
управління якістю [2]

Вперше систему управління якістю почали за-
стосовувати на підприємствах Японії. Японський 
досвід управління якістю продукції дозволив ви-

готовляти товари високої якості та дешевше, ніж 
аналоги інших країн-виробників. Японські виробни-
ки, перш за все, зосереджують увагу на конкурен-
тоспроможності їх продукції на світовому ринку. 
Оскільки країна володіє обмеженими ресурсами, то 
якість товарів, які виготовляються національними 
виробниками, повинна бути високою для забезпе-
чення розвитку економіки. 

Японські системи контролювання якості не зо-
середжують увагу на окремих процесах чи госпо-
дарських операціях, а охоплюють усю діяльність 
підприємства. Крім того, постійно діють програ-
ми підвищення якості. Більше уваги приділяється 
контролю якості технології, ніж контролю якості 
вже готової продукції – у цьому полягає особли-
вість японської системи. Іншими словами, акцент 
робиться на поточному, а не на завершальному 
контролюванні. Реалізуючи виробничі процеси, 
працівники сприймають виконавців наступних опе-
рацій виробничого процесу як своїх споживачів, що 
також впливає на якість їх роботи.

На японських підприємствах в основі організу-
вання контролювання діяльності лежать традиції 
управління, котрі набувались роками, вони орієн-
туються на споживача, на задоволення його потреб, 
бажань, очікувань, тому системи поточного контр-
олювання є дуже чутливими до змін на ринку.

Основні ідеї американських систем контролю-
вання якості були сформовані Ф. Кросбі, А. Фей-
генбуамом, У. Мемінгом та ін. Поняття комплексно-
го управління якістю ввів А. Фейгенбаум. За його 
словами це ефективна система, яка об’єднує роботу 
усіх підрозділів підприємства, що відповідають за 
розробку параметрів якості, їх дотримання, а та-
кож підвищення якості продукції.

На американських підприємствах контроль 
якості організовано в чотири етапи: 1. Визначення 
вимог до якості; 2. Оцінка відповідності продукції 
цим вимогам; 3. Прийняття заходів при невідповід-
ності; 4. Підвищення вимог до якості продукції.

На американських підприємствах в контролю-
ванні якості багато уваги приділяють витратам, що 
пов’язані з виробництвом високоякісної продукції, 
забезпеченням та підвищенням її якості. Усі ці ви-
трати називають витратами на якість, до них від-
носять: витрати на технічний контроль, витрати на 
розробку та профілактичні заходи, а також втрати 
від браку. Така підвищена увага до витрат на якість 
зумовлена тим, що постійно дорожчають розробки 
нових продуктів, збільшуються витрати на забез-
печення якості тощо.

Таким чином,бачимо, що системи управління 
якості на Сході та Заході мають свої, притаманні 
лише їм, особливості. Проте, сформуємо загальні 
принципи, на яких ґрунтується загальне управлін-
ня якістю, що є єдиними для усіх систем управлін-
ня якістю:

- задоволення потреб споживача, суспільства і 
співробітників організації;

- планування, забезпечення і контроль покра-
щення якості всіх процесів і системи;

- розробка переважно попереджувальних дій;
- навчання управління якістю всього персоналу;
- покладення функцій забезпечення якості на 

весь відділ;
- постійне виявлення і рішення в області якості 

хронічних проблем;
- координація і взаємодія діяльності всіх співро-

бітників в області якості.
Створення системи управління якістю є осно-

вою всезагального контролю. Щодо систем управ-
ління якістю В. Родченко наводить слова відомого 
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науковця А. Фейгенбаума, який сказав про це так:  
«… керівники підприємства повинні розуміти, що 
комплексна система управління якістю продукції є 
не тимчасовим проектом, призначеним для покра-
щення якості чи зниження витрат. В той момент, 
коли основні проблеми, пов’язані з підвищенням 
якості чи зниженням витрат, будуть усунені, систе-
ма управління якістю продукції зможе перетвори-
тись для керівників підприємства в постійно діючий 
інструмент для підвищення якості продукції» [3].

Стан корпоративної культури та система ме-
неджменту якості підприємства повинні бути адек-
ватними один одному. Отже, розглядаючи питання 
щодо засвоєння принципів TQM сучасними компа-
ніями, слід ураховувати три ключові моменти:

1. Ставлення вищого керівництва до проблем 
якості та його спроможність проводити зміни, орі-
єнтуючись на лідерські здібності;

2. Орієнтація на залучення персоналу компанії 
на всіх рівнях управління до побудови системи ме-
неджменту якості через удосконалення мотивації 
та побудови безперервної системи навчання спів-
робітників;

3. Орієнтація на командні методи роботи.
Слід наголосити на тому, що без зміни наве-

дених соціальних складових неможливо провести 
будь-які зміни в організації.

Особливість організування загального управлін-
ня якістю на вітчизняних підприємствах полягає в 
тому, що вітчизняні підприємства перебувають на 
перехідному етапі від адміністративно-командної 
системи до ринкової. На більшості підприємств ще 
залишились принципи організації виробництва за 
так званою «радянською» системою. Необхідно змі-
нювати, модернізовувати технології виробництва 
продукції та устаткування, що застосовують на ви-
робництві.

Крім систем контролю якості продукції на під-
приємствах використовують міжнародні стандарти 
ISO серії 9000, якість продукції. Ці стандарти були 
розроблені технічним комітетом Міжнародної орга-
нізації зі стандартизації. Основою для розроблення 
стандартів слугував досвід різних країн щодо реа-
лізації систем контролю якості на підприємствах. 
Вони не є призначеними для конкретних галузей 
промисловості чи економіки, а є лише настановами 
з управління якістю і загальними вимогами щодо 
його реалізації. Хоча стандарти є визначеними, 
вони не стимулюють створення однакових систем 
контролю якості на підприємствах, оскільки вклю-
чають тільки фундаментальні положення, а потре-
би підприємств є різними. При організації системи 
контролю якості на підприємстві керуються осно-

вними цілями та відповідно до того, яку продукцію 
виробляють.

Контроль якості передбачає всебічну оцін-
ку процесів, що безпосередньо та опосередковано 
впливають на кінцеву продукцію підприємства, а 
також працівників, клімат в колективі, соціальну 
складову, вмотивованість працівників дотримува-
тись стандартів якості тощо.

В основі системи TQM лежать чотири стратегії:
- провідна роль вищого керівництва в управлінні 

якістю;
- навчання якості, залучення до управління, мо-

тивація і вивчення інтересів співробітників;
- орієнтація на інтереси покупців і підвищення 

продуктивності праці;
- розробка програм в цілях постійного поліпшен-

ня якості і оцінка результатів.
В першу чергу, керівники підприємства повинні 

прагнути до підвищення якості продукції, що виро-
бляється на підприємстві. Важливим є формування 
цілей та мети, що забезпечать досягнення високої 
якості, так званого «курсу на якість продукції». 
Необхідним є постійне вдосконалення професійних 
якостей і навичок працівниками підприємства. І, 
знову ж таки, керівники підприємства повинні мо-
тивувати працівників до навчання. При загальному 
управлінні якістю ключовим фактором є споживач, 
тобто уся діяльність підприємства орієнтується на 
визначення і задоволення потреб та бажань спо-
живачів. Крім того, здійснюється постійна оцінка 
можливостей підвищення якості – моніторинг якос-
ті продукції.

Дотримуючись усіх вище названих принципів 
організації загального управління якістю та вра-
ховуючи особливості кожного підприємства, під-
приємства отримають змогу постійно підвищувати 
якість власної продукції, постійно тримати руку 
«на пульсі» ринку, володіти інформацією про змі-
ни смаків та бажань споживачів тощо, забезпечи-
ти відповідний рівень конкурентоспроможності на 
ринку.

Висновки. В умовах жорсткої конкуренції на 
ринку необхідною умовою успішного функціону-
вання підприємства є контроль якості. Інструмен-
том для досягнення високої якості продукції, що 
виробляється підприємством є застосування сис-
теми загального управління якістю – total quality 
management, що формується на основі міжнарод-
них стандартів якості. Застосування системи TQM 
з врахуванням особливостей підприємства та ринку 
дозволить підприємству досягти відповідного рівня 
конкурентоспроможності та закріпити власні пози-
ції на обраному ринку.
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ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

У статті розглянуто сутність поняття логістичної інфраструктури та її складові елементи. Проаналізовано основні 
теоретичні підходи до визначення логістичної інфраструктури підприємства. Проведено дослідження сучасного стану 
та проблем розвитку логістики в Україні. Запропоновано основні концептуальні засади формування ефективної логіс-
тичної інфраструктури. 
Ключові слова: логістика, логістична інфраструктура, управління підприємством, ефективність, механізм.
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Постановка проблеми. Розвинена логістич-
на інфраструктура має важливе значення 

для ефективного функціонування економіки. Вона 
зменшує вплив відстані між регіонами, забезпечує 
інтеграцію національного ринку і зменшує витрати 
на підтримання зв'язків з ринками інших країн і 
регіонів. Якість інфраструктури впливає на еконо-
мічне зростання, зменшує відмінності в рівнях до-
ходів і сприяє зниженню бідності. Добре розвине-
на транспортна та комунікаційна інфраструктура є 
необхідною умовою для доступу менш розвинених 
поселень до основних економічних процесів і послуг. 

Ефективні види транспорту дають змогу підприєм-
цям гарантувати своєчасне постачання продукції 
та послуг на ринок. Тому дослідження, пов'язані з 
ефективністю функціонування логістичної інфра-
структури, яка дозволяє забезпечити безперервний 
потік всіх необхідних логістичних операцій, є до-
сить актуальним.

Постановка завдання. Важливим завданням на 
підприємстві для побудови системи логістичного 
управління, є створення логістичної інфраструкту-
ри, яка пов’язана із переміщенням матеріального 
потоку з усіма необхідними процедурами перетво-
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рення до споживача, що обслуговує функціонування 
системи закупівлі, зберігання, обробки, постачання. 
Приведення інфраструктури підприємства до стану 
рівноваги, або процес досягнення мети ефективного 
забезпечення та обслуговування логістичних про-
цесів і логістичною інфраструктурою підприємства, 
дають визначення такому поняттю як логістична 
інфраструктура підприємства. Зрозуміло, що при 
вирішенні завдання досягнутої мети часто виника-
ють проблеми негативного впливу на ефективність 
логістичної інфраструктури, чим гальмується вико-
нання основних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В га-
лузі логістики найменш дослідженою проблемою є 
механізм функціонування та управління логістич-
ною інфраструктурою підприємства. Такі вчені, 
як О. Бакаєв, М. Бутко, О. Бурдяк, С. Дорогунцов, 
О. Казанська, І. Карп, С. Нікшич, О.В. Неборачко, 
М. Окландер, Н. Савіна, В. Сергеев та інші вивчали 
питання щодо логістичної інфраструктури. Сутніс-
ні та функціональні особливості логістичної інфра-
структури підприємств та механізми управління 
нею в наукових публікаціях залишаються не в по-
вній мірі розглянутими.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пошук 
прогресивних напрямів зростання виробництва вима-
гає стрімкий розвиток глобальної економіки. На наш 
погляд, одним із цих напрямів є створення логістичної 
інфраструктури як на макрорівні, так і на мікрорів-
ні. Ефективним інструментом управління підприєм-
ством, є логістична інфраструктура, яка здатна за-
безпечити проривний синергетичний ефект. 

Логістика є наукою раціонального мислення та 
практичною діяльністю у сфері дослідження, про-
ектування, розробки, виготовлення, постачання та 
збуту необхідного, конкретного товару чи послуги 
від початкової ланки до кінцевої, із мінімальними 
витратами матеріальних, інформаційних, фінан-
сових, трудових ресурсів та часового проміжку 
на мікро-, макро-, мезо-, мега- чи метарівнях при 
обов’язковому контролі усіх операцій [5, с. 7-8].

Термін «логістична інфраструктура» є досить по-
ширеним, але науковці трактують його по-різному. 

Слід зазначити, що С. Нікшич [3, с. 24] під логіс-
тичною інфраструктурою розуміє систему об'єктів 
просторового і тимчасового перетворення логістич-
них потоків (матеріальних, інформаційних, фінан-
сових, людських), а також набір підприємств різних 
організаційно-правових форм, які забезпечують ор-
ганізаційні і правові умови для проходження цих 
потоків.

Так, О. Казанська та А. Геращенков у своїй 
праці [4, с. 157] відмічають, що логістична інфра-
структура є системою технічних, організаційних та 
економічних елементів, за допомогою яких всі види 
економічних потоків виконують циклічний рух з 
високою ефективністю починаючи від постачальни-
ка ресурсів до кінцевого споживача.

На думку О. Мишко [6, с. 97] логістична інфра-
структура є поєднанням технічних, технологічних, 
організаційних та економічних елементів, які в су-
купності забезпечують матеріальний потік від по-
стачальників ресурсів до споживачів.

У рамках елементного підходу В. Сергеєв 
[8, с. 326] виділяє наступні підрозділи логістичної 
інфраструктури:

– складське господарство;
– транспортні підрозділи різних видів тран-

спорту;
– транспортні комунікації;
– ремонтні та допоміжні підрозділи, які обслу-

говують транспортно-складське господарство;

– телекомунікаційна система;
– інформаційно-комп’ютерна система.
Але, все ж таки, на нашу думку, логістична інф-

раструктура – це набір складових, які виконують 
важливі логістичні завдання і забезпечують здійснен-
ня логістичних процесів. Логістична інфраструктура 
пов’язана з додатковою обробкою товарів із наданням 
торговельних, адміністративних та побутових послуг, 
які забезпечені необхідними ресурсами – природни-
ми, математико-технічними, інформаційними, люд-
ськими та фінансовими, що включає транспортні, ко-
мунікаційні, складські та обслуговуючі елементи. 

Можна зробити висновок про те, що, з однієї 
точки зору, інфраструктура – це сукупність орга-
нізаційних, виробничих і соціальних функцій рин-
ку, а з іншого – це сукупність галузей та суб’єктів 
господарювання.

Базову роль у формуванні та розвитку ринкових 
відносин, забезпечує перехід національної економі-
ки на засади сталого розвитку відіграє логістична 
інфраструктура. Швидкий розвиток інформаційних 
технологій та їх персоналізація; глобалізація рин-
ків; структурні зміни в організації бізнесу; поши-
рення філософії управління якістю – це все можна 
віднести до основних чинників стрімкого впрова-
дження логістики у світовій економіці.

В Україні для сучасного ринку логістичних по-
слуг характерними є тенденції:

– мінімізація витрат, пов’язаних з транспорту-
ванням, зберіганням, пакуванням, митним докумен-
тооборотом, що призводить до актуалізації менедж-
менту та маркетингу що, своєю чергою, призвело до 
підвищення попиту на логістичні послуги та склад-
ську нерухомість;

– підвищення попиту на якісні логістичні по-
слуги;

– зниження витрат виробників за рахунок ло-
гістики та строків між етапами виробництва та спо-
живання.

Тому слід звернути увагу, що негативними фак-
торами, що впливають на розвиток ринку логістич-
них послуг є незадоволеність попитом на складські 
приміщення та недостатньо розвинена транспортна 
інфраструктура, а також нестача кваліфікованих 
кадрів у галузі логістики [7, с. 198].

Також, сучасний стан транспортної інфра-
структури в Україні більшістю фахівців визнаєть-
ся як незадовільний. Про це свідчить порівняння 
показників транспортної забезпеченості окремих 
європейських країн з українськими. Україна має 
достатньо високий рівень забезпеченості залізнич-
ними коліями (по цьому показнику вона входить в 
першу десятку світу),хоча дещо відстає від Польщі, 
Франції та Німеччини. Рівень електрифікації за-
лізничних колій теж достатньо високий. Однак що 
стосується забезпеченості автомобільними дорога-
ми, то Україна зовсім невигідно відрізняється від 
інших країн. Маючи більшу площу, ніж Франція 
та Німеччина, Україна має, відповідно, в 5,6 і 3,8 
разів менше автомобільних доріг. Щільність авто-
мобільних доріг є теж досить низькою в порівнянні 
із європейськими країнами [2].

Створення механізму, що ефективно забезпечує 
взаємодію основних елементів логістичної системи: 
«постачання – виробництво – збут», і саме тому, 
ми вважаємо, що це є основним завданням функці-
онування логістичної інфраструктури підприємств. 
Сучасні умови розвитку економічних процесів ви-
магають створення умов по об'єднанню промисло-
вих, комерційних підприємств і підприємств інфра-
структури ринку в інтегровані логістичні ланцюжки. 
І тому вони здатні швидко, своєчасно і з мінімаль-
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ними витратами здійснювати постачання продукції 
споживачеві. Основними передумовами для інте-
грованого логістичного підходу є:

– нове розуміння механізмів ринку і логістики 
як стратегічного елементу в реалізації і розвитку 
конкурентних можливостей підприємств;

– реальні перспективи і сучасні тенденції по ін-
теграції учасників господарських зв'язків між со-
бою, розвитку нових організаційних форм – логіс-
тичних мереж;

– технологічні можливості в області новітніх ін-
формаційних технологій, що відкривають принципо-
во нові можливості для взаємодії і зниження витрат.

Висновки з проведеного дослідження. Не див-
лячись на усі проблеми в національній економіці 

та розвитку вітчизняного підприємництва в умовах 
посилення євроінтеграційних процесів, важливою 
складовою є формування оптимальної логістичної 
інфраструктури, яка здатна регламентувати та ре-
гулювати структуру і швидкість матеріальних по-
токів виходячи з необхідних критеріїв ефективнос-
ті функціонування підприємства, яка являє собою 
цілісну систему. В контексті розвитку вітчизняного 
підприємництва, концептуальні засади формуван-
ня ефективної логістичної інфраструктури, повинні 
спрямовуватись на застосування проектних підхо-
дів, які формують логістичну інфраструктуру за 
принципом оптимізації сукупних витрат на одини-
цю її пропускної здатності, враховуючи сучасний 
стан інфраструктури та наявні проблеми.
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кавський, С. Кубів, С. Леонова, П. Малолєпші, О. Мних, С. Нікшич та ін. / за наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. –  
Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. –596 с.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ: 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены сущность понятия логистической инфраструктуры и ее составляющие элементы. Проанализи-
рованы основные теоретические подходы к определению логистической инфраструктуры предприятия. Проведено ис-
следование современного состояния и проблем развития логистики в Украине. Предложены основные концептуальные 
основы формирования эффективной логистической инфраструктуры.
Ключевые слова: логистика, логистическая инфраструктура, управление предприятием, эффективность, механизм.
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Постановка проблеми. На сьогодні особливої 
актуальності набуває дослідження питань, 

пов'язаних з організацією аналізу витрат підприємств 
та виявленням резервів їх оптимізації. Вирішення 
проблем ефективного розвитку суб’єктів господарю-
вання та економічного зростання прибутку немож-
ливе без удосконалення управління витратами, що 
базується на їх економії, виявленні непродуктивної 
частини витрат, втрат в процесі звичайної діяльності 
та розробці заходів, спрямованих на усунення вияв-
лених недоліків. Суттєвою складовою реалізації цього 
процесу є аналіз за допомогою якого вивчаються тен-
денції розвитку витрат, глибоко і системно досліджу-
ються фактори, що впливають на них, обґрунтову-
ються відповідні плани і управлінські рішення.

Постановка завдання. Мета дослідження поля-
гає в удосконаленні основних організаційних аспек-
тів аналізу витрат підприємств. Відповідно до мети 
визначено такі завдання дослідження: розглянути 
сутність процесу організації аналізу як техноло-
гічної сукупності дій з дослідження витрат під-
приємства; визначити основні завдання організації 
економічної роботи з аналізу витрат підприємства; 
надати пропозиції щодо змісту і структури проекту 
організації етапів аналітичних досліджень з оцінки 
витрат підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
обхідність розгляду організації аналізу витрат ви-
никає у зв’язку зі змінами у політиці управління 
господарською діяльністю підприємств, збільшен-
ням кількості зацікавлених у їх результатах сто-
рін; зростанням рівня програмного забезпечення 
суб’єктів господарювання, необхідністю викорис-
тання як традиційних, так і нових видів і форм 
аналізу. 

Дослідження теоретичних позицій провідних 
вчених-економістів [1-6] дозволило констатувати, 
що під організацією аналізу витрат суб’єкта госпо-
дарювання слід розуміти цілеспрямоване впоряд-
кування й удосконалення аналітичного процесу з 
виявлення потенційних можливостей оптимізації 
витрат підприємства і покращення результатив-
ності господарювання за ринкових умов. За цих 
обставин основними завданнями організації еко-
номічної роботи з аналізу витрат підприємства є: 
забезпечення ефективності аналізу, його розвиток 
та вдосконалення методики; раціональна організа-
ція праці; забезпечення ефективного використан-
ня аналітичної інформації в управлінні витратами; 
комп’ютеризація аналітичних робіт; підвищення 
якості аналітичних процедур і скорочення термінів 
їх проведення; раціоналізація аналітичних процесів.
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LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF THE ENTERPRISE: 
SUBJECT MATTER AND ASPECTS OF FUNCTIONING

Summary
The article deals with the subject matter of the logistic infrastructure concept and its components. The basic theoretical 
approaches which determine the logistic infrastructure of the enterprise are investigated. The research of current condition 
status and problems concerning logistic development in Ukraine are carried out. The basic conceptual principles of the 
efficient logistic infrastructure formation are suggested.
Keywords: logistics, logistic infrastructure, enterprise management, effectiveness, mechanism.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто основні завдання організації економічної роботи з аналізу витрат підприємства, визначено етапи органі-
зації аналітичного процесу як технологічної сукупності дій з аналізу витрат підприємства, розроблено зміст проекту 
організації етапів аналізу витрат підприємства. 
Ключові слова: витрати підприємства, організація аналізу витрат, організація аналітичного процесу, аналітичні но-
менклатури, проект організації етапів аналізу витрат підприємства, центр відповідальності. 
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Таблиця 1
Об’єкти організації аналітичного процесу на певних його етапах

Етапи 
аналітичного 

процесу

Об’єкти організації аналітичного процесу
Аналітичні 

номенклатури
Матеріальні носії аналітичних 

номенклатур
Технологія аналітичного 

процесу

підготовчий первинні таблиці перевірок готовності 
зовнішньої інформації програма аналізу

основний проміжні розрахункові аналітичні таблиці безпосередній аналіз
кінцевий кінцеві аналітичні записки, висновки розробка рекомендацій

Таблиця 2
Зміст проекту організації етапів аналізу витрат підприємства

Етап 
аналітичного 

процесу
Характеристика етапу Особливості реалізації аналітичного процесу

Підготовчий

1.1. Уточнення об'єктів, мети і за-
вдань аналізу

Об’єкт – витрати, що виникають в процесі діяльності підпри-
ємств. 
Мета – вивчення і виявлення потенційних можливостей від-
носного зниження витрат при одночасному зростанні обсягів 
торгово-виробничої діяльності і прибутку.
Завдання:
об'єктивна оцінка дотримання кошторису і динаміки витрат 
підприємства за загальним обсягом, складом і структурою  
(в цілому і в розрізі видів діяльності, періодів часу і структур-
них підрозділів);
виявлення і кількісна оцінка причин зміни витрат (в цілому 
і в розрізі видів діяльності, періодів часу і окремих структур-
них підрозділів);
аналіз окремих видів витрат діяльності і виявлення резервів 
економії (в розрізі номенклатури статей витрат);
виявлення непродуктивних витрат і втрат в процесі діяльності 
підприємств і розробка заходів, спрямованих на їх ліквідацію;
підрахунок резервів відносної економії витрат і розробка за-
ходів щодо їх практичній реалізації.

1.2. Розробка системи оціночних 
і аналітичних показників, за до-
помогою яких характеризується 
об'єкт дослідження

Оціночні показники: сума та рівень витрат в цілому і в розрізі 
видів діяльності, періодів часу і структурних підрозділів; ви-
тратовіддача, рівень рентабельності витрат.
Аналітичні показники: структура витрат, динаміка оціночних 
показників, середньорічний темп зміни, абсолютне значення 
одного відсотку приросту, відносна економія (перевитрата) 
тощо.

1.3. Збір і підготовка необхідної 
інформації (перевірка її точності, 
забезпечення порівнянності даних 
тощо)

Узагальнення даних зовнішніх і внутрішніх джерел інформа-
ції щодо здійсненних витрат за їх обсягом, структурою тощо. 
Залежно від потреб аналізу можуть використовуватися дані 
бухгалтерського і статистичного обліку підприємства, дані спо-
стережень, ЗМІ тощо.

1.4. Вибір методів дослідження Розрахунок оціночних показників, порівняння, аналіз рядів 
динаміки, індекси, методи факторного аналізу тощо.

1.5. Призначення осіб, відповідаль-
них за проведення аналізу і безпо-
середніх виконавців

Залежить від організаційної структури управління підприєм-
ством.

1.6. Вибір технічних засобів та 
форм представлення результатів 
аналізу 

Технічні засоби – програмне забезпечення. 
Форми представлення результатів аналізу – види таблиць, їх 
кількість, порядок групування та реквізити.

1.7 Складання плану аналітичної 
роботи із зазначенням термінів її 
проведення 

Розробка плану і програми аналізу.

Основний

2.1. Детальний аналіз сформованої 
інформації щодо витрат та осно-
вних показників господарювання 
підприємства обраними методами

Обчислення оціночних показників витрат з урахуванням ін-
фляції, складання відповідних аналітичних таблиць тощо.

2.2. Аналіз дотримання кошторису 
і динаміки витрат підприємства 
за загальним обсягом, складом і 
структурою

Порівняння фактичних значень показників витрат з даними 
кошторису, фактичними результатами за минулі періоди. 

2.3. Виявлення причин зміни кіль-
кісних і якісних показників витрат 
та їх кількісна оцінка

Проведення факторного аналізу показників витрат.

2.4. Підготовка висновків за ре-
зультатами аналітичної роботи

Формування попередніх висновків за результатами аналізу і 
представлення їх керівництву підприємства.

Кінцевий

3.1. Експертна оцінка результатів 
аналізу

Перевірка і підтвердження достовірності результатів аналізу 
відповідальною особою. 
Формування аналітичного висновку.

3.2. Розробка рекомендацій щодо 
управління витратами підприємства 
на підставі результатів аналізу 

Розробка заходів, спрямованих на ліквідацію непродуктивних 
витрат; підрахунок резервів відносної економії витрат і роз-
робка заходів щодо їх практичній реалізації.
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В організації аналітичного процесу як техноло-
гічної сукупності дій з аналізу витрат підприємства 
виділяють три етапи: підготовчий (підготовка да-
них), основний (виконання аналітичних розрахун-
ків), кінцевий (узагальнення результатів аналізу, 
формування висновків та пропозицій). На кожному 
з етапів об’єктами організації аналізу є: аналітичні 
номенклатури – склад (перелік) даних, які вико-
ристовуються в аналітичному процесі для оцінки 
витрат; носії аналітичної інформації (номенклатур); 
технологія аналітичного процесу (рух носіїв під час 
виконання різних методичних і технічних прийомів 
аналізу) (табл. 1).

Первинні номенклатури аналізу витрат фор-
мують нормативні, планові та фактичні показники 
суми витрат у вартісному вимірі в цілому по під-
приємству, за структурними підрозділами, періода-
ми часу, видами діяльності, статтями і елементами 
витрат. До проміжних номенклатур аналізу витрат 
слід відносити показники структури та ефектив-
ності витрат (відносні показники витрат), а також 
аналітичні показники динаміки первинних номен-
клатур та результати кількісної оцінки впливу фак-
торів на зміну абсолютних та відносних показників 
витрат. Кінцеві (підсумкові) номенклатури аналізу 
витрат являють собою показники, які отримують 
у процесі аналізу і використовують у подальшому 
прийнятті управлінських рішень щодо витрат під-
приємства. 

Серед матеріальних носіїв аналітичної інфор-
мації основною формою є аналітична записка, де 
відображають характеристики витрат, доцільність 
їх здійснення, причини непродуктивних витрат і 
втрат в процесі звичайної діяльності, а також вжиті 
заходи щодо усунення відповідних недоліків. 

Технологія організації аналізу витрат упоряд-
ковується внутрішнім документом – проектом ор-
ганізації етапів аналітичних досліджень. Під час 
створення проекту необхідно враховувати, що для 
забезпечення організованості на належному рівні, 
слід брати до уваги багатогранність аналітичного 
процесу, потребу постійного пошуку резервів збіль-
шення обсягів діяльності і прибутку підприємства. 
Зміст проекту організації аналізу витрат підприєм-
ства потребує деталізації аналітичного процесу за 
його етапами (табл. 2).

На підготовчій стадії організації аналітичного 
процесу оцінки доцільності витрат достатньо важ-
ливим етапом, на нашу думку, є призначення від-
повідальних осіб та виконавців. Таке організаційне 
забезпечення аналізу витрат являє собою взаємоза-
лежну сукупність внутрішніх структурних служб і 
підрозділів підприємства, які забезпечують розроб-

ку й прийняття управлінських рішень за окремими 
аспектами його діяльності і несуть відповідальність 
за результати цих рішень. 

Основу організаційного забезпечення аналізу 
витрат підприємства становить сформована на ньо-
му структура управління витратами, елементами 
якої є окремі менеджери, аналітики, відділи й інші 
організаційні підрозділи. Слід зазначити, що най-
більш прогресивною формою організації управління 
витратами в рамках загальної системи управління 
підприємством є створення центрів відповідальнос-
ті. Однією з форм якого є „центр витрат" – струк-
турний підрозділ підприємства, керівник якого 
відповідає за виявлення непродуктивних витрат і 
втрат в процесі діяльності підприємства та підра-
хунок резервів відносної економії витрат. Основним 
підконтрольним показником при цьому є рівень 
витрат. Сформовані центри витрат укомплектову-
ються кваліфікованими аналітиками, здатними не 
лише забезпечувати виконання постановлених за-
вдань, але й розробляти пропозиції з подальшо-
го розвитку діяльності підприємства, аналізувати 
ефективність і визначати напрямки її підвищення в 
рамках питань, що контролюються.

Висновки з проведеного дослідження. В умовах 
ринкових відносин результати роботи підприємства 
значною мірою залежать від системи управління, 
яка забезпечує економічну самостійність, конку-
рентоспроможність та стійке фінансове становище 
суб’єкта господарювання. Дослідження теоретич-
них основ організації аналізу витрат, проведене у 
науковій статті, дозволило з'ясувати наступні осно-
вні моменти: 

• під організацією аналізу витрат слід розумі-
ти цілеспрямоване впорядкування й удосконален-
ня аналітичного процесу з виявлення потенційних 
можливостей оптимізації витрат і покращення 
результативності господарювання підприємства у 
ринковому просторі;

• організація аналізу витрат підприємства здій-
снюється за трьома основними етапами, кожен з 
яких має свої об’єкти організації аналітичного про-
цесу;

• серед матеріальних носіїв аналітичної інфор-
мації основною формою є аналітична записка, де 
відображають характеристики витрат, доцільність 
їх здійснення, причини непродуктивних витрат і 
втрат в процесі діяльності, а також вжиті заходи 
щодо усунення відповідних недоліків; 

• технологія організації аналізу витрат упо-
рядковується внутрішнім документом – проектом 
організації етапів аналітичних досліджень зміст і 
структура якого наведені у статті. 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України. 
В статті проаналізовано погляди науковців стосовно сутності поняття «управління зовнішнім державним боргом». До-
сліджено механізм управління зовнішнім державним боргом України. Проаналізовано основні тенденції боргової полі-
тики держави. Досліджено правову основу управління зовнішнім державним боргом України. На підставі проведеного 
дослідження сучасних інструментів зовнішнього державного запозичення в статті було класифіковано та проаналізо-
вано основні форми зовнішніх державних запозичень та виявлено їх позитивні й негативні сторони. 
Ключові слова: зовнішній державний борг, міжнародні кредитори, управління державним боргом, державна боргова 
політика.

Постановка проблеми. Успішне досягнення 
цілей, що стоять перед Україною в сфері 

економічної та соціальної політики, значною мірою 
залежить від ефективності управління зовніш-
нім державним боргом, що є одним з пріоритет-
них завдань фінансової політики держави, важли-
вою умовою її фінансової стабільності. Ефективне 
управління боргом на всіх його етапах (починаючи з 
моменту вибору джерела та напряму використання 
коштів і закінчуючи погашенням боргу) дозволить 
уникнути кризових боргових ситуацій та переван-
таження видаткової частини державного бюдже-
ту в розрізі витрат на обслуговування державного 
боргу, сприятиме забезпеченню стабілізації соці-
ально-економічної ситуації та розвитку економіки 
України. Фінансові ресурси, отримані за рахунок 
державних зовнішніх запозичень та використані на 
інвестиційні цілі, сприятимуть розвитку економіки 

України, що в майбутньому забезпечить зростання 
дохідної частини державного бюджету.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в визначенні особливостей реалізації бор-
гової політики України в контексті управління та 
обслуговування зовнішнього державного боргу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Важливе значення місця та ролі державного бор-
гу у фінансовій системі держави зумовило постійну 
увагу дослідників до різних його аспектів. Серед за-
хідних вчених особливої уваги заслуговують праці 
Р. Барро, Дж. Бьюкенена, П. Елворта, Н. Калдора, 
Дж. Кейнса, П. Кругмана, А. Лернера, К. Маркса, 
Р. Масгрейва, Л. Мауера, Ф. Махлупа, Ф. Моділья-
ні, Л. Пазинетті, Д. Рікардо, А. Сміта, Дж. Стіглі-
ца, П. Харрода та ін. Різні сторони аналізу даного 
питання розкриті у роботах українських вчених-
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фінансистів, зокрема, у працях Барановського О.І., 
Василика О.Д., Вахненко Т.П., Гейця В.М., Козю-
ка В.В., Кучер Г.В., Лісовенка В.В., Луцишиної З.О., 
Лютого І.О., Новицького В.Є., Новосад Л.Я, Плотні-
кова О.В., Федосова В.М. та ін. Зовнішню заборгова-
ність як невід’ємну складову сучасної міжнародної 
фінансової системи досліджували російські вчені-
економісти Вавілов А., Саркісянц А., Федякіна Л.

Виклад основного матеріалу. Правовою основою 
управління зовнішнім державним боргом є Консти-
туція України, в якій передбачено (ст. 92), що ви-
ключно законами України встановлюються порядок 
утворення і погашення зовнішнього державного 
боргу, порядок випуску та обігу державних цінних 
паперів, їх види та типи. Ст. 85 Конституції України 
до виключних повноважень Верховної Ради Укра-
їни віднесені затвердження рішень про надання 
Україною позик і економічної допомоги іноземним 
державам та міжнародним організаціям, а також 
про одержання Україною від іноземних держав, 
банків і міжнародних фінансових організацій позик, 
не передбачених Державним бюджетом України, 
здійснення контролю за їх використанням [1].

Державне управління залученням зовнішніх 
коштів, як правило, здійснюється в контексті бю-
джетного процесу, де на кожний бюджетний період 
відповідно Законом про Державний бюджет Укра-
їни встановлюється граничний обсяг зовнішньо-
го державного боргу та граничний обсяг надання 
гарантій [2]. Величина основної суми державного 
боргу не повинна перевищувати 60% фактично-
го річного обсягу валового внутрішнього продукту 
України. У разі перевищення граничної величини, 
визначеної Бюджетним кодексом України, Кабінет 
Міністрів України зобов’язаний вжити заходи для 
приведення цієї величини до норм.

Законом України „Про цінні папери і фондову 
біржу” від 18.06.1991 № 1201-ХІІ визначається сут-
ність, види та порядок залучення коштів через ви-
пуск облігацій зовнішньої державної позики. Так, 
ст. 14-1 Закону визначено, що облігації зовнішніх 
державних позик України – це цінні папери, що 
розміщуються на міжнародних та іноземних фондо-
вих ринках і підтверджують зобов’язання України 
відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номі-
нальну вартість з виплатою доходу відповідно до 
умов випуску облігацій [3].

Емітентом облігацій зовнішніх державних позик 
України є держава в особі Міністерства фінансів 
України. Грошові кошти, одержані від розміщен-
ня облігацій зовнішніх державних позик України, 
спрямовуються виключно до Державного бюджету 
України.

Рішення про випуск облігацій зовнішніх держав-
них позик України оформляється постановою Кабі-
нету Міністрів України, якою затверджуються умо-
ви випуску. Умовами випуску облігацій зовнішніх 
державних позик України визначаються загальний 
обсяг випуску, номінальна вартість однієї облігації, 
валюта, в якій деномінуються облігації, строк ви-
плати та розмір доходу, строк погашення тощо.

Рішення про випуск облігацій зовнішніх дер-
жавних позик України поза межами передбачених 
законом про Державний бюджет України на від-
повідний рік зовнішніх джерел фінансування дефі-
циту Державного бюджету України має визначати 
мету випуску, джерело погашення та підлягає за-
твердженню Верховною Радою України і набирає 
чинності після такого затвердження.

Декретом Кабінету Міністрів України “Про на-
дання державних гарантій щодо іноземних кредитів, 
які надаються Україні відповідно до міжнародних 

договорів”, визначено, що гарантом кредитів, що від-
повідно до міжнародних договорів надаються Україні 
урядами іноземних держав, міжнародними фінансо-
вими організаціями та іноземними банками, від імені 
держави виступає Кабінет Міністрів України [5]. 

Обслуговування іноземного кредиту, отримано-
го під гарантії Кабінету Міністрів України, здій-
снюється Державним експортно-імпортним банком 
України або іншим уповноваженим Урядом Украї-
ни фінансовим агентом.

Гарантії, що надаються іноземним кредиторам, 
забезпечуються коштами Державного валютного 
фонду України, в якому створюється резерв Кабі-
нету Міністрів України для погашення іноземних 
кредитів або заставою іншого майна.

Законом України “Про вступ України до Між-
народного валютного фонду, Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 
корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та бага-
тостороннього агентства по гарантіях інвестицій” [4]  
регулюються взаємовідносини України з зазначе-
ними міжнародними фінансовими організаціями, 
визначаються повноваження, зобов’язання Кабіне-
ту Міністрів України, Міністерства фінансів, НБУ 
щодо вступу, співпраці з зазначеними організація-
ми, порядок отримання кредитів та погашення за-
боргованості перед ними.

У науковій літературі підходи до визначення 
цілей та сутності управління державним боргом є 
досить різноманітними. Так, вітчизняний вчений-
фінансист Василик О.Д. вважає, що метою політики 
управління боргом є одержання найвищого ефекту 
від фінансування за рахунок запозичених коштів та 
уникнення макроекономічних труднощів і проблем 
платіжного балансу в майбутньому [6, с. 310-311].  
Основним елементом усієї системи управління 
зовнішнім державним боргом, на його думку, є 
управління розміщенням запозичених коштів. Всі 
залучені кошти повинні використовуватися для 
фінансування зростання виробничих потужностей, 
а зовнішні запозичення мають використовуватися 
виключно для інвестицій та для розвитку галузей, 
що орієнтовані на експорт. Такий підхід щодо ви-
користання зовнішніх запозичень дозволить уник-
нути майбутніх проблем з обслуговування та пога-
шення зовнішнього боргу.

Значно розширив цілі управління державним 
боргом В.П. Кудряшов. На його думку, управління 
державним боргом має за мету досягнення стабіль-
ного економічного розвитку, забезпечення необ-
хідних темпів приросту ВВП та повної зайнятості, 
стримування інфляційних процесів, забезпечення 
фінансування соціальних програм, формування до-
статніх обсягів кредитних ресурсів для розвитку 
підприємницької діяльності, залучення необхідних 
обсягів (і відповідної структури) іноземних інвес-
тицій та ін.

А. Вавілов та Г. Трофімов розглядають проблему 
управління державним боргом з позиції реалізації 
стратегії максимізації суспільного добробуту через 
мінімізацію витрат на його обслуговування [7, с. 62-81].  
А Кірєєв вважає, що управління боргом має за-
безпечити підтримку його рівня та структури, щоб 
це не відбивалося негативно на темпах економіч-
ного росту у довгостроковій перспективі [9, с. 342]. 
В. Тітков до проблем визначення цілей управління 
зовнішнім державним боргом застосовує більш за-
гальний підхід, виділяючи економічні цілі, вклю-
чаючи бюджетні (оптимізація боргу та мінімізація 
процентних платежів), політичні (підтримка ста-
більності політичної системи), соціальні (своєчасне 
фінансування соціальних програм) та забезпечення 
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національної безпеки (уникнення політичної, еконо-
мічної залежності) [14, с. 322].

Інші російські вчені-економісти під управлінням 
державним боргом розуміють сукупність заходів 
держави по виплаті доходів кредиторам і погашен-
ню позик, зміні умов вже випущених позик, визна-
ченню умов і випуску нових державних цінних па-
перів [15, с. 344].

О.Р. Романенко визначає управління державним 
боргом як “комплекс заходів, що здійснює держа-
ва в особі її уповноважених органів з визначенням 
умов залучення коштів, їх розміщення і погашен-
ня, та забезпечення платоспроможності держави” 
[12, с. 237]. В.М. Опарін процес управління держав-
ним боргом обмежує лише забезпеченням плато-
спроможності держави, тобто можливостями пога-
шення боргів [10, с. 123].

В економічній літературі поняття “управління, 
менеджмент” визначаються як сукупність принци-
пів, форм, прийомів та методів цілеспрямованого 
впливу суб’єкта на об’єкт для досягнення певного 
результату. 

На нашу думку, об’єктом управління зовнішнім 
боргом є циклічний процес, який включає три по-
слідовні причинно-наслідкові стадії:

• Мобілізація зовнішніх фінансових ресурсів 
(кредити, боргові цінні папери, надання гарантій).

• Використання ресурсів (дефіцит державного 
бюджету, дефіцит платіжного балансу, державні 
програми).

• Погашення і обслуговування боргу (виплати 
по основній частині боргу та сплата відсотків, ре-
фінансування боргу, викуп боргу, списання боргу, 
анулювання боргу. 

Метою боргового менеджменту є досягнення еко-
номічних, політичних, соціальних цілей та забезпе-
чення національної безпеки. Ефективне управління 
зовнішнім державним боргом повинно забезпечити, 
щоб зовнішній державний борг розглядався не з по-
зиції боргового тягаря на економіку, а як інстру-
мент економічного зростання в державі. 

Отже, під управлінням зовнішнім державним 
боргом автор розуміє сукупність принципів, форм 
та методів цілеспрямованого впливу держави в осо-
бі уповноважених нею органів на об’єкти управлін-
ня (стадії боргового процесу) з метою досягнення 
визначених економічних, політичних та соціальних 
цілей, забезпечення національної безпеки та гар-
монізації інтересів позичальників та закордонних 
кредиторів.

Як свідчить світовий досвід, ефективне управ-
ління зовнішнім боргом можна вважати однією із 
пріоритетних завдань боргової політики держави, 
вирішення якого дає можливість зменшити наван-
таження на бюджет і платіжний баланс у розрізі 
витрат на обслуговування і погашення зовнішньої 
заборгованості.

До основних суб’єктів системи управління зо-
внішнім державним боргом України відносяться 
такі: 

1) Верховна Рада України;
2) Кабінет Міністрів України;
3) Міністерство фінансів України;
4) Національний банк України;
5) Державне казначейство України.
Розглянемо стадії управління зовнішнім дер-

жавним боргом. 
Зовнішній державний борг відображає обсяги 

здійснених і непогашених зовнішніх запозичень на 
конкретну дату. Тому саме від форм та способів 
здійснення зовнішніх запозичень залежить величи-
на зовнішнього боргу держави. 

Залучення зовнішніх фінансових ресурсів в 
Україні може здійснюватися у таких формах:

1) державних боргових цінних паперів, розмі-
щених серед нерезидентів за межами України від-
повідно до Закону України „Про цінні папери та 
фондову біржу”;

2) шляхом укладання угод про позику та гаран-
тійних угод з урядами інших держав, іноземними 
фінансовими установами, міжнародними фінансо-
вими організаціями;

3) шляхом укладання інших двосторонніх або 
багатосторонніх угод про позику та іншими шляха-
ми, передбаченими законодавством України.

Зовнішні запозичення в конкретному бюдже-
ту році не можуть перевищувати граничний роз-
мір, що встановлений відповідним Законом України 
„Про Державний бюджет”.

Для кожного напрямку використання держав-
них зовнішніх позик характерний свій тип зовніш-
нього кредитора (табл. 1).

Отже, зовнішні запозичення повинні викорис-
товуватися лише на інвестиційні цілі. Необхідною 
умовою є також ефективність інвестицій, зокрема 
те, що прибуток від реалізації інвестиційного про-
екту повинен перевищувати вартість залучення 
капіталу. Якщо дана умова не виконується, то для 
держави краще не здійснювати зовнішніх запози-
чень.

Таблиця 1
Напрямки використання  

зовнішніх державних запозичень 
Напрямки використання 

позик Кредитори

1. Фінансування дефіциту 
державного бюджету та по-
гашення державного боргу

Світовий банк
Європейський Союз
Банки-фідуціарії

2. Підтримка національної ва-
люти і фінансування платіж-
ного балансу

МВФ

3. Фінансування інвестиційних 
та інституційних проектів, 
у тому числі під державні 
гарантії

Світовий банк
ЄБРР

Щодо ефективності використання зовнішніх 
державних запозичень в Україні, то можна гово-
рити про існування цілої низки проблем. По-перше, 
неможливо визначити реальний обсяг запозичень, 
що спрямовуються на цілі бюджетного інвестуван-
ня економіки України. Державна програма запо-
зичень, яка затверджується разом із законом про 
Державний бюджет на відповідний рік, не містить 
детальних напрямів використання ресурсів від роз-
міщення ОВДП та ОЗДП, які спрямовуються на 
фінансування дефіциту бюджету. Звіти Держказ-
начейства щодо фінансування дефіциту бюджету 
також не корелюють із відповідними статтями ви-
даткової частини державного фінансового плану.

По-друге, частина бюджетних інвестицій (фі-
нансування проектів розвитку) здійснюється за 
рахунок пільгових кредитів Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку (МБРР) та Європейсько-
го банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Фінан-
сування проектів розвитку МБРР та ЄБРР відбу-
вається на умовах самоокупності та обов’язкового 
внутрішнього співфінансування. Станом на 
31.01.2014 у стадії реалізації знаходилося 16 інвес-
тиційних проектів МБРР та ЄБРР на загальну суму 
у майже 1,2 млрд. дол. США. Перевірками Рахун-
кової палати України встановлено факти числен-
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них порушень у використанні позик МБРР: недо-
тримання Україною зобов'язань у рамках надання 
позик, невиконання вимог щодо співфінансування, 
затягування періоду ратифікації кредитних угод, 
неузгодженість дій органів влади у питаннях орга-
нізаційного забезпечення позик тощо. Як наслідок, 
частину проектів було анульовано на етапі реалі-
зації, а бюджету завдано суттєвих втрат у вигляді 
нарахованих процентів за резервування позик. Як 
підсумовують експерти Рахункової палати, низька 
ефективність власне інвестиційних проектів при-
зводить до того, що у більшості випадків кінцевої 
мети залучення інвестиційних ресурсів досягнуто 
не було. При цьому головні розпорядники позико-
вих коштів не несуть відповідальності за недбало 
вжиті заходи [11].

По-третє, результати реалізації проектів розви-
тку свідчать про низьку ефективність бюджетних 
інвестицій. Про це свідчить рівень повернення по-
зикових коштів по гарантованих кредитах – 15% із 
загального обсягу. Крім того, значна кількість під-
приємств – боржників знаходяться у стані ліквіда-
ції або санації.

Спроможність у повному обсязі обслуговувати 
та своєчасно погашати державний борг є одним з 
показників фінансової стабільності країни, що за-
кріплює за державою імідж надійного позичальни-
ка та відкриває перед нею можливості до нових по-
зик на більш вигідніших умовах.

Погашення та обслуговування зовнішнього дер-
жавного боргу здійснюється шляхом проведення 
платежів з виконання боргових зобов'язань перед 
кредитором щодо погашення основної суми боргу, 
сплати відсотків та супутніх витрат, передбачених 
умовами випуску державних цінних паперів, угода-
ми про позику, державними гарантіями та іншими 
документами.

Погашення зовнішнього державного боргу – це 
виконання боргових зобов’язань перед кредиторами 
щодо погашення основної суми боргу. Згідно з Бю-
джетним кодексом України, платежі з погашення 
державного боргу є витратами бюджету. 

Обслуговування зовнішнього державно-
го боргу включає сукупні платежі за зовнішніми 
зобов’язаннями перед кредиторами щодо сплати від-
сотків, комісійних та штрафних платежів. Дані пла-
тежі здійснюються з Державного бюджету у вигляді 
видатків. Видатки на обслуговування боргу здійсню-
ються за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Погашення та обслуговування зовнішнього 
державного боргу здійснюється Кабінетом Міні-
стрів України, що діє через Міністерство фінан-
сів України, за рахунок коштів, передбачених за-
конами України про Державний бюджет України 
на відповідний рік. Міністерство фінансів України 
зобов’язане погашати та обслуговувати зовнішній 
державний борг, а також складати поточний та 
перспективний плани заходів щодо погашення, об-
слуговування зовнішнього державного боргу.

Погашення та обслуговування зовнішнього дер-
жавного боргу може здійснюватися в грошовій 
формі, а за згодою кредитора – шляхом поставки 
товарів (послуг), заліку зустрічної вимоги та інши-
ми шляхами відповідно до чинного законодавства 
України.

Основними джерелами погашення та обслугову-
вання зовнішнього боргу можуть бути:

• кошти, отримані державою в процесі прива-
тизації;

• державні запозичення; 
• кошти бюджету;
• золотовалютні резерви.

Обов’язок держави щодо виконання своїх бор-
гових зобов’язань припиняється у разі повернення 
кредитору основних сум та виплати відсотків, ін-
ших платежів за ними відповідно до умов кредит-
ного договору.

Процес управління на етапі погашення та об-
слуговування зовнішнього боргу зосереджений на 
зменшенні боргового навантаження на бюджетну і 
платіжну системи держави. При цьому ефектив-
ність погашення зовнішніх позик великою мірою 
забезпечується через пошук і використання най-
більш реальних джерел погашення. На цьому етапі 
виникає проблема суверенного ризику, пов’язана 
із вибором оптимального варіанта між погашенням 
боргу і оголошенням дефолту, а менеджмент зо-
внішнього боргу зосереджений на ранжуванні усіх 
потенційних варіантів, розрахунку і обґрунтуванні 
їх можливих наслідків та виборі найбільш опти-
мального серед них на певному часовому інтервалі 
(виплата боргу, його реструктуризація чи абсолют-
ний дефолт).

Одними із найбільш важливих показників, які 
характеризують ефективність боргової політи-
ки країни та її спроможність виконувати боргові 
зобов'язання, є співвідношення сумарних виплат із 
обслуговування й погашення зовнішнього держав-
ного боргу до загальних доходів, видатків держав-
ного бюджету та ВВП.

Для підвищення ефективності системи управ-
ління зовнішнім державним боргом важливу роль 
повинен відігравати контроль. Контроль має відбу-
ватися на всіх етапах формування та обслуговуван-
ня зовнішнього державного боргу: під час плануван-
ня, здійснення зовнішніх державних запозичень та 
перевірки ефективності їхнього використання; при 
визначенні доцільності запозичення коштів як для 
фінансування державних програм, так і для фінан-
сування витрат господарських суб'єктів-резидентів 
при наданні держаних гарантій.

Згідно з чинним законодавством до контролю-
ючих органів системи управління зовнішнім дер-
жавним боргом належать: Верховна Рада України, 
Міністерство фінансів, Державне Казначейство, 
Національний банк України, Державна контроль-
но-ревізійна служба України, Рахункова палата 
України.

Верховна Рада України здійснює контроль за 
розмірами державних запозичень та станом зо-
внішнього державного боргу при затвердженні Бю-
джетної резолюції, Державного бюджету на поточ-
ний рік та під час розгляду і затвердження звітів 
уряду, Національного банку України про їхню ді-
яльність, звіту про виконання бюджету за мину-
лий бюджетний період. До повноважень Верховної 
Ради України належать затвердження рішень про 
одержання Україною від іноземних держав, банків і 
міжнародних фінансових організацій позик, перед-
бачених Державним бюджетом України, здійснення 
контролю за їх використанням. Контроль за вико-
ристанням коштів Державного бюджету України 
від імені Верховної Ради України здійснює Рахун-
кова палата [1].

Міністерство фінансів України відповідно до 
його завдань і функцій для розробки боргової стра-
тегії має здійснювати контроль абсолютних та від-
носних показників заборгованості держави, зістав-
ляти національні фактичні показники боргового 
навантаження держави з критичними показника-
ми, визначеними міжнародними фінансово-кредит-
ними організаціями, здійснювати контроль своєчас-
ності та повноти виконання зовнішніх державних 
зобов'язань відповідно до графіку платежів.
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Державне казначейство України здійснює бух-
галтерський облік надходжень і витрат Державно-
го бюджету України та контроль за дотриманням 
правил ведення обліку, за відповідністю платежів 
взятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням.

Національний банк України, виступаючи цен-
тральним депозитарієм, здійснює облік, контроль 
за надходженням і використанням кредитних ре-
сурсів державного бюджету, та спеціальних рахун-
ків НБУ, де обліковуються кредитні ресурси від 
МВФ, Світового банку. 

Державна контрольно-ревізійна служба України 
здійснює контроль за цільовим використанням та 
своєчасним поверненням кредитів, одержаних під 
гарантію Кабінету Міністрів України.

Рахункова палата України здійснює контроль 
в системі управління державним боргом відповід-
но до Закону України “Про Рахункову палату” від 
11.07.1996 р. [8]. До контрольних функцій Рахунко-
вої палати України належать контроль за утворен-
ням, сплатою відсоткових платежів і погашенням 
зовнішнього державного боргу.

Висновки з проведеного дослідження. Під управ-
лінням зовнішнім державним боргом автор розуміє 

сукупність принципів, форм та методів цілеспрямо-
ваного впливу держави в особі уповноважених нею 
органів на об’єкти управління (стадії боргового про-
цесу) з метою досягнення визначених економічних, 
політичних та соціальних цілей, забезпечення націо-
нальної безпеки та забезпечення гармонізації інтер-
есів позичальників та закордонних кредиторів. 

Досліджено механізм управління зовнішнім дер-
жавним боргом України в розрізі трьох основних 
етапів: мобілізація зовнішніх фінансових ресурсів; 
використання залучених коштів; погашення та об-
слуговування державного боргу. Проаналізовано 
динаміку показників погашення та обслуговування 
зовнішнього державного боргу України. 

Досліджено правову основу управління зовніш-
нім державним боргом України. Шляхом вивчення 
суб’єктів управління з’ясована їх роль в процесі 
управління зовнішнім державним боргом, система-
тизовані та проаналізовані їх завдання та функції.

На підставі проведеного дослідження сучасних 
інструментів зовнішнього державного запозичення 
нами було класифіковано та проаналізовано основні 
форми зовнішніх державних запозичень та виявле-
но їх позитивні й негативні сторони. 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей управления и обслуживания внешнего государственного долга Украи-
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SWOT-АНАЛІЗ «UNIT-LINKED INSURANCE»  
ТА ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті визначено особливості та механізм проведення інвестиційного страхування «Unit-Linked insurance», його від-
мінні ознаки від традиційного страхування життя. Проаналізовано, яким чином укладаються договори та формуються 
страхові премії і страхові виплати по даному виду страхування. Особливу увагу приділено проведенню SWOT-аналізу 
з визначенням внутрішніх чинників інвестиційного страхування (сильних та слабких сторін) та зовнішніх чинників, 
тобто можливостей і загроз впровадження «Unit-Linked insurance» в Україні, а також зроблено висновки щодо пер-
спектив можливого розвитку інвестиційного страхування життя на території нашої країни.
Ключові слова: інвестиційне страхування, «Unit-Linked insurance», накопичувальне страхування життя, інвестицій-
ний фонд, фінансові інструменти, страхова премія, договір страхування, страхова сума, інвестиційний дохід, інвести-
ційний ризик.

Постановка проблеми. У країнах з розвине-
ним фінансовим ринком страхування є важ-

ливим сектором економіки. Зокрема, неабиякими 
темпами розвивається страхування життя, а саме 
його новий різновид – інвестиційне страхування 
«Unit-Linked». Натомість в Україні надійного під-
ґрунтя для розвитку цього фінансового інструменту 
немає. І в першу чергу причиною цього є необіз-
наність населення країни про можливості «Unit-
Linked insurance».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На-
уковці у своїх працях відзначають, що інвестиційна 
діяльність страхової справи стала її перспектив-
ною складовою. Інвестиційне страхування життя 
досліджували Фещенко В. [1; 4], Бенешова Я. [1], 
Гузей Н. [1], Голеншина О. [2], Стасевський А. [3], 
Офутин А. [5] та інші.

Метою дослідження є ознайомлення з меха-
нізмом інвестиційного страхування життя «Unit-
Linked insurance», проведення SWOT-аналізу та-
кого страхування, дослідження можливостей його 
розвитку в Україні. 

Основними завданнями дослідження є ви-
значення особливостей проведення «Unit-Linked 

insurance», порівняння по основним ознакам тра-
диційного страхування життя та інвестиційного 
страхування, здійснення оцінки сильних та слабких 
сторін «Unit-Linked insurance», а також загроз та 
можливостей його впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу. Одним із різно-
видів накопичувального страхування життя є ін-
вестиційне страхування – Unit-Linked insurance. 
Це новий фінансовий інструмент, який поширений 
серед населення багатьох розвинених країн світу. 
Інвестиційне страхування вперше з’явилося більше 
40 років тому у Великій Британії та США [4, c. 27]. 
Наразі воно розвивається навіть більш активно, ніж 
інші традиційні види страхування життя в країнах 
Західної та Центральної Європи, на ринках Швей-
царії, Австрії, Німеччини, Франції, Японії, Китаю, 
а також і на молодих ринках – в Угорщині, Чехії, 
Польщі, Литви, Естонії. У деяких країнах, напри-
клад в Швеції, на його долю припадає близько 80% 
зібраних премій зі страхування життя, у США – 
близько 60%, у Великій Британії – 50% [2, c. 23].

Інвестиційне страхування – це вид накопичу-
вального страхування життя, у якому грошова 
вартість полісу може бути легко розрахована у 
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будь-який час шляхом оцінки активів, у які було 
інвестовано кошти за полісом. Інвестиційне страху-
вання життя дозволяє отримувати не лише стра-
хову суму, а й надає можливість впливати на про-
цес інвестування коштів та отримувати додатковий 
прибуток [1, с. 25].

Договір «Unit-Linked insurance» укладається 
мінімум на 5 років. Найбільш поширений термін 
страхування 15-20 років, адже поліси інвестицій-
ного страхування привабливі як довгострокові ін-
вестиції, оскільки коливання дохідності, зумовленої 
кон’юнктурою ринку, згладжується упродовж три-
валого періоду часу, і в кінцевому підсумку забез-
печує більш високий інвестиційний прибуток [5].

Всі внески клієнта зараховуються на його інди-
відуальний рахунок. Страхова премія, яку вносить 

страхувальник, поділяється на дві частини: одна –  
використовується на формування фонду, який без-
посередньо пов’язаний зі страхуванням ризиків 
(життя), друга – накопичувальна або інвестиційна 
складова, інвестована в інструменти фондового та 
грошового ринку [3, c. 46].

Розмір виплат за договорами залежить від ре-
зультатів інвестування внесків страхувальника, а 
саме – пов’язаний з вартістю часток конкретного 
інвестиційного фонду або динамікою певного індек-
су цінних паперів. Клієнт може обирати, в які саме 
фінансові інструменти будуть інвестуватися його 
внески. Зазвичай це взаємні фонди, відібрані стра-
ховиком, але можуть бути й інші найрізноманітніші 
інструменти. Вибір інвестиційного фонду здійснюєть-
ся залежно від ризику, дохідності та інвестиційних 

Таблиця 1
Порівняння традиційного та інвестиційного страхування життя*

Показник Традиціне страхування життя Unit-Linked insurance

Інвестиційний ризик Бере на себе страховик, який 
і обирає напрями інвестування

Приймає страхувальник і сам обирає на-
прями інвестування своїх коштів або пе-
редоручає проводити вкладення від свого 
імені професійним управляючим активами

Розмір інвестиційного доходу Фіксований, низький, мінімальне 
гарантоване нарахування відсотків

Не є фіксованим, залежить від резуль-
татів інвестування

Основна задача Страховий захист
Створення капіталу з максимальним 
використанням можливостей фондового 
ринку

Страхова сума Гарантована, визначена Невизначена

Цільова аудиторія Масовість продукту

Продукт більше підходить тим, хто 
готовий розбиратися в принципах ін-
вестування і приділяти більше уваги 
фінансовому плануванню, контролювати 
свій портфель, або наймати для цієї цілі 
фінансового консультанта

Елементи загальної собівар-
тості (страховий захист, ви-
трати компанії, інвестиції)

Зазвичай невиразні Явно представлені страхувальнику

*Розроблено на основі [3], [5]

Таблиця 2
Внутрішні чинники SWOT-аналізу «Unit-Linked insurance»*

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses)
Наявність стандартного страхового захисту, який дозволяє 
впоратися з наслідками нещасних випадків і зберегти стійкий 
фінансовий стан за непередбачених обставин

У полісах unit-linked не прописується стра-
хова сума, немає гарантованої дохідності

Умови договору unit-linked зазвичай більш зрозумілі і прозо-
рі, пропонують велику гнучкість премій і виплат

Наявність комісій за управління рахунком 
клієнта 

Широкий вибір інвестиційних фондів, можливість інвесту-
вання у кращі фінансові інструменти зі всього світу, завдяки 
тому, що страхова компанія об’днує кошти клієнтів у спіль-
ний пул

Мінімальний розмір внесків вищий, ніж у 
традиційному страхуванні життя

Якщо клієнт перерозподіляє грошові кошти, продаючи одні 
фонди і купуючи інші, то він при цьому не платить податки, 
так як все це відбувається всередині поліса

Необхідність наявності певних знань у галузі 
інвестування і часу для додаткового фінан-
сового планування і контролю, або ж коштів 
– для наймання професійного фінансового 
консультанта

Цей актив не можна відібрати за рішенням суду, адже поки 
діє договір страхування, поліс не має вартості, і тому на нього 
не можна накласти стягнення
Вища дохідність, ніж у традиційному страхуванні життя
Можливість контролю за ціною одиниці інвестиційного фонду 
та поточною сумою поліса, надсилання страхувальнику що-
річного звіту про стан поліса
Гнучкість та прозорість щодо елементів загальної собівартості 
(страховий захист, витрати компанії, інвестиції)
Клієнт може контролювати рівень інвестиційного ризику, на-
правляючи премії до тих фондів, які більш відповідають його 
бажанню ризикувати.

*Розроблено на основі [1], [3]
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цілей. Частина портфеля за бажанням страхуваль-
ника може розміщуватися в більш ризикові і потен-
ційно дохідніші фінансові інструменти, склад яких в 
програмі можна періодично змінювати. У портфель 
клієнта може спочатку входити до 10 різних фондів, 
що забезпечують максимальну диверсифікацію. Та-
кож важливо здійснювати інвестування у різних ва-
лютах, щоб вберегтися від валютних ризиків. Контр-
олювати та переглядати свій портфель (самому 
клієнту або через свого фінансового консультанта) 
найкраще один, максимум два рази на рік [4, c. 26].

Варто зазначити, що в середньому дохідність 
страхових накопичувальних програм традиційного 
страхування життя дозволяє клієнтам розраховува-
ти лише на 5-6% річних, що є значно меншим за рі-
вень інфляції і дохідності по банківським депозитам. 
Очевидно, що накопичувати кошти протягом 10-20 
років за таким низьким відсотком особливого ба-
жання немає. Зрозуміла, що основною метою такого 
страхування є страховий захист клієнта, а додаткові 
накопичені кошти – лише додатковий бонус. Проте 
у страхуванні «Unit-Linked» первинним все ж є на-
копичення капіталу і вигідне інвестування коштів, а 
страховий захист – вторинною метою [6].

Основною відмінністю інвестиційного страху-
вання життя від традиційного є можливість стра-
хувальників брати участь в інвестиційному доході 
страховиків, при цьому приймаючи на себе частину 
ризиків від вкладення коштів. Інші відмінності цих 
видів страхування життя розглянемо у таблиці 1.

З викладеного вище можна зробити для себе 
певні висновки щодо переваг та недоліків інвести-
ційного страхування життя. Детальніше розглянемо 
їх за допомогою визначення внутрішніх чинників 
SWOT-аналізу (табл. 2). 

Отож, бачимо, що страхувальники, приймаючи 
участь у «Unit-Linked insurance», мають можли-
вість отримати значно більший дохід від інвесту-
вання, ніж у традиційному страхуванні життя, адже 
самі обирають напрямок інвестування і мають мож-
ливість постійно відслідковувати вартість поліса. 
Натомість страхувальники «Unit-Linked insurance» 

жертвують мінімальною гарантованою страховою 
сумою, яка в інвестиційному страхуванні є меншою 
або й взагалі невизначеною. Для отримання мак-
симального ефекту страхувальники повинні мати 
певний багаж знань у сфері інвестування або ви-
трачати додаткові кошти для отримання додатко-
вих професійних фінансових консультацій. 

Впровадження інвестиційного страхування по-
требує певних правових, економічних та організа-
ційних передумов. У таблиці 3 розглядається, які ж 
можливості є в України для розвитку «Unit-Linked 
insurance» та які загрози цьому перешкоджають.

З урахуванням зазначеного, бачимо, що для 
впровадження «Unit-Linked insurance» необхід-
но підготувати певну базу, пов’язану з належною 
нормативно-правовою базою, сприянням розвитку 
ефективних інвестиційних ринків, сприятливим ре-
жимом оподаткування.

Таким чином, можна зробити такі висновки:
1. Інвестиційне страхування життя «Unit-Linked 

insurance» дозволяє забезпечити якісний страховий 
захист життя поряд з ефективним накопиченням 
капіталу, обирати страхувальником напрямки ін-
вестування своїх внесків та контролювати власний 
інвестиційний портфель.

2. Поряд з перевагами такого страхування його 
недоліками є відсутність гарантованої мінімальної 
страхової суми, більший розмір внесків, наявність 
додаткових комісій та необхідність певних знань у 
галузі інвестування.

3. З урахуванням нестабільності політичних та 
економічних ситуацій, низького рівня доходу на-
селення, недовіри до страховиків, нерозвинутос-
ті ефективного інвестиційного ринку та наявності 
оподаткування накопичувальних сум впроваджен-
ня «Unit-Linked insurance» в Україні потребує спо-
чатку здійснення підготовки належної правової, 
економічної та організаційної бази. Лише після цьо-
го кожен окремий українець та суспільство в ціло-
му зможуть отримувати позитивні результати від 
впровадження інвестиційного страхування життя 
«Unit-Linked insurance».

Таблиця 3
Зовнішні чинники SWOT-аналізу «Unit-Linked insurance»*

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats)
Збільшення з року в рік страхових премій та стра-
хових виплат у сфері накопичувального страху-
вання життя]

Політична та економічна нестабільність в країні, яка не-
гативно впливає на інвестиційну діяльність загалом

Досвід країн Східної Європи показує, що «Unit-
Linked insurance» досить швидко адаптується і 
завойовує новий ринок

Відсутність у більшої частини населення країни вільних 
коштів, які можна було б вкласти у страхування життя, 
а також недовіра до страхових компаній, зумовлена не-
гативним досвідом вкладання коштів у різноманітні фі-
нансові структури на початку дев’яностих років ХХ ст.

При впровадженні «Unit-Linked insurance» збіль-
шаться інвестиції в економіку країни та підви-
щиться добробут громадян

Відсутність на ринку України довгострокових фінансо-
вих інструментів, в які можна було б вигідно вкладати 
кошти

Потенційна можливість розвитку корпоративного 
«Unit-Linked insurance», для чого необхідно надати 
пільгове оподаткування даного виду страхування з 
можливістю віднесення платежів по інвестиційно-
му страхуванню на витрати підприємства

При виплаті накопичуваних сум 60% їх розміру опо-
датковується податком на доходи фізичних осіб, тоді 
як майже вся сума таких виплат є особистими кошами 
клієнта, які він вносив до страховика протягом строку 
страхування

*Розроблено на основі [2], [3]
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ресурс]. – Режим доступу: http://www.forinsurer.com.
6. Что такое инвестиционно-страховые продукты unit-linked и в чем их преимущества? [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://insurance-life.com.ua.

Русул Любовь Васильевна
кандидат экономических наук
Буковинского государственного финансово-экономического университета
Квасница Екатерина Петровна
кандидат экономических наук
Буковинского государственного финансово-экономического университета 
Янкевич Надежда Александровна
ассистент кафедры денежного обращения и кредита 
Буковинского государственного финансово-экономического университета

SWOT-АНАЛИЗ «UNIT-LINKED INSURANCE» 
И ПЕРСПЕКТИВ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ
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В статье определены особенности и механизм проведения инвестиционного страхования «Unit-Linked insurance», его 
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БОРОШНЯНИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

Сьогодні український ринок борошняних кондитерських виробів майже нічим не відрізняється від європейського, 
оскільки вітчизняні виробники пропонують різноманітний асортимент борошняної кондитерської продукції своїм спо-
живачам. У статті досліджено стан і тенденції розвитку ринку борошняних кондитерських виробів України.
Ключові слова: борошняні кондитерські вироби, виробники борошняних кондитерських виробів, реалізована продук-
ція, ціна, імпорт, експорт, споживання. 

 

Постановка проблеми. Борошняні кондитер-
ські вироби займають значну частку в за-

гальному обсязі виробництва кондитерської про-
дукції і представлені широким асортиментом. Вони 
можуть задовольняти різноманітні потреби спо-
живачів. Отже, актуальною залишається проблема 
аналізу ринку товарів, зокрема борошняних конди-
терських виробів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ана-
лізом розвитку кондитерської галузі займалися 
такі науковці як Тюха І.В., Кравчук Н.В., зокре-
ма, питаннями розвитку кондитерства в Україні – 
Шестак О.В., Стрельникова Д. та ін. Проте, мало хто 
аналізував окремо борошняні кондитерські вироби.

Постановка завдання. Проаналізувати економіч-
ні тенденції кондитерської промисловості України. 
Встановити загальну динаміку, перспективи роз-
ширення експорту, задоволення внутрішнього по-
питу, фактори впливу і перспективи розвитку.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняний ри-
нок кондитерських виробів характеризується ви-
соким рівнем конкуренції і ступенем насиченості, 
тому лідируючу позицію займають виробники, які 
першими реагують на зміну споживацьких вподо-
бань, динамічно оновлюють асортимент продукції 
й насичують його новинками. На ринку кондитер-
ських виробів працюють близько 800 підприємств. 

При цьому 5 компаній-лідерів займають понад 
60% у структурі національного виробництва, що 
свідчить про високу концентрацію на цьому ринку. 
Між першими 12–15 найбільшими компаніями кон-
куренція зберігається на досить високому рівні – як 
за ціновими, так і за неціновими (якість, упаковка 
тощо) параметрами [1].

Переважна кількість малих виробників конди-
терських виробів менш модернізовані, ніж великі 
виробники, їхні ринки збуту обмежені, в них від-
сутні розвинені торгові марки. Вони не конкурують 
із великими виробниками та займають відносно 
вільні ніші – виробництво борошняних кондитер-

ських виробів із використанням ручної роботи (тор-
ти й тістечка); робота на замовлення роздрібних 
торговельних мереж. Завдяки нижчій ціновій полі-
тиці скорочують собівартість виробництва за раху-
нок дешевшої сировини. 

На рис. 1 представлені основні виробники конди-
терської продукції України [4].

Враховуючи специфіку кондитерських виробів, 
які не є товарами першої необхідності, попит на них 
залежить від рівня доходу споживачів. У зв’язку 
із цим, найвищим показником споживання борош-
няних кондитерських виробів на душу населення 
припадає на Нідерланди, Бельгію та Італію (рис. 2).
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Рис. 2. Споживання борошняних кондитерських 
виробів, кг на душу населення у 2013 році

Харчова промисловість, частка якої в загально-
му обсязі реалізації промислової продукції в Укра-
їні складає 18,3% за підсумками 2013 року, є важ-
ливою галуззю національної економіки . Протягом 
2010-2013 рр. в Україні спостерігається поступове 
зростання обсягу реалізованої продукції. Частка 
кондитерської галузі в реалізації харчової продук-
ції за підсумками 2013 року складає близько 17%, 
при цьому лідером у даному сегменті є виробни-
цтво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тісте-
чок нетривалого зберігання.

Слід зазначити, що реалізація кондитерської про-
дукції, досягає піку продажів в останні місяці року, 
що традиційно пов’язано із новорічними святами, а в 
перші місяці відбувається спад реалізації. (рис. 3) [5].

За різними оцінками кондитерів, ціни на борош-
няні кондитерські вироби у 2014 році збільшилися на 
20-25%. Ситуація з сировиною в 2014 р. загострила-
ся, і поки що немає підстав очікувати поліпшення ці-
нової ситуації. Спостерігаються перебої в поставках, 
раптові зміни цін і умов поставок, оплати, якості ба-
гатьох інгредієнтів: зерна пшениці, пшеничного бо-
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Рис. 1. Структура вітчизняного ринку борошняних 
кондитерських виробів, 2013 рік
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рошна, вівсяного борошна, цукру, жирів, тобто прак-
тично всіх основних сировинних компонентів і навіть 
деяких пакувальних матеріалів. З літа 2014 р. прак-
тично вся сировина, яка закуповується кондитерами 
на внутрішньому ринку, значно подорожчала. Але 
дестабілізує ринок борошняної кондитерської про-
дукції не тільки коливання ціни на сировину. Ві-
тчизняні постачальники посилили умови роботи, а 
імпортери працюють менш стабільно. 

Така ситуація негативно позначається на роботі 
будь-якого виробничого підприємства, в тому числі і 
кондитерського. Доводиться формувати великі запа-
си сировини, відволікати фінансові ресурси в авансо-
ві проплати постачальникам, а також регулярно пе-
рераховувати собівартість, змінювати відпускні ціни, 
а найбільш трудомістке – змінювати технологічні та 
виробничі процеси. Ціна на борошняну кондитерську 
групу товарів за 2014 рік представлено на рис. 4 [5].
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Рис. 4. Ціна однієї тонни продукції, грн, за 2014 рік

Потрібно відмити, що домогтися збільшення по-
казників виробництва продукції кондитери зуміли 
не за рахунок зростання внутрішньої реалізації, 
а за рахунок експорту. Важливою складовою зо-
внішньої торгівлі України є експорт кондитерської 
продукції в інші країни. При цьому співвідношення 
експорту і імпорту у зовнішньоторговельному обо-
роті України становить: 86:14 – у натуральному 
вираженні і 77:23 – в грошовому. В останні роки 
експорт України демонструє позитивну динаміку.

У структурі зовнішньої торгівлі борошняних 
кондитерських виробів домінуючу частку займає 
Російська Федерація, обсяг імпорту якої у 2013 
оцінюється на рівні 61,12% від загального імпор-
ту борошняних кондитерських товарів. Структура 
імпорту борошняних кондитерських виробів пред-
ставлено в табл. 1 [6].

Обсяг експорту у 2013 році оцінюється на рів-
ні 35,78% від загального експорту борошняних 
кондитерських виробів. Значні частки в структурі 
українського імпорту займають такі країни, як Ні-
меччина, Польща та Італія, в структурі експорту –  
Казахстан, Білорусь, Азербайджан. Структуру екс-
порту борошняних кондитерських виробів пред-
ставлена в табл. 2 [6].

Висока конкуренція на світовому ринку спону-
кає виробників кондитерської продукції шукати 
нові підходи для отримання популярності серед 
споживачів.

Дослідницька компанія Innova Market Insiqhts 
виділяє такі 10 тенденцій розвитку кондитерського 
ринку в 2012 році [4]:

1. Чистота торгової марки і репутація компанії. 
На світових кондитерських ринках популярністю 
користуються продукти, вироблені з дотриманням 
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січень 783,1 543,4 751,5 501,5
лютий 1518,7 1178,3 1438,6 1112,4
березень 2329,4 1856,7 2211,8 1785,4
квітень 3112,1 2608,3 2979,1 2520,1
травень 3904,4 3792,1 3771 3218,8
червень 4678,3 3807,8 4564,2 3864
липень 5481 4511,5 5299,8 4549,6
серпень 6301,9 5167,6
вересень 7130,1 5915
жовтень 7978,7 6657,2
листопад 8794,2 7378,3
грудень 9664,3 8047

Рис. 3. Обсяг реалізованих хлібобулочних виробів та 
борошняних кондитерських виробів  

у 2013 та частину 2014 року за місяцями  
та видами діяльності, мнл. грн

Таблиця 1
Імпорт борошняних кондитерських виробів із країнами світу, тис. дол. США
Країна

Рік Польща Китай Туреччина Німеччина РФ Інші

2010 5260 1699 2001 1949 20123 1661
2011 1719 2445 2762 3889 37103 3067
2012 1936 2549 4063 8174 36643 5518
2013 2054 3624 4208 7816 39425 7381

2014 (01.01-31.08) 982 1203 2660 3438 15657 6569

Таблиця 2
Експорт борошняних кондитерських виробів із країнами світу, тис. дол. США
Країна 

Рік Туркменістан Казахстан Азербайджан Білорусь РФ Інші

2010 10684 23162 17237 15457 70767 14422
2011 9168 21659 17219 7284 92354 16110
2012 10301 12758 1175 9772 77353 16224
2013 11056 14556 16459 8236 56529 51138

2014 (01.01-31.08) 5023 8255 12246 4203 11167 41030
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усіх вимог громадських, екологічних, торговельних 
та інших організацій. Крім того, споживачі будуть 
віддавати перевагу продукції з так званим «чис-
тим» лейком, тобто з зазначенням того, що продукт 
натуральний і виготовлений з натуральних і чистих 
інгредієнтів. 

2. «Fair Trade». Увесь світ останнім часом зо-
середився на стійкості і стабільності розвитку ви-
робництва. Це стосується і кондитерських виробів. 
Останнім часом все більше кондитерських компаній 
стають членами таких організацій, як «Fair Trade», 
прагнучи поліпшити свою репутацію і підкреслити 
стурбованість станом природного середовища. 

3. Походження товару. Споживачі все більше 
стурбовані тим, звідки надходять ті чи інші про-
довольчі товари. І хоча велика кількість компаній 
вже почала вказувати, звідки надходять інгредієн-
ти, аналітики впевнені, що подібна інформація по-
винна бути яскраво виділена. Крім того, необхідно 
чітко вказувати країну-виробника, оскільки це теж 
впливає на рівень споживчого попиту.

4. Категорія «преміум» виходить на перше міс-
це. Виробництво продукції «преміум» стає новим 
трендом кондитерського ринку. Продажі дешевої 
кондитерської продукції останнім часом скорочу-
ються, а активність в секторі преміям-класу, навпа-
ки, навпаки,зростає із кожним днем. Деякі вироб-
ники перекладають продукцію середнього рівня на 
більш високий, просуваючи її в категорію продукту  
преміум-класу, і це знаходить відгук у споживачів. 

5. Пенсіонери також заслуговують уваги. За да-
ними ООН, кількість літніх людей у світі до 2050 
року зросте в три рази. На думку аналітиків, кон-
дитерській компанії уже сьогодні слід приділити 
увагу цій зростаючій категорії споживачів.

6. Сорок – не двадцять. Експерти стверджують, 
що жінки, які досягли сорокарічного віку, всіма спосо-
бами намагаються повернути собі молодість. Найчас-
тіше ця категорія споживачів активно додає темний 
шоколад в свій раціон, пам’ятаючи про його відмінні 
властивості як найсильнішого антиоксиданту.

7. Наука – основа всього. Споживачі вимагають 
все більш частого підтвердження корисних влас-
тивостей шоколаду, тому проведення різного роду 
наукових досліджень стає практично обов’язковим 
елементом виробничого процесу будь якої конди-
терської компанії. Особливу увагу слід приділяти 
продуктам для дітей.

8. Нові закони стимулюють розвиток. Прийняття 
деяких нових законопроектів сприятливо познача-
ються на розвитку ряду галузей. Наприклад, після 
введення в США заборони на використання жиру, 

що містить транс-ізомери жирних кислот, активі-
зувалася харчова промисловість: після прийняття 
ЄС закону про дозвіл застосування в кондитерській 
промисловості стевії (замінника цукру) в якості на-
турального підсолоджувала.

9. Малі, але перспективні сектори кондитер-
ського ринку. Невеликі кондитерські компанії мо-
жуть відмінно зайняти невеликі ніші в ще не осво-
єних секторах кондитерського ринку. Наприклад, 
виробництво солодощів для людей, що стежать 
за здоровим харчуванням, або тих, кому необхідні 
спеціалізовані продукти.

10. Протеїновий бум. Експерти відзначають, що 
останнім часом на кондитерському ринку все біль-
ше популярності здобувають енергетичні батончи-
ки і батончики з високим вмістом білка. 

Найбільш привабливим для споживачів є супер-
маркети – 62%, бо в них завжди широкий асор-
тимент різних видів кондитерських виробів та ви-
робників, до яких споживач має вільний доступ. 
Продуктові магазини обрали 24% респондентів. 
Асортимент у крамницях завжди менший, але за-
вжди можна отримати невелику консультацію у 
продавців. Спеціалізовані магазини набрали 14%, 
але це пов’язано не з тим, що ці торгові точки є не-
привабливими, а через те, що вони представлені в 
малій кількості і лише в великих містах. Ринок не 
користується великою популярністю (10%), бо до-
віра до товарів, які представлені на ринках, зни-
жується через ряд факторів: погодні умови, термін 
придатності, малий асортимент та інше.

Головним стимулом для споживачів стало питан-
ня ціни – 50%, тобто зменшення цього фактору зво-
ротно відображається на кількості кондитерських 
виробів. У меншій мірі – 32% респондентів спонукає 
купувати більше солодощів – випуск інноваційної 
продукції, тобто багато хто полюбляє нові продукти. 
У рівній кількості – 16% розподілились такі факто-
ри як підвищення якості та наявність спеціалізова-
них магазинів.

Висновок із проведеного дослідження. Ринок 
борошняних кондитерських виробів в Україні роз-
вивається динамічно: основні суб’єкти створили 
холдинги та корпорації, завоювали споживачів у 
своїх сегментах ринку, налагодили постачання як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, 
інвестували в нове обладнання, зосередилися на 
якості й асортименті продукції, закріпили старі 
бренди та вивели на ринок інноваційні продукти й 
нові торгові марки. Більшість змін у цій сфері від-
булися завдяки інвестиціям, які мали і зовнішнє, і 
вітчизняне походження. 
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Постановка проблеми. Зростання конкурен-
ції і зниження обсягу бюджетного фінан-

сування примушують освітні організації постійно 
підвищувати якість наданих послуг. Підвищення 
якості освіти як стратегічна мета розвитку систе-
ми вищої школи в Україні може бути вирішена 
за допомогою впровадження ефективних методів 
менеджменту якості.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розробці матриці критеріїв пріоритету 
вимог споживачів вищого навчального закладу, зо-
крема студентів.

Виклад основного матеріалу дослідження. В да-
ний час на державному рівні вживаються заходи 
щодо формування нових концепцій та умов розви-
тку вищої школи. Процес вдосконалення діяльності 

в області надання освітніх послуг здійснюється в 
навчальних установах. 

В сфері освіти дуже важливим є якість вищого 
навчального закладу, проте кількість дійсно пре-
стижних вищих навчальних закладів дуже мала. 
У таблиці 1 приведено приклад кількості всіх ви-
щих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації в 
Україні [1; 2, с. 8].

З таблиці 1 можемо зробити висновок, що кіль-
кість вищих навчальних закладів знижується, а це 
є негативною ознакою в системі вищої освіти, адже 
дана сфера займає вагоме місце в нашому житті. 
Нижче наведено співвідношення кількості вищих 
навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації та 3-4 
рівнів (рис. 1) [2, с. 9]. 

Вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акреди-
тації майже в 2 рази менше, ніж 1-2 рівнів. Це та-
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кож свідчить про недостатню розвиненість освіти  
в Україні. 

 

62%

38%

1-2 рівнів 
акредитації

3-4 рівнів 
акредитації

Рис. 1. Співвідношення вищих навчальних закладів 
різного рівня акредитації

Для того, щоб розвивати далі вищу освіту, по-
трібно знати зацікавлені сторони даної сфери та їх 
детальну характеристику, яка наведена в табл. 2 
[3, с. 27].

Таблиця 2
Характеристика зацікавлених сторін  

в системі вищої освіти
Зацікавлена сторона Характеристика

Суспільство

Державні органи і структу-
ри, на які вищі навчальні 
заклади впливають. Держав-
ні та законодавчі органи, які 
створюють систему вимоги 
до діяльності вузів

Студенти Основні споживачі
Батьки студентів Замовники і споживачі

Роботодавці Замовники, споживачі, кін-
цеві користувачі

Внутрішні споживачі:
Викладачі
Співробітник

Споживачі і постачальники 
проміжного продукту
Внутрішні споживачі

Останнім часом, як показує досвід, переваги у 
сфері вищої освіти змістилися в сторону спожи-
вача. Оцінка діяльності освітніх установ поступово 
переходить від уже адаптованих методик до зо-
всім нового підходу в даному напрямку – спожив-
чому. Крім цього, на сучасному етапі розвитку пе-
ред українською вищою школою постало завдання 
успішно інтегруватися в міжнародну систему осві-
ти, зберігаючи свої кращі традиції і забезпечуючи 
своїм випускникам ступінь відповідності якості їх 
підготовки міжнародним вимогам. Споживчий під-
хід до управління якістю в сфері освіти здійсню-
ється шляхом: 

– чіткого розуміння спектра вимог і очікування 
споживачів щодо наданих освітніх послуг; 

– доведення вимог і очікувань споживачів до 
безпосередніх учасників освітнього процесу (вони 
повинні бути зрозумілими); 

– проведення аналізу ступеня задоволеності 
споживачів;

– здійснення освітньої діяльності ВНЗ у тісному 
взаємозв’язку зі споживачами [3, с. 28; 4, с. 42]. 

З метою виконання вищеназваних вимог систе-
ма забезпечення якості повинна включати систему 
показників за оцінкою ступеня задоволеності всіх 
зацікавлених сторін, і в першу чергу, споживачів, а 
також показники, що характеризують різні сторони 
діяльності освітньої установи.

Для забезпечення якісної вищої освіти було за-
пропоновано два стандарти, які можна втілити в 
реалізацію системи вищої освіти. Це стандарт ISO 
9000 та модель EFQM. Детальна порівняльна ха-
рактеристика наведена в табл. 3.

Таблиця 3
Порівняльна характеристика формування  

системи забезпечення якості ВНЗ на основі 
стандартів ISO серії 9000 та моделі EFQM

Стандарти ISO 9000 Модель EFQM

Формування чітких по-
нять виробничої та тру-
дової дисципліни

Відображає готовність 
організації до адаптації 
за змінних умов зовніш-
нього середовища та часу

Основні переваги: кон-
центрація на процедурах, 
процесах, управління 
документацією

Основні переваги: вияв-
лення проблем в функ-
ціонуванні організації, 
орієнтація на результати

Процес сертифікації по-
казує відповідність орга-
нізації до певної позиції 
в певний час

Процес сертифікації 
створює відеоролік, який 
показує стан і розвиток 
організації в часі

Використання стандартів 
дає можливість гаранту-
вати стабільність якості 
кінцевого продукту

Використання моделі 
створює умови для роз-
витку організації

Кожний вищий навчальний заклад може обрати 
для себе той чи інший стандарт для забезпечення 
якості освіти, спираючись на свої вимоги. Для того, 
щоб краще дослідити взаємозв’язок студентів та 
вищого навчального закладу проаналізуємо матри-
цю пріоритету вимог споживачів вищої освіти.

Наведемо приклад побудови матриці критеріїв 
пріоритету вимог споживачів, виявлених в ході са-
мооцінки діяльності ВНЗ (табл. 4).

Для проведення досліджень на предмет задово-
лення споживачів використовуються наступні види 
опитування [5, c. 20–21]: 

1) особисті опитування: 
– опитування за місцем проживання (квартирне 

опитування); 
– вуличне опитування (в тому числі магазинне); 
– хол-тест (hall-test – тестування в багатолюд-

ному місці); 
– фокус-групи.
2) дистанційні опитування: 
– телефонне опитування; . 
– інтернет-опитування; 
– анкети на самозаповнення (в тому числі, по-

штове опитування).
На першому етапі формується максимально по-

вна база даних телефонних номерів потенційних 
респондентів. На другому етапі з сформованої бази 
даних випадковим чином вибираються номера рес-
пондентів. До переваг телефонного опитування від-
носяться: 

– висока швидкість проведення; 

Таблиця 1
Кількість вищих навчальних закладів

Рік I-II рівнів 
акредитації

III-IY рівнів 
акредитації

2006/2007 570 530
2007/2008 553 351
2008/2009 528 353
2009/2010 511 350
2010/2011 505 349
2011/2012 501 345
2012/2013 489 334
2013/2014 478 325
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– відносно низька вартість;
– широке географічне охоплення; 
– легкість контролю якості роботи інтерв’юерів. 
Як свідчить практика, у сфері освіти якість 

складно піддається оцінці в зв’язку з тим, що: 
– основні зацікавлені сторони, які приймають 

участь в освітньому процесі або використовують 
його результати, мають різну уяву про якість осві-
ти і тому висувають до неї різні вимоги;

– відсутня вітчизняна система оцінки якості освіти;
– відсутній еталон якості освіти, що викликає 

певні труднощі, наприклад при оцінці освітнього 
процесу [6, c. 45–48, 7, с. 27].

Основними результатами впровадження систе-
ми забезпечення якості у вищому навчальному за-

кладі на основі стандартів ISO серії 9000 та моделі 
EFQM є:

– оптимізація і стандартизація процесів;
– підвищення якості «виходу» процесу – ви-

пускника з урахуванням вимог всіх зацікавлених 
сторін;

– підвищення якості виконання випускних ква-
ліфікаційних робіт методами зовнішнього незалеж-
ного контролю.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Для 
забезпечення ефективної діяльності в сфері вищої 
освіти потрібно, насамперед, використовувати ме-
тоди менеджменту якості та за результатами обра-
ти кращий і запропонувати його до реалізації.

Таблиця 4
Матриця критеріїв пріоритету вимог споживачів, виявлених в ході самооцінки діяльності ВНЗ

Споживачі Запити споживачів
Рівень 

важливості 
для ВНЗ

Наявність 
ресурсного 

забезпечення

Критерії 
пріоритету

Черговість 
реалізації

С
ту

д
ен

ти

Пошук і реалізація нових ефективних 
способів діяльності рекламної кампанії 4 4 16 3

Підвищення якості освітнього процесу 5 5 25 1
Знаходження нових форм співробітни-
цтва з роботодавцем 5 5 25 1

Активізація і підвищення ефективності 
участі в роботі виставок, ярмарків 3 2 6 5

Проведення маркетингових досліджень 
ринку освітніх послуг 4 3 12 4

Проведення конкурсів, спортивних 
змагань та других культурно-масових 
заходів між студентами

4 1 4 6

Урахування пропозицій студентів при 
проведенні конкурсу серед викладачів 5 5 25 1

Впровадження та розвиток інноваційних 
методів навчання 5 4 20 2

Впровадження технологій бенчмаркінгу 3 4 12 4

* Складено на підставі [3, c. 31] 
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:  
НАПРЯМКИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розкрито основні напрямки концепції реформування податкової системи України. Наведено очікувані зміни в кількості 
та складі податків і зборів в Україні. Особливу увагу приділено реформуванню системи оподаткування доходів фізич-
них осіб, отриманих у вигляді заробітної плати.
Ключові слова: податок, податкова система, податкове навантаження, реформування.

Постановка проблеми. Податкова система 
в кожній державі є однією з основ еконо-

мічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує 
фінансову базу держави, а з іншого – виступає 
головним знаряддям реалізації її економічної 
доктрини. Саме тому побудова чіткої податкової 
системи – це одна з головних умов ефективного 
функціонування економіки і фінансів, оскільки че-
рез податки здійснюється найтісніший зв'язок між 
державною і юридичними та фізичними особами 
щодо формування, розподілу й використання їх 
доходів.

На сьогоднішній день в Україні діє податкова 
система, яка за своїм складом та структурою поді-
бна до податкових систем розвинутих європейських 
країн, проте, на відміну від останніх, не є інстру-
ментом підвищення конкурентоспроможності дер-
жави та зростання економічної активності суб’єктів 
господарювання. Останніми роками було здійснено 
кілька спроб реформування податкової системи, 
однак основного її завдання – зменшення подат-
кової навантаження з одночасним підвищенням 
ефективності оподаткування – поки що не досягну-
то. Саме тому питання подальшого реформування 
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вітчизняної податкової системи та аналіз очікува-
них наслідків такого реформування є надзвичайно 
актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам ефективного ре-формування податкової 
системи України присвячено чимало праць вітчиз-
няних вчених-економістів, серед яких слід відмітити 
роботи В.Ф. Дейнеки, М.А. Корж [1], О.О. Молдаван 
[2], О.І. Рябої [3], А.М. Соколовської [4], Н.Л. Шлаф-
ман [5], Ф.О. Ярошенко [6] та інших. Однак процес 
реформування системи оподаткування представляє 
собою тривалий, поетапний процес її трансформа-
ції, а тому потребує постійного моніторингу та гли-
бокого опрацювання з метою формування ефектив-
ного податкового механізму.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі концепції реформування подат-
кової системи України та очікуваних результатів її 
впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
даткова система України характеризується пере-
дусім фіскальною спрямованістю, складністю адмі-
ністрування податків та значною кількістю звітних 
документів, що подаються до контролюючих орга-
нів. Вона залишається однією з найменш сприятли-
вих як для ведення та розвитку бізнесу, так і для 
повсякденного життя населення. 

За оцінками PricewaterhouseCoopers, Україна 
належить до десяти країн з найскладнішими по-
датковими системами. Податкове навантаження на 
економіку в Україні залишилося на рівні 44%, тоді 
як у країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), 
які входять до складу ЄС, – 30%. Тінізація еконо-
міки, за офіційними оцінками Мінекономіки, сягає 
35%, за експертними оцінками – 45%.

За підрахунками консалтингової компанії Boston 
Сonsulting Group, українські підприємства щороку 
недоплачують у бюджет 25 млрд дол. США. Спів-
відношення податкових втрат до ВВП досягає 20%, 
і за цим показником Україна в лідерах серед інших 
країн рейтингу. Майже 20% прибутку приховується 
від сплати податків. Лише формалізовані обсяги по-
даткових пільг перевищують 50 млрд грн.

Водночас за кількістю податків Україна посідає 
91-ше місце у рейтингу серед 185 країн світу, обсте-
жуваних щорічно Світовим банком, за податковим 
навантаженням – 154-те, а за витратами часу на 
адміністрування податків – 171-ше. Загалом серед 
груп країн, своїх найближчих сусідів – ЄС, ЦСЄ та 
СНД – Україна має найгірші оцінки ефективності 
податкової системи. 

Навесні 2014 р. урядом України було прийнято 
рішення розробити проект податкової реформи, що 
стимулювала б економіку, була простою і водно-
час виконувала завдання наповнення бюджету. Так 
з’явилася нова Концепція реформування подат-
кової системи України [7], згідно з якою протягом 
2014-2015 рр. заплановано:

1. Побудувати партнерські відносин між подат-
ковими органами і платниками податків, що перед-
бачатиме: законодавчу регламентацію відповідаль-
ності сторін податкового процесу; зменшення тиску 
на платників податків через скорочення кількості 
перевірок; проведення податкової амністії з метою 
детінізації економіки; удосконалення режиму від-
шкодування ПДВ.

2. Гармонізувати бухгалтерський та податковий 
облік шляхом: переведення бухгалтерського обліку 
на МСФЗ, за виключенням підприємств, що підпа-
дають під визначення малого та середнього бізнесу; 
використання фінансової звітності для цілей роз-

рахунку об’єкта оподаткування податком на при-
буток (95% підприємств визначатимуть податок на 
прибуток винятково за даними фінансової звітнос-
ті, для решти 5% підприємств з річним доходом 
більше 20 млн. грн залишиться 3 із 49 податкових 
різниць); посилення контролю з боку держави за 
якістю ведення бухгалтерського обліку та складан-
ня фінансової звітності через формування фахової 
експертизи з МСФЗ.

3. Спрощення податкової системи, що передба-
чатиме: 1) скорочення кількості податків з 22 до 9, 
частина з яких ліквідується, інша – трансформу-
ється; 2) зменшення кількості платежів на рік, ви-
трат часу і коштів на ведення податкового обліку 
і сплату податків за рахунок спрощення форм по-
даткових декларацій та запровадження електро-
нного документообігу між платниками і контролю-
ючими органами, введення єдиного звітного періоду 
– кварталу по основним податкам, запровадження 
єдиного вікна подання податкової, статистичної 
звітності та звітності по ЄСВ; 3) внесення змін до 
системи оподаткування ПДВ, податку на прибуток, 
єдиного соціального внеску, єдиного податку, по-
датку на доходи фізичних осіб.

4. Підвищити заінтересованість органів місцево-
го самоврядування в економічному розвитку регіо-
нів через спрямування частини загальнодержавних 
податків (плати за землю та фіксованого сільсько-
господарського податку) до місцевих бюджетів.

Реформування податкової системи проводити-
меться виходячи із стратегічних завдань держави, 
якими є побудова конкурентоспроможної ринкової 
економіки з подальшою інтеграцією у європейське 
співтовариство згідно із положеннями Конституції 
України, завданнями, передбаченими Програмою 
діяльності Кабінету Міністрів України, яка затвер-
джена 27.02.2014 р., проекту Основних напрямів 
бюджетної політики на 2015 р., який затверджено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
16.04.2014 р. № 385-р.

Основним лейтмотивом концепції реформу-
вання є спрощення системи оподаткування шля-
хом скорочення кількості сплачуваних податків і 
зборів та зменшення часу на їх адміністрування. 
В цьому питанні Україна орієнтується на провід-
ні країни, в яких кількість податків не переви-
щує десяти, зокрема Німеччину (9 податків), Ки-
тай (7 податків), Іспанію (8 податків), Нідерланди  
(9 податків), Норвегію (4 податки), Францію (7 по-
датків), Швецію (4 податки). При цьому частину 
податків і зборів, які сумарно генерують 2% дохо-
дів державного бюджету, але вимагають окремого 
адміністрування, планується скасувати, а части-
ну включити до складу інших податків. Зокрема, 
планується скасувати:

• збір за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності;

• збір у вигляді цільової надбавки до діючо-
го тарифу на природний газ для споживачів усіх 
форм власності;

• рентну плату за транспортування нафти і на-
фтопродуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктоводами, транзитне транспортування 
трубопроводами природного газу та аміаку терито-
рією України;

• збір за місця для паркування транспортних 
засобів;

• туристичний збір;
• збір на розвиток виноградарства, садівництва 

і хмелярства.
Перелік податків, що будуть трансформовані та 

включені до складу інших, наведено на рис. 1.
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Таким чином, в переліку подат-
ків і зборів, що підлягатимуть сплаті 
суб’єктами господарювання на терито-
рії України, залишаться ПДВ, податок 
на прибуток, податок на доходи фі-
зичних осіб, акцизний податок, еколо-
гічний податок, рентна плата, податок 
на нерухоме майно, єдиний податок, 
мито. Однак, на нашу думку, не слід 
очікувати відчутного полегшення по-
даткового тягаря, оскільки скорочення 
кількості податків буде компенсовано 
підвищенням ставок оподаткування 
та ставок мита на окремі групи това-
рів, розширенням бази оподаткування 
тощо. Так, одночасно зі скасуванням 
збору за першу реєстрацію транспорт-
ного засобу заплановане пропорційне 
підвищення ставок акцизного податку 
на бензин, дизпаливо, скраплений газ 
та на автомобілі. Скасування збору на 
розвиток виноградарства, садівництва 
і хмелярства з продажу алкогольних 
напоїв та пива обернеться для плат-
ників запровадженням акцизного по-
датку з кінцевих продажів окремих 
товарів (пива, алкогольних напоїв, тю-
тюнових виробів, палива). Крім того, 
якщо до 01.01.2015 р. ставка збору на 
розвиток виноградарства, садівництва 
і хмелярства встановлена на рівні 
1,5%, то майбутня ставка акцизного 
податку з кінцевих продажів буде встановлена на 
рівні не вище 2,0%. Однак чи слід очікувати, що її 
рівень буде відчутно нижчій двох відсотків? 

Слід також звернути увагу, що акцизний пода-
ток, по якому планується суттєве розширення бази 
оподаткування та підвищення ставок, є непрямим 
податком, який в кінцевому підсумку сплачується 
споживачами підакцизної продукції. В процесі ре-
формування податкової системи має бути зменше-
ний як прямий, так і непрямий податковий тягар, 
а також знайдене оптимальне співвідношення між 
цими групами податків. Якщо у багатьох європей-
ських країнах переважають прямі податки, в Укра-
їні ситуація інша – чинна вітчизняна система опо-
даткування переобтяжена непрямими податками 
(акциз, ПДВ, мито), які складають переважну біль-
шість усіх податкових платежів. Так, в структурі 
податкових надходжень до Державного бюджету 
України за 2013 р. на частку ПДВ та акцизного по-
датку приходиться 63,7%, причому податок на до-
дану вартість займає перше місце по сумі надхо-
джень до бюджету, акцизний податок – третє місце 
[8]. Подібними змінами в системі оподаткування 
щодо акцизного податку, прописаними в Концепції 
реформування, держава лише посилює податкове 
навантаження на платників податків.

Що стосується пропозицій Державної фіскаль-
ної служби України щодо удосконалення системи 
оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих у 
вигляді заробітної плати, то за своєю суттю вони 
актуальні, але за змістом є серйозні застережен-
ня. В Україні дійсно склалася дуже спрощена сис-
тема оподаткування доходів фізичних осіб. Шкала 
податкових ставок практично відсутня, соціаль-
на нерівність громадян за доходами не врахована, 
оскільки більш заможні громадяни сплачують вка-
заний податок за тими ж ставками (15 (17)%), що й 
менш заможні. Очевидно тому Україна, за оцінками 
міжнародних організацій, опинилася на найнижчих 
позиціях у світових рейтингах за бідністю та соці-

альною нерівністю. За даними Інституту демографії 
та соціальних досліджень НАНУ, в Україні більше 
70% працюючих одержує доходи нижче трьох міні-
мальних заробітних плат (МЗП) на місяць, причому 
доходи цих платників становлять більше 50% всіх 
зарплатних доходів. Крім того, загальне податкове 
навантаження на доходи, отримані у вигляді заро-
бітної плати в Україні на сьогоднішній день стано-
вить 54,5%, що в 1,5 рази більше ніж в країнах ЄС.

Зрозуміло, що за таких умов реформування по-
датку на доходи фізичних осіб вкрай необхідне.  
І тут важливо врахувати досвід економічно роз-
винених країн. У Великобританії основне наван-
таження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) 
лягає на багатих, які за максимальною ставкою да-
ють половину податкових надходжень, а частка не-
заможних верств із мінімальною ставкою в 10% дає 
лише 1% цих надходжень. У Німеччині, Нідерлан-
дах та деяких інших країнах ЄС існує 5–6 подат-
кових класів за соціальною ознакою оподаткуван-
ня, яка враховує соціально-громадянський статус 
платників. У Китаї бідні верстви населення, а та-
кож жителі сільської місцевості звільнені від спла-
ти податку з доходів. В Австралії функціонує п’ять 
ставок податку: громадяни, чиї доходи за рік ста-
новили менше 6000 дол. США – звільняються від 
оподаткування; громадяни, доходи яких перевищу-
ють 180 тис. дол. США, віддають 45% свого доходу 
до державного бюджету. У Канаді не обкладаються 
податком доходи розміром до 10982 дол. США, а ті, 
хто отримав більше 128 тис. дол. США, зобов’язані 
сплатити 29% свого заробітку державі [5].

В Україні згідно Концепції реформування пе-
редбачено удосконалення як механізму справлян-
ня єдиного соціального внеску (ЄСВ), так і ПДФО. 
В частині удосконалення механізму справляння 
ЄСВ пропонується ставку ЄСВ, яка застосовується 
до фонду заробітної плати працівників («нараху-
вання») і на сьогоднішній день коливається в меж-
ах від 36,76% до 49,7% в залежності від класу про-
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Рис. 1. Очікувані зміни в кількості та складі  
податків та зборів в Україні

Джерело: [7]
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фесійного ризику виробництва [9], розділити на дві 
частини – фіксований розмір ЄСВ (37% або 41% 
від мінімальної заробітної плати) та відсотковий 
розмір ЄСВ (19% або 15% на суму перевищення 
заробітної плати від мінімально встановленого її 
рівня). ЄСВ, що стягується у вигляді «утримань» 
із заробітної плати кожного окремого працівни-
ка, пропонується залишити без змін. Без сумніву, 
такий порядок значно зменшує розміри ЄСВ, що 
сплачують підприємства з фонду заробітної плати 
працівників, однак чи зменшить це рівень тініза-
ції економіки? Адже з заробітної плати, що пе-
ревищує мінімальну, все-одно доведень сплатити 
ЄСВ, хоча й за суттєво нижчою ставкою. На нашу 
думку, в процесі реформування слід знищити при-
чину, через яку роботодавці приховують реально 
сплачену заробітну плату. А такою причиною є 
«нарахування» ЄСВ. Тому більш дієвим заходом 
було б скасування нарахувань ЄСВ на фонд заро-
бітної плати або встановлення їх на мінімальному 
рівні з одночасним проведенням пенсійної рефор-
ми. Причому остання має зводитись не до чергово-
го збільшення/зменшення пенсійного віку чи пере-
гляду списку осіб, яким встановлюється підвищена 
пенсія, а має полягати у зміні принципів пенсійно-
го страхування. Для цього негайно потрібно роз-
межувати соціальний податок (яким по суті є ЄСВ) 
та пенсійне страхування, яке має дати право на 
персоніфіковане накопичувальне пенсійне страху-
вання через участь громадян України у другому 
(державному) чи третьому (недержавному) рівнях 
пенсійної системи України.

В частині удосконалення механізму нарахуван-
ня ПДФО на заробітну плату працівників подат-

ківцями запропоновано декілька моделей можливих 
змін (табл. 1). Однак жодна з них, на нашу думку, 
не є оптимальною, оскільки в основному покликана 
наповнити державний бюджет за рахунок сплати 
податку найменш забезпеченими верствами насе-
лення. Особливо чітко це помітно в четвертій, п’ятій 
та шостій моделях, в яких основний тягар ляже на 
платників другої групи із доходом до 20 706 грн на 
місяць (до 17 МЗП), а таких в Україні на сьогод-
нішній день 98,4%. У зв’язку з цим вважаємо, що 
вирішувати слід не стільки проблему диференціа-
ції ставок податку на доходи фізичних осіб, скільки 
проблему неприховування таких доходів. Будь-яка 
з запропонованих моделей запрацює в тому випад-
ку, якщо вдасться здолати виплату заробітної пла-
ти «в конвертах».

Таким чином, концепція реформування подат-
кової системи України має чимало спірних момен-
тів. Безперечно, впровадження подібних заходів 
буде значним кроком на шляху гармонізації ві-
тчизняного податкового законодавства з законо-
давством економічно розвинених країн світу. Од-
нак для того, щоб нова податкова система була 
максимально дієвою та ефективною, необхідно ви-
рішити чимало складних завдань, які в кінцевому 
підсумку дозволять зменшити масштаб ухилення 
від сплати податків, забезпечити більш рівномір-
ний розподіл податкового тягаря між платниками 
податків, гарантувати якомога менше необґрун-
тованих пільг у системі оподаткування, посилити 
оподаткування екологічно шкідливих і небезпеч-
них виробництв, спрямувати систему оподатку-
вання в бік стимулювання розвитку бізнесу та під-
вищення ефективності виробництва.

Таблиця 1
Можливі варіанти зміни діючої системи оподаткування доходів фізичних осіб,  

отриманих у вигляді заробітної плати
Пропоновані моделі (варіанти) 

зміни діючої системи 
оподаткування доходів фізичних 

осіб, отриманих у вигляді 
заробітної плати

Групи платників ПДФО за розміром місячної 
заробітної плати, МЗП* Додаткові 

надходження 
до державного 

бюджетуІ група ІІ група ІІІ група ІV група

Модель 1:

розмір заробітної плати До 10 10-17 >17 - 3,5 млрд грн.
або 5,7%

ставка ПДФО, % 15 20 25 -
Модель 2:

розмір заробітної плати До 10 10-40 >40 - 2,5 млрд грн.
або 4,3%

ставка ПДФО, % 15 20 25 -
Модель 3:

розмір заробітної плати До 1 1-10 10-40 >40 4,7 млрд грн.
або 8,0%

ставка ПДФО, % 10 15 20 25
Модель 4:

розмір заробітної плати До 5 5-17 >17 - 5,1 млрд грн.
або 8,5%

ставка ПДФО, % 15 20 25 -
Модель 5:

розмір заробітної плати До 3 3-17 >17 - 8,9 млрд грн.
або 15,2%

ставка ПДФО, % 15 20 25 -
Модель 6:

розмір заробітної плати До 1 1-17 >17 - 14,7 млрд грн.
або 25,0%

ставка ПДФО, % 15 20 25 -

Примітки: * – розмір заробітної плати наведений у мінімальній заробітній платі (МЗП).
Джерело: [7]
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Висновки з проведеного дослідження. Рефор-
мування податкової системи покликано стабілізу-
вати фінансову ситуацію в державі, створити спри-
ятливі умови для зростання економічної активності 
суб’єктів господарювання та економіки в цілому. 
Проте чи такі наслідки матиме впровадження за-
планованих змін? Окремі економісти вважають, що 

подібне реформування лише посилить корупційні 
процеси, підвищить рівень тінізації економіки та 
поглибить економічну кризу, оскільки скорочення 
кількості податків матиме зворотну сторону – роз-
ширення бази оподаткування та підвищення подат-
кових ставок, значне скорочення податкових пільг 
для компенсації податкових надходжень.
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Постановка проблеми. Сучасні умови функ-
ціонування вітчизняних підприємств ха-

рактеризуються затяжною фінансово-економічною 
кризою, політичною нестабільністю, зростанням 
рівня невизначеності зовнішнього середовища, за-
гостренням конкуренції, неспроможністю забезпе-
чення високих результатів господарської діяльності 
тощо. Тому діяльність підприємства повинна бути 
спрямована не лише на виживання в умовах конку-
ренції, але й на процес безперервного розвитку. Все 
це вимагає пошуку та застосування ефективних ін-
струментів управління підприємством. Важливим 
процесом, спрямованим на вирішення перелічених 
вище завдань, є економічний розвиток.

Наявність численних підходів до розвитку під-
приємства свідчить про відсутність універсально-
го підходу, який міг би бути теоретичною та ме-
тодологічною базою організаційних перетворень на 
торговельних підприємствах і сприяти вирішенню 
завдань організаційного розвитку. При цьому прак-
тичну значущість має аналіз підходів з метою ви-
значення переваги їх використання в конкретних 
умовах.

Проблема економічного зростання і розвитку 
підприємства висвітлюється в наукових публікаці-
ях багатьох сучасних українських та зарубіжних 
науковців (І. Шумпетер, с. С. Кузнець, М. Кондра-
тьєв, Ф. Хайєк, П. Ромер, У. Баумоль, М. Калецкі 
та інші).

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання статті, яке полягає 
в дослідженні економічного зростання та розвитку 
підприємств в сучасних умовах на прикладі кон-
кретного підприємства.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Поняття «економічний розвиток» тісно пов'язане з 
поняттям «економічне зростання». Категорія еконо-
мічного росту є найважливішою характеристикою 
суспільного виробництва при будь-яких господар-
ських системах. Економічне зростання визначають 
як довгострокове збільшення виробничої здатності 
підприємства, засноване на технічному прогресі, на 
інструментальній та ідеологічної пристосованості, 
необхідної для забезпечення населення зростаючим 
різноманіттям матеріальних благ [1].

Необхідно зауважити, що економічний розвиток 
і економічне зростання – характеристики, що ма-
ють протилежну спрямованість: тобто економічний 
розвиток підприємства призводить до стримування 
економічного зростання, а нарощування темпів еко-
номічного зростання призводить до уповільнення 
темпів економічного розвитку підприємства.

Зростання може відбуватися з розвитком або за 
його відсутності. У більшості випадків зростання 
означає підвищення розмірів або числа об'єктів. До 

зростання підприємства ставляться як збільшення 
їх розмірів, так і розширення діяльності за такими 
показниками як обсяг виробництва, частка ринку, 
чисельність персоналу, величина продажів і при-
бутку тощо.

Часто, оцінюючи економічний розвиток підпри-
ємств, вдаються до поняття економічного зростан-
ня, незважаючи на те, що економічне зростання є 
всього лише складовою частиною економічного роз-
витку. Швидке, нульове або навіть негативне еко-
номічне зростання далеко не завжди говорить про 
швидкий економічний розвиток, «топтання на міс-
ці» або економічну деградацію.

Так, наприклад, зміни умов на ринку можуть 
призвести до такої ситуації на підприємстві, коли 
скорочення випуску одного виду продукції з-за па-
даючого або незмінного попиту на неї супроводжу-
ється швидким зростанням виробництва інших ви-
дів продукції. Можна також домогтися збільшення 
виробництва благ і послуг за рахунок зниження їх 
якості, економії на очисних спорудах, погіршення 
умов праці, необґрунтованої експлуатації ресурсів. 
Таке зростання або нестійке, або взагалі позбавлене 
сенсу.

Економічний розвиток, за визначенням Євдоки-
мової Д.М., є динамічним багатоваріантним цикліч-
ним процесом, який має спіралеподібну форму та 
виявляється через кількісні та якісні зрушення у 
структурі системи при збереження її цілісності, і 
стійкість якого забезпечується лише за умов його 
керованості з боку над-системи [2].

До найважливіших тенденцій розвитку підпри-
ємств в сучасних умовах слід віднести [3]:

- розвиток інтегрованих операційних систем 
(гнучке виробництво; реінжиніринг; мінімум запа-
сів; зменшення розмірів підприємства);

- розвиток організаційних структур (дивізіо-
нальні структури; мережоподібні структури; малі 
групи; внутрішні ринки; стратегічні центри прибут-
ку);

- розвиток систем управління якістю (бездефек-
тна робота; зростання відповідальності персоналу; 
партнерство з постачальниками; самоконтроль);

- розвиток систем стимулювання (участь у при-
бутках; розвиток нематеріального стимулювання);

- стабілізація складу працівників (перекваліфі-
кація персоналу; самостійність працівників у вико-
нанні рішень; оптимізація складу працівників);

- залучення працівників до управління (робочі 
групи та комітети; демократизація управління).

В рамках проведеного дослідження нами був 
виконаний аналіз показників зростання та роз-
витку ТОВ «Укрсервіспідшипник» (табл. 1), яке є 
торгівельним підприємством, що реалізує машини 
та устаткування, а також інші товари в неспеці-
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алізованих магазинах без переваги продовольчого 
асортименту.

Таблиця 1
Показники зростання та розвитку ТОВ 

«Укрсервіспідшипник»
Найменування 

показника 2012 р. 2013 р. Відхилення

Темпи зростання 
продажів 0,561 0,507 -0,054

Темпи зростання 
собівартості 0,514 0,531 0,017

Темпи зростання 
чистого прибутку 0,791 0,254 -0,537

Темпи зростання 
вартості активів 0,244 1,277 1,033

Коефіцієнт сталого 
економічного 
зростання

-4,647 0,168 4,814

При ефективному управлінні та сприятливих 
макроекономічних умовах темпи зростання обсягів 
продажів повинні бути вище темпів зростання ак-
тивів підприємства, а темпи зростання прибутку – 
випереджати темпи зростання обсягу продажів.

Більш високі темпи зростання обсягів продажів 
у порівнянні з темпами зростання активів підпри-
ємства свідчать про підвищення інтенсивності ви-
користання ресурсів підприємства, про прискорен-
ня оборотності капіталу.

Більш високі темпи зростання прибутку в порів-
нянні з темпами зростання обсягу продажів озна-
чають підвищення рівня рентабельності продажів і 
зниження собівартості одиниці продукції.

Зворотна ситуація, а саме така склалася на ТОВ 
«Укрсервіспідшипник», вказує на спад ділової ак-
тивності підприємства. Проте в деяких випадках 
дана ситуація може носити навмисний тимчасо-
вий характер. Наприклад, освоєння нових вкладень 
капіталу вимагає значних витрат, які окупаються 
тільки в перспективі.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання 
являє собою відношення капіталізованої суми при-
бутку звітного року до власного капіталу на поча-
ток року. Він показує, якими темпами збільшується 
власний капітал за рахунок результатів фінансо-
во-господарської діяльності підприємства. Цей по-
казник на ТОВ «Укрсервіспідшипник» в 2013 році 
покращився у порівнянні з 2012 роком.

Перейдемо до впорядкування темпів зростання 
показників:
Темп зростання вартості активів < Темп зростання 

продажів < Темп зростання чистого прибутку
Темп зростання собівартості < Темп зростання 

продажів
Доказ представленого порядку засновано на 

простих логічних міркуваннях. Зростання виручки 
повинно бути великим у порівнянні з ростом сукуп-
них активів, що свідчить про поліпшення ділової 
активності підприємства, вираженої оборотністю 
активів. Або більш швидке зростання прибутку по 
відношенню до виручки вказує на те, що доходи 
підприємства збільшуються більш швидкими тем-
пами, ніж витрати, що підтверджує ефективність 
роботи підприємства. Дане співвідношення відомо 
ще як «золоте правило економіки підприємства» [4].

Отримуємо наступні результати по ТОВ «Ук-
рсервіспідшипник»:

2012 рік: 0,244 < 0,561 < 0,791; 0,514 < 0,561;
2013 рік: 1,277 > 0,507 > 0,254; 0,531 > 0,507.

Отже, в 2012 році показники економічного зрос-
тання та розвитку на підприємстві відповідають 
рекомендованим значенням, що свідчить про під-
вищення інтенсивності використання ресурсів під-
приємства, про прискорення оборотності капіталу.

В 2013 році ситуація змінилась на протилежну, 
що вказує на спад ділової активності підприємства 
ТОВ «Укрсервіспідшипник».

На підставі одержаних результатів було розро-
блено стратегії розвитку ТОВ «Укрсервіспідшип-
ник» (табл. 2).

Таблиця 2
Стратегії розвитку ТОВ «Укрсервіспідшипник»
Вид стратегії Сутність стратегії

Визначальна стратегія

«обмежений 
зріст»

Встановлення цілей від досягну-
того, скоригованих з урахуванням 
інфляції; застосовується в зрілих 
галузях промисловості зі статичною 
технологією, коли організація в ці-
лому задоволена своїм становищем, 
але хоче його удосконалити

Пріоритетні стратегії
«стратегія 
забезпечення»

формує систему матеріально-тех-
нічного забезпечення підприємства

«стратегія 
виробництва»

визначає пріоритетні напрямки 
розвитку виробничо-технологічного 
процесу

«стратегія 
просування 
та збуту»

сприяє створенню найбільш ефек-
тивної системи і каналів реалізації 
продукції

«асортиментна 
стратегія»

сприяє формуванню найбільш 
ефективного асортименту виробни-
цтва продукції

«цінова 
стратегія»

є умовою ефективності виробничої 
та комерційної діяльності та задо-
волення споживчого попиту

Зростання і розвиток забезпечують виживання 
молодій і невеликій компанії, збільшують цінність 
(вартість) бізнесу. Стратегія зростання є характер-
ною для тих компаній, бізнес яких тільки почина-
ється або розвивається. Ця стратегія передбачає 
вибір цільових сегментів, посилене інвестуван-
ня, науково-дослідні розробки і інновації. Для цієї 
стратегії можна виділити три основні різновиди:

- розширення присутності на ринку, розвиток 
бізнесу і товару;

- стратегія інтеграційного зростання (об'єднання 
або поглинання інших підприємств – вертикальна 
або горизонтальна інтеграція); 

- стратегія диверсифікації.
Для підприємства ТОВ «Укрсервіспідшипник» 

пропонується використання третього різновиду – 
стратегії диверсифікації.

Стратегія диверсифікації передбачає розвиток 
бізнесу в декількох сферах або галузях, пов’язаних 
одна з одною технологічно чи не пов’язаних. Пи-
тання про впровадженні стратегії диверсифікації 
виникає, як правило, в тих компаніях, які почи-
нають думати про глобальне зростання і «страху-
вання» свого прибутку. Диверсифікована компанія, 
що має господарські підрозділи, які працюють в 
різних галузях, не дуже відчуває вплив ринкової 
кон'юнктури на якомусь окремому ринку – збитки 
в одній галузі компенсуються прибутками в інших.

На даний час ТОВ «Укрсервіспідшипник» реа-
лізує стратегію вузької спеціалізації, хоча реалізує 
продукцію для багатьох споживачів різних галу-
зей. Диверсифікувати діяльність можна за рахунок 
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освоєння продажу нових видів продукції для інших 
галузей та інших споживачів. Пропонується освоєн-
ня продажу торгівельного устаткування продоволь-
чим та непродовольчим магазинам.

На підставі виконаного аналізу нами була 
обрана для реалізації в умовах ТОВ «Укрсер-
віспідшипник» стратегія обмеженого зростання 
прибутку. Для стратегії обмеженого зростання 
характерне встановлення цілей від досягнутого, 
скоректованих з урахуванням інфляції. Це най-
легший, найзручніший і найменше ризикований 

спосіб дії, коли фірма в основному задоволена 
своїм положенням.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Понят-
тя «розвиток» та «зростання» є взаємопов’язаними, 
проте відрізняються за сутністю. Зростання під-
приємства характеризується збільшенням обсягів 
виробництва, розширенням асортименту продукції, 
збільшенням чисельності працівників, що, в свою 
чергу, викликає якісні перетворення на підприєм-
стві й сприяє його розвитку
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У будь-якій господарській діяльності завжди існує небезпека, яка витікає із специфіки тих чи інших господарських 
операцій. Небезпека втрати прибутків або непередбачене збільшення витрат. При визначенні ризиків, властивих ді-
яльності даного конкретного підприємства, доцільно пройти вздовж технологічного ланцюжка виробництва (бізнесу) 
з виділенням на кожному «технологічному» етапі всіх можливих ризиків. Ризики повинні розглядатися в комплексі, 
з урахуванням їх взаємного впливу.
Ключові слова: ризик, природа ризику, управління підприємством, конкуренція, ціна ризику, управління ризиком, 
зниження ризиків.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
ринкових відносин в Україні, широкий ви-

бір напрямів і форм здійснення фінансово-госпо-
дарської діяльності, збільшення відчутності впливу 
зовнішніх чинників з урахуванням незмінності ін-
теграції у світову економіку обумовили підвищений 
рівень відповідальності за забезпечення стійкого 
функціонування підприємств. 

Активний розвиток теорія управління ризиками 
в Україні отримала в умовах перехідної економіки 
у зв'язку з необхідністю забезпечення стабілізації 
та сталого зростання підприємств на фоні відкри-
того ринку та зростаючої конкуренції. Між тим, 
сучасне, все більш мінливе і важко передбачуване 
стан економіки зумовлює необхідність розвитку но-
вих технологій управління ризиками, орієнтованих 
на підприємства, що функціонують в умовах гло-
бального нестабільного ринку.

Управлінські рішення, спрямовані на запобіган-
ня кризових ситуацій, повинні прийматися і реа-
лізовуватися на передкризових стадіях, коли рух 
до кризи ще не набуло неминучий характер. Тому 
представляється актуальним формування нового 
підходу управління ризиками, що враховує неви-
значеність поведінки факторів зовнішнього і вну-
трішнього середовища промислового підприємства, 
що дозволяє своєчасно виявити і, відповідно, ней-
тралізувати проблемні ситуації за допомогою су-
часних інструментів.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в управлінні ризиками, запобіганні в появі 
іншого виду ризику, визначенні його вартості, про-
ведення попереджувальних заходів, що дозволяють 
уникнути або зменшити втрати.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
ліз економічної літератури, присвяченого проблемі 
ризику, показує, що з дослідників немає спільної 
думки щодо визначення суті ризику, що ні дивує, 
оскільки розуміння ризику людьми розвивається 
разом із розвитком економіки та суспільства. Біль-
шість дослідників визначають ризик як те, що ста-
неться щось небажане: крадіжка, крах партнера, 
поява нового конкурента, знецінення, банкрутство 
й багато іншого.

Аналіз численних визначень ризику дає змо-
ги виявити основні моменти, що є притаманними 
ризиковій ситуації, такі як: випадковий події, що 
визначає, який із можливих фіналів реалізується 
практично (наявність невизначеності); наявність 
альтернативних рішень; відомі чи можна визначити 
ймовірності фіналів і очікувані результати; можли-
вість появи збитків; можливість отримання доларів 
додаткового прибутку [1, с. 73.]:

Суперечливий процес трансформації економіч-
них відносин в Україні вимагає поглиблення тео-
ретичних і практичних доробок щодо управління 
господарськими ризиками. В останні десятиріччя 
наукова та прикладна проблематика ризик-ме-
неджменту привернула увагу багатьох вітчиз-
няних і зарубіжних науковців: В.В. Вітлінського, 
В.М. Гранатурова, О.І. Ястремського, А.Д. Ште-
фанича, О.Л. Устенка, Л.В. Глущенка, Л.А. Гриш-
ка, А.Т. Альгіна, Г.Б. Клейнера, І.Т. Балабано-
ва, Є.А. Уткіна, В.В. Черкасова, В.В. Глущенка, 
В.М. Хобти, О.Ю. Попової, Л.І. Шилової, М.В. Хох-
лової, К. Хлардена, Р. Хіта та ін. Їх праці присвяче-
ні дослідженню сутності підприємницького ризику, 
факторів і причин його появи; обґрунтуванню мето-
дів оцінки та регулювання ступеня ризику.

Існує велике розмаїття думок, щодо поняття ви-
значення, сутності та природи ризику. Многоаспект-
ність цього явища недостатньо використовується у 
реальній діяльності, ігнорується у наявному зако-
нодавстві. Розглянемо два поняття, що доповнюють 
одне одного й охоплюють загальний вміст ризику.

Перше визначення у тому, що ризик визнача-
ють як ймовірність (загрозу) втрати підприємством 
частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи 
появи додаткових витрат у результаті здійснення 
певної виробничу краще й фінансової складової ді-
яльності. Отже, ризик належить до можливість на-
стання будь-якого несприятливого події, можливос-
ті невдачі, можливості небезпеки. 

Друге визначення ризику пов'язане з поняттям 
«ситуація ризику». Ситуацією, взагалі, називаєть-
ся поєднання, сукупність різних обставин і умов, 
створюють певну обстановку у тому чи іншого виду. 
Обстановка може призвести до чи перешкоджати 
здійсненню даного дії [2, с. 117]:

При ситуації ризику є можливість кількісно і 
здатні якісно визначати ступінь ймовірності тієї чи 
іншої варіанти, і їй супроводжують три умови:

- наявність невизначеності;
- необхідність вибору альтернативи (включаючи 

відмови від вибору);
- можливість оцінити альтернативи, що обира-

ються.
За природою ризик ділять втричі виду [3, с. 45.]:
1. Коли розпорядженні суб'єкта, що робить ви-

бір з кількох альтернатив, є об'єктивні ймовірності 
отримання бажаного результату. Це ймовірності, не-
залежні безпосередньо від даної фірми: рівень ін-
фляції, конкуренція, статистичні дослідження тощо.

2. Коли ймовірності наступу очікуваного ре-
зультату можна отримати тільки із суб'єктивними 
оцінками, тобто, суб'єкт оперує суб'єктивними імо-
вірностями. Суб'єктивні ймовірності безпосередньо 

© Соболєва Г.Г., 2014
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характеризують цю фірму: виробничий потенціал, 
рівень предметною й технологічної спеціалізації, 
організація праці та т.д.

3. Коли суб'єкт у процесі вибору та її реалізації 
альтернативи має як об'єктивними, і суб'єктивними 
імовірностями.

Завдяки цим видозмінам ризику суб'єкт робить 
вибір, і прагнути реалізувати його. Внаслідок цього 
ризик існує як у стадії вибору рішення, і на стадії 
його реалізації. 

Більше повно ризик визначають як діяльність, 
пов'язану з подоланням невизначеності у кризовій 
ситуації неминучого вибору, у процесі якого є мож-
ливість кількісно і якісно оцінити ймовірність до-
сягнення заданого результату.

З останнього визначення можна назвати основні 
елементи, які складати сутність поняття «ризик».

1. Можливість відхилення від імовірної мети, за-
ради якої здійснювалася обрана альтернатива (від-
хилення як негативного, і позитивного властивості).

2. Можливість досягнення бажаного результату.
3. Відсутність впевненості у досягненні постав-

леної мети.
4. Можливість матеріальних, моральних та ін-

ших втрат, що з здійсненням обраної за умов неви-
значеності альтернативи.

В даний час одним з найважливіших умов за-
безпечення безпеки будь-якого підприємства, орі-
єнтованого на отримання стабільного прибутку і 
ефективну роботу, є розробка програми управління 
ризиками підприємства. 

Управління ризиками означає запобігання появі 
іншого виду ризику, визначення його вартості, про-
ведення попереджувальних заходів, що дозволяють 
уникнути або зменшити втрати.

Його цілями і завданнями є: 
a) ідентіфікaція, aнaліз, визначення кількісної 

оцінки всіх ризиків підприємства, супутніх його 
oпіраціoйнoї, фінансoвoї і стратегічної діяльності. 
Такі ризики складаються з традиційних страхових 
ризиків, а також фінансових, товарних, юридичних, 
екологічних та інших ризиків, які загрожують ста-
більності доходів (наприклад, введення тoргoвoгo 
ембаргo, або втрата престижу тoргoвoї марки); 

б) виработкa кoнкретних рекомендацій по бо-
ротьбі з виявленними ризикaми; 

в) контроль за ходом виконання рекомендованих 
заходів і внесення необхідних коректив. 

Системa упрaвління ризиками повинна передба-
чати роботу в наступних режимах [4, с. 432]: 

1. Звичайний режим – це режим, за замовчуван-
ням застосовуваний в звичайних умовах господар-
ської діяльності; 

2. Режим контролю - це режим, застосовуваний 
до підрозділу, при накопиченні сигналів про кон-
центрацію ризиків, з особливих рішень керівництва; 

3. Надзвичайний режим - це режим, застосову-
ваний по відношенню до всієї компанії без винят-
ку при сигналі про перевищення допустимого рівня 
концентрації ризиків; 

4. Режим відладки – режим випробування сис-
теми управління ризиками, впровадження нових 
продуктів і процедур, що установлюється за рішен-
ням керівництва. 

Важливим аспектом системи управління ризи-
ком є правильна оцінка ступеня ймовірності та ціни 
ризику, якому піддається підприємство в процесі 
здійснення своєї діяльності. Для цього слід уточни-
ти, що розуміють під ціною. 

Ціна ризику – це фактичні збитки підприємства, 
витрати по їх зменшенню і відшкодуванню. Виділя-
ють три основних елементи ціни ризику: 

• вартість контролю та регулювання ризиків. 
Сюди входять витрати з утримання та функціону-
ванню системи контролю та регулювання, включа-
ючи вартість попереджувальних заходів та ін.; 

• вартість ризику, що знаходиться в рамках 
відповідальності підприємства; 

• вартість передачі ризику на страхування. 
Управління ризиками має бути інтегроване в за-

гально організаційній процес, свою стратегію, так-
тику, оперативну реалізацію. Важливо не тільки 
здійснювати управління ризиками, але і періодично 
переглядати заходи та засоби такого управління 
[5, с. 87].

Розглянемо докладніше основні етапи форму-
вання програми управління ризиками. Різні види і 
типи ризиків тісно пов'язані між собою і представ-
ляють цілісну систему. Суб'єкт господарської діяль-
ності не повинен покладатися на стихійно-природ-
ний хід подій, а навчитися управляти економічними 
ризиками. Оскільки ризики пов'язані з економічною 
діяльністю об'єктивно неминучі, то перша умова 
управління ними – вміння передбачити їх і зни-
зити до максимально можливого рівня. Для цього 
необхідно – знати загальні та конкретні причини 
певного виду ризику, визначити обставини, при 
яких він виникає, оцінити ймовірність його появи, 
зіставити вигоду і ризик. Виявлення причин і об-
ставин появи ризиків у підприємницькій діяльності 
передбачає поділ об'єктивних чинників, які не зале-
жать від діяльності підприємців (наявність конку-
рентів, інфляція, якість чинного законодавства), від 
суб'єктивних (рівень організації виробництва і пра-
ці, якість форм і систем заробітної плати). Тільки 
після цього можна намітити оптимальні напрямки 
діяльності, отже, раціонально контролювати ризик. 

Управління ризиком або ризик-менеджмент – це 
системний процес прийняття та виконання управ-
лінських рішень, спрямованих на подолання нега-
тивних подій викликаних випадково, які зводять 
до мінімуму несприятливий вплив на організацію 
факторів невизначеності альтернативного вибору, 
скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком 
[6, с. 37].

Для підприємства в рівній мірі важливо управ-
ляти політичними, фінансовими, технологічними, 
кадровими ризиками, забезпечувати протипожеж-
ну безпеку, керувати діями в умовах надзвичайних 
ситуацій, екологічний захист і т.д. Висока ефек-
тивність витрачання ресурсів при виконанні про-
грами управління ризиками може бути забезпечена 
тільки в рамках системного підходу. Цей підхід в 
управлінні ризиками, є найпоширенішим. 

Управління ризиком стає актуальним після вияв-
лення ризик-проблеми. При цьому повинні викорис-
товуватися результати аналізу і моделювання ризи-
ку. В цілому, по відношенню до ризику, як імовірною 
невдачі, можливі наступні керуючі дії: попереджен-
ня, зниження, компенсація збитку, поглинання. 

Попередженням називають виняток джерела 
ризику в результаті цілеспрямованих дій суб'єкта 
ризику. У попередженні ризику же виділяють два 
підходи: широкий і вузькій. Вузькій підхід полягає 
в попередженні ризику за рахунок конкретних за-
ходів, що проводяться за рахунок страхових сум і з 
ініціативи страховика. Широкий підхід реалізуєть-
ся поза рамками страхування. 

Контролем ризику називаються ймовірності ре-
алізації джерела ризику в результаті дії суб'єктів 
ризику. Зниження ризиків може здійснюватися 
різними методами, в тому числі за допомогою за-
стосування таких методів, як диверсифікація, лі-
мітування. 
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Ризиком можна управляти, використовуючи 
різноманітні заходи, що дозволяють певною мі-
рою прогнозувати настання ризикової події і вчас-
но вживати заходів до зниження ступеня ризику 
[7, с. 12-13].

Для зниження ризиків необхідно: 
1. Інтеграція оцінки ризиків в стратегічні і опера-

тивні процеси. Оскільки процес управління ризиками 
стає частиною оперативного управління, менеджери 
стають найбільш обачними при прийнятті рішень. 

2. Впровадження більш ефективної аналітичної 
техніки і техніки раннього попередження. Виявлен-
ня ризиків на рівні бізнес-процесів призводить до 
прийняття зважених управлінських рішень. 

3. Покращення в вимірі і моніторингу конкрет-
них ризиків. Підготовка звітів по ключовим ризи-
кам дозволить обмінюватися знаннями з різних ас-
пектів. 

4. Зменшення числа негативних подій в порів-
нянні з середніми показниками по галузі. 

5. Зниження витрат на залучення капіталу і 
збільшення вартості акцій. Ефективна система 
управління ризиками дає компанії можливість за-
лучати фінансування на більш вигідних умовах і 
позитивно впливає на її капіталізацію. 

Висновки. Управління ризиком, насамперед, 
передбачає їх оцінку, результати якої дозволяють 
надалі вибрати найбільш оптимальний спосіб зни-
ження ризиків. Крім того, для зниження ризику 
неоптимального розподілу ресурсів, економічного 
коливання та зміни в бажаннях клієнтів і дій кон-
курентів пропонується використовувати марке-
тингові дослідження. Зокрема, доцільно провести 
дослідження для визначення точних якісних харак-
теристик з переробки вантажу, вивчення можливих 
дій конкурентів і переваг клієнтів.
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Постановка проблеми. Під інноваційною ді-
яльністю розуміється діяльність колективу 

підприємства, спрямована на забезпечення дове-
дення науково-технічних ідей, винаходів (новацій) 
до результату, придатного до практичного засто-
сування та реалізації їх на ринку з метою задово-
лення потреб суспільства в конкурентоспроможних 
товарах і послугах. 

У 90-і роки та на початку XXI ст. об'єктом на-
укових досліджень вчених пострадянських країн є 
різноманітні економічні, соціальні, політичні, куль-
турно-ідеологічні, організаційно-практичні, управ-
лінські проблеми прискорення науково-технічного 
прогресу і стимулювання інноваційної діяльності. 
Аналізу цих проблем присвячені праці І. Балаба-
нова, А. Бєлова, І. Гавриленко, А. Гальчинського, 
А. Кравченко, О. Мозоль, А. Мельника, В. Нечаєва, 
Г. Осипова, М. Павловського, С. Пирожкова, Г. Ри-
машевської, В. Рижих, Л. Семіва, Р. Фролова, І. Ци-
гилика та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у розробці механізм реалізації інновацій-
них процесів на підприємстві. Визначення підходів 
з урахуванням яких слід визначати ефективність 
інноваційної діяльності. Запропоновані критерії 
експертної оцінки інноваційного проекту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
новаційна діяльність передбачає створення цілого 
комплексу наукових, технологічних, організацій-
них, фінансових і комерційних заходів, які у своїй 
сукупності ведуть до створення інновації.

Інноваційна діяльність у повному обсязі має 
комплексний, системний характер і охоплює такі 
види роботи, як пошук ідей, ліцензій, патентів, ка-
дрів, організацію дослідницької роботи, інженерно-
технічну діяльність, яка об'єднує винахідництво, 
раціоналізацію, конструювання, створення інже-
нерно-технічних об'єктів, інформаційну та мар-
кетингову діяльність. Усе це створює прогресивні 
умови для інноваційного розвитку та активізації 
інноваційних процесів. Тобто інноваційна діяльність 
розглядається як сукупність робіт, які виконують-
ся певними організаційними структурами від заро-
дження ідеї, її розроблення і до комерціалізації в 
умовах конкуренції.

Інноваційна діяльність на підприємстві здійсню-
ється у вигляді інноваційних процесів. Інноваційний 
процес можна розглядати як комплекс послідовних 
дій, унаслідок яких новація розвивається від ідеї до 
конкретного продукту і поширюється під час прак-
тичного використання. Перебіг інноваційного проце-
су, як і будь-якого іншого, визначається складною 
взаємодією багатьох чинників. Успіх на цьому шля-

ху залежить від управлінського механізму, 
який об'єднує в єдиний потік витоки на-
укової ідеї, її розроблення, впровадження 
результату у виробництво, реалізацію, по-
ширення і споживання. На розвиток інно-
ваційного процесу впливають:

- стан зовнішнього середовища, у яко-
му він проходить (тип ринку, характер 
конкурентної боротьби, практика держав-
ного регулювання, рівень освіти, органі-
заційні форми взаємодії науки і виробни-
цтва тощо);

- стан внутрішнього середовища окре-
мих організаційних і господарських сис-
тем (фінансові та матеріально-технічні 
ресурси, застосування технологій, зв'язки 
з зовнішнім середовищем та ін.);

- специфіка самого інноваційного про-
цесу як об'єкта управління.

Ефективність інноваційного процесу 
визначається лише після впровадження 
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Оцінка та відбір 
інноваційних проектів

Критерії оцінки та 
відбіру

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС НА ПІДПРИЄМСТВІ

Результати впровадження 
інноваційних проектів

Впровадження інноваційних 
проектів

Рис. 1. Механізм реалізації  
інноваційних процесів на підприємстві
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інновації, коли з'ясовується, у якій мірі вона за-
довольняє потреби ринку. Важливе значення при 
цьому має інструмент моделювання. Модель іннова-
ційного процесу дає змогу виділити в інноваційній 
діяльності окремі складові, відкриваючи тим самим 
можливість наскрізного планування інновації за 
стадіями, з урахуванням кон'юнктурних змін.

Пропонується розглядати механізм реалізації 
інноваційних процесів на підприємстві у вигляді, 
представленому на рис. 1.

Виходячи з того, що інноваційна діяльність є ви-
рішальним елементом розвитку сучасного виробни-
цтва, проблеми економічного обґрунтування іннова-
ційних рішень набувають особливої актуальності.

Ефективність інноваційної діяльності слід ви-
значати з урахуванням наступних підходів:

- оцінка економічної ефективності нововведен-
ня стосовно підприємства, тобто як воно забезпе-
чує конкурентоспроможність, прибуток і фінансову 
стабільність підприємства;

- оцінка ефективності управління інноваційною 
діяльністю з погляду забезпечення неперервності 
інноваційного процесу і досягнення кінцевої мети 
одержання новинок (продукту, технологій), які від-
повідають вимогам ринку;

- урахування часу, тобто здатність одержувати 
необхідні результати за визначений проміжок часу.

У сучасних ринкових умовах підвищуються ви-
моги до економічних вимірів і економічних обґрун-
тувань прийняття рішень стосовно інноваційних 
проектів, які можуть фінансуватись тільки після 
економічної оцінки кожного з можливих варіан-
тів. Слід зважати на те, що підпри-
ємства будують свою діяльність в 
напрямі досягнення своїх локаль-
них цілей, перш за все можливості 
успішно функціонувати на ринках 
виробництва нових товарів і по-
слуг, які з'являються в результа-
ті впровадження нових технологій. 
Кінцевим результатом інноваційної 
діяльності будь-якої організації є 
виробництво конкурентоспромож-
ної продукції та зміцнення позицій 
на ринку і свого фінансового стану. 
За такого підходу вибір кращого 
варіанта інноваційного проекту пе-
редбачає одержання більших ре-
зультатів з меншими чи однакови-
ми витратами. Отже, у загальному 
вигляді економічна ефективність ін-
новацій визначається порівнянням 
результатів з витратами, що забез-
печили цей результат.

У літературі описана достат-
ня кількість методів, за допомогою 
яких здійснюється обґрунтування 
вибору інноваційних проектів, вияв-
ляючи їх економічні переваги.

Одним із найпростіших методів, 
який широко використовується, є 
метод відбору інноваційних про-
ектів за допомогою переліку кри-
теріїв. Сутність його полягає в та-
кому: розглядається відповідність 
проекту кожному з установлених 
критеріїв і за кожним критерієм 
оцінюється проект. Метод дає змо-
гу виявити всі переваги та недоліки 
проекту і гарантує, що жоден з кри-
теріїв, які необхідно взяти до уваги, 
не буде забутий. Критерії можуть 

відрізнятись залежно від конкретних особливостей 
галузі чи організації стратегічної спрямованості. 
При складанні переліку критеріїв використовують-
ся лише ті, які безпосередньо відповідають цілям, 
завданням і стратегії організації.

У разі необхідності формалізації результатів 
аналізу проектів за переліком критеріїв викорис-
товується бальний метод оцінки проекту. Для цього 
окреслюються найважливіші чинники, що визна-
чально впливають на результати проекту (склада-
ють перелік критеріїв). Критеріям надається вага 
залежно від їх відносної важливості. Відносна значу-
щість чинників – «дуже високий», «високий» і т.д. –  
виражається кількісно. Загальну оцінку за даним 
методом одержують шляхом перемноження ваго-
вих рангів критеріїв на відносні значення чинників.

Для експертної оцінки інноваційного проекту 
пропонуються критерії представлені на рис. 2.

З урахуванням специфіки діяльності підприєм-
ства, його цілей, потенціалу та інших факторів пе-
релік даних критеріїв може зазнавати значні зміни.

Проект оцінюється за п'ятибальною шкалою по 
кожному критерію від 1 до 5: «5» – дуже висока 
оцінка; «4» – висока оцінка; «3» – задовільна оцін-
ка; «2» – низька оцінка; «1» – дуже низька оцінка.

Також визначаються вагові коефіцієнти кожної 
групи критеріїв з допомогою ранжування за мето-
дом попарного порівняння.

Підсумкова оцінка проекту визначається за 
формулою:

𝑂𝑂𝑘𝑘 = 𝛼𝛼 ×
∑ 𝐵𝐵1.𝑖𝑖
𝑛𝑛1
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛1

+ 𝛽𝛽 ×
∑ 𝐵𝐵2.𝑖𝑖
𝑛𝑛2
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛2

+ 𝛿𝛿 ×
∑ 𝐵𝐵3.𝑖𝑖
𝑛𝑛3
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛1

+ 𝜑𝜑 ×
∑ 𝐵𝐵4.𝑖𝑖
𝑛𝑛4
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛4

+ 𝛾𝛾 ×
∑ 𝐵𝐵5.𝑖𝑖
𝑛𝑛5
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛5

     (1) , (1)

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Політика підприємства Проект НДДР

Фінанси Виробництво

- сумістність проекту з  
поточною стратегією;

- відповідність проекту 
ризик-менеджменту  
підприємства;

- відповідальність мотивації 
персоналу підприємства.

- вартість НДДКР;
- витрати на виробництво;
- вартість маркетингових 
досліджень;
- наявність фінансових 
коштів у необхідний термін;
- очікувана норма прибутку;
- відповідність середньому 
рівню рентабельності по 
підприємству.

- відповідність проекту 
потребам ринку;

- оцінка загальної місткості 
ринку для даного 
нововведення;
- оцінка частки ринку 
нововведення; 
- ймовірність комерційного 
успіху;
- оцінка обсягу реалізації 
нововведення;
- оцінка конкурентів;
- відповідність збутовій 
політиці компанії.

- відповідність оргструктури 
підприємства;
- відповідність кадрового 
потенціалу підприємства;
- погодженість з 
виробничими потужностями 
підприємства; 
- наявність необхідної 
сировини, матеріалів, 
комплектуючих;
- рівень безпеки 
виробництва.

- відповідність інноваційній 
стратегії підприємства;
- ймовірність технічного 
успіху;
- період розробки проекту; 
- наявність науково-
технічних ресурсів;
- можливість майбутніх 
розробок продукту і 
подальше застосування 
впроваджуваної технології;
- відповідність проекту 
існуючому законодавству;
- ступінь інтегрованості зі 
світовими науковими ідеями 
і досягненнями;
- відсутність патентних 
порушень.

Рис. 2. Запропоновані критерії  
експертної оцінки інноваційного проекту
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де Оk – підсумкова експертна оцінка k-го іннова-
ційного проекту;

α, β, δ, ϕ, γ – вагові коефіцієнти кожної групи 
критеріїв; 

Б
1
, Б

2
, Б

3
, Б

4
, Б

5
, – бальна експертна оцінка і-го 

критерію відповідної групи критеріїв;
n

1
, n

2
, n

3
, n

4
, n

5
, – кількість критеріїв у відповідній 

групі.
За результатами підсумкової експертної оцінки 

відбираються інноваційні проекти для впроваджен-
ня на підприємстві. 

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки. На 
підставі вищевикладеного можна зробити висновок, 
що на сьогоднішній день інноваційна діяльність є 
запорукою успішності діяльності підприємства та 
ключовим важелем розвитку економіки країни в 
цілому. 
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Аннотация
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вационного проекта.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный проект, эффективность.
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УДOСКOНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
МАРКЕТИНГОВOЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У даній статті рoзглянутo: існуючі вже визначення поняття маркетинг і запропоновано доповнене визначення «марке-
тинг», процес управління маркетингом. Представленo oгляд концепцій, керуючись якими, компанії ведуть маркетин-
гову діяльність, а такoж фактoри, які неoбхідні для ефективного управління маркетингом на підприємстві. На основі 
цього аналізу була запропонована модель управління маркетинговою діяльністю. 
Ключoві слова: управління, маркетинг, маркетингова діяльність.

Постановка прoблеми. Суспільство, постійно 
розвивається. Потреби людей змінюються, 

в результаті чoгo, необхідно вишукувати нові на-
укові підходи для вирішення проблеми маркетин-
гової діяльності підприємства. Економічні пере-
творення в нашій країні не будуть успішними, 
якщо докорінним чином не буде змінена система 
управління на підприємствах, а саме, управлін-
ня маркетингом. Тoму щo, підприємство, повинно 
бути привабливим для своїх споживачів, виклика-
ти бажання для подальшого придбання товарів та 
послуг. Розробка маркетингової програми є осо-
бливо актуальною в наш час насамперед тому, що 
перехід української економіки на ринкові осно-
ви відбувся зовсім недавно, а тому у вітчизняних 
підприємств спостерігається певна відсутність 
досвіду роботи в нових умовах, що стосується і 
розробки маркетингових програм. Тому актуаль-
ною стає проблема ефективного управління під-
приємством, яке б було зорієнтовано виключно на 
потреби споживача зокрема та ринку в цілому. 
Основною концепцією управління в умовах ринку 
стає саме маркетинг.

Мета даної статті полягає в теоретичному об-
ґрунтуванні і методологічній розробці основних 
принципів і практичних етапів удосконалення 
управління маркетинговою діяльністю на підпри-
ємстві.

Дослідженнями маркетингової діяльності за-
ймались багато відомих зарубіжних та вітчизня-
них вчених, серед яких: Котлер Ф., Портер М., 
Уткін Е., Кошкін Л.І, Бурцева Т.А, Штерн Льюіс В., 
Хершген Х., Вінкельман П., Ламбен Ж.-Ж. та інші. 
В останні роки система аналізу маркетингової ді-
яльності підприємств набула великого значення за 
останні роки господарювання в умовах загострення 
конкурентних відносин в економіці України.

Постановка завдання. Зробити аналіз поняття 
«маркетинг» та запропонувати доповнене визна-
чення даного поняття. Обґрунтувати використання 
системного підходу в управлінні маркетингом на 
підприємстві та представити модель управління 
маркетинговою діяльністю.

Виклад oснoвнoгo матеріалу. При розглядан-
ні питання управління маркетингом насамперед 
необхідно визначитись з поняттям «маркетинг». 
У табл. 1 наведені деякі відомі визначення даного 
поняття.

Таблиця 1
Визначення терміну «маркетинг»

Автoр, назва джерела Визначення

Кoтлер Ф.: 
Oснoвы маркетинга[2]

Вид людської діяльності, 
спрямований на задоволен-
ня нужд та пoтреб за допо-
могою oбміну.

Хершген Х.: 
Маркетинг: ocнoвы 
прoфессиoнальнoгo 
успеха

Принцип управління під-
приємством;
Засіб отримання конкурент-
них переваг;
Метoд пoшуку рішень.

Винкельман П. 
Маркетинг и сбыт

Підприємницький стиль 
мислення;
Стратегія;
Метoд впливу на ринок і 
клієнтів;
Oрганізаційна функція.

Ламбен Ж.-Ж.
Менеджмент, 
oриентирoванный 
на рынoк

Кoмплекс агресивнoгo 
інструментарію збуту для 
проникнення на наявні 
ринки;
Кoмплекс інструментарію 
ринкoвoгo аналізу;
Архітектoр спoживчoгo сус-
пільства.

Джерелo: [1]

Як видно, сьогодні не існує загальновизнаного 
визначення маркетингу, але на наш погляд саме 
визначення Вінкельмана П. та Багієва Г.Л розгля-
дають поняття «маркетинг» ширше та всебічно. 
Отже можна отримати визначення, яке б розкрива-
ло сутність маркетингу більш ширше : маркетинг –  
це філософія взаємодії та координування підпри-
ємницької діяльності, організаційна функція якої 
спрямована на розробку нових рішень та методів 
впливу на ринок і споживачів для забезпечення пе-
реваг у конкурентному середовищі. Таким чином, 
акцентується увага на основній функції управління 
серед інших – організація. Також вживання понят-
тя «філософія підприємницької діяльності» гово-
рить про те, що маркетингова діяльність повинна 
лежати в основі підприємницької діяльності, її місії 
діяльності. Розробка нових маркетингoвих рішень 
та методів дуже важлива для підприємства, тому 
що не всі існуючі методи можуть підходити для 
конкретного підприємства або вже застарілі.

© Сoкoлoвська В.В., Мартoщук Н.М., 2014
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Сьогодні термін «управління маркетингом» ви-
значається як аналіз, планування, реалізація і 
контроль за виконанням програм, спрямованих на 
створення, підтримку і розширення вигідних від-
носин з цільовими покупцями для досягнення цілей 
організації. Таким чином, управління маркетингом 
пов'язано з регулюванням попиту, що, у свою чер-
гу, пов'язаний з регулюванням відносин зі спожи-
вачами.

Більшість людей думає, що управління марке-
тингом – це пошук кількості споживачів, достат-
ньої для даного рівня виробництва компанії. Але це 
занадто спрощений погляд. Наприклад, управління 
маркетингом у компанії, що має бажаний рівень 
попиту, також необхідне, як і в компанії, що має 
недостатній його рівень. Адже в будь-який момент 
попит може змінитися: наприклад, зникнути, стати 
недостатнім, нерегулярним чи надмірним. Управ-
ління маркетингом забезпечує відповідні методи 
роботи з цими різними станами попиту.

Управління попитом означає управління спо-
живачами. Попит на продукцію компанії виходить 
від двох груп: нових клієнтів і постійних клієнтів. 
Теорія і практика традиційного маркетингу зосе-
реджені на залученні нових клієнтів і продажу їм 
товарів і послуг. Сьогодні, однак, акценти змісти-
лися. Крім використання стратегій, націлених на 
залучення нових клієнтів і здійснення з ними угод, 
компанії роблять усе можливе, щоб зберегти вже 
наявних клієнтів і підтримувати з ними постійні 
відносини. На зміну сфoрмoваних поглядів на-
штовхують дані статистики. Залучити нового клі-
єнта коштує в п'ять разів дорожче, ніж удержати 
вдоволеного клієнта.

Як було відзначено вище, управління маркетин-
гом має за мету досягти бажаного рівня обміну з 
цільовими ринками. Однак, дуже часто в процесі 
реалізації цієї задачі, інтереси компанії і клієнтів 
вступають у протиріччя. Виникаючий конфлікт 
розв'язується на базі наступних п'яти концепцій, 
керуючись якими, компанії ведуть маркетингову 
діяльність:

– концепція удосконалення виробництва;
– концепція удосконалення якoсті товару;
– концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
– концепція маркетингового підходу;

– концепція соціально-етичного маркетингу.
Відпoвіднo дo цих концепцій управління марке-

тингом повинне бути спрямоване на:
– удосконалення виробництва та підвищення 

ефективності розподілу; 
– безупинне удосконалення своєї продукції;
– застосування спеціальних заходів з просуван-

ня товару на ринок і широкомасштабного продажу; 
– створення тривалих вигідних відносин із клі-

єнтами та визначення потреб і запитів цільових 
ринків;

– забезпечення клієнтам вищoї споживчoї 
ціннoсті засобами, які підтримують чи навіть по-
ліпшують благополуччя клієнтів і суспільства.

Кожна компанія повинна знайти свій стиль ро-
боти, щонайкраще враховує специфіку умов, мож-
ливостей, цілей і ресурсів. Усім компаніям необхід-
но думати про майбутнє і розробляти довгострокові 
стратегії, що дозволили б оперативно реагувати на 
мінливі умови ринку.

Для ефективного управління маркетингом на 
підприємстві необхідне наступне:

– надійна, достовірна та своєчасна інформація 
про ринок, структуру і динаміку попиту, вимоги 
клієнтів тощо;

– адекватна реакція управлінського персоналу 
на вхідну інформацію щодо змін на ринку;

– створення такого товару/асортименту, який 
би більш повно задовольнив би потреби ринку, ніж 
товари конкурентів;

– необхідний вплив на споживачів, їх попит, ри-
нок.

Процес управління маркетингом – це розро-
блений послідовний комплекс маркетингових дій, 
спрямованих на реалізацію маркетингових функцій 
та принципів, у результаті яких мають бути вияв-
лені і задоволені потреби споживачів, а фірма пови-
нна отримати очікуваний прибуток [3, с. 143].

Для удосконалення процесу управління марке-
тингом на підприємстві запропоновано використан-
ня системного підходу. Системний підхід – це, перш 
за все, розуміння того, що весь об’єкт, який розгля-
дається, являє собою систему, складену з частин, 
кожна з яких має свої власні інтереси. Тому досяг-
нення загальної мети можливе лише тоді, коли роз-
глядати управління маркетинговою діяльністю як 
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підсистема Кooрдинуюча 

підсистема
Керoвана 

підсистема

 
Бізнес-
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Рис. 1. Модель управління маркетинговою діяльністю
Джерелo: [5]



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 87

3 (03) december 2014

єдину систему, але яка, в свою чергу складається 
з окремих елементів, які взаємодіють один з одним. 
Згідно із системним підходом, основними частина-
ми системи є вхід, процес або операція й вихід. На 
вході в систему поступає інформація зовні, тобто із 
бізнес-середoвища, з якою пов’язано підприємство. 
У другій частині системи – операції, процеси – біз-
нес-система, тобто підприємство, яке являє собою 
управляючу підсистему, аналізує інформацію, що 
надійшла зовні, формує на основі неї бізнес-плани 
та бізнес-стратегії, що направляються в маркетинг 
центр (маркетингова служба). В даному випадку 
маркетинг-центр – це координуюча підсистема, в 
якій отримані бізнес-цілі та бізнес-стратегії аналі-
зуються та формуються в методи впливу. Таким чи-
ном, згідно з системним підходом, який стверджує, 
що на виході повинен бути результат діяльності, 
ми маємо на виході в якості результату діяльнос-
ті методи впливу, направлені на споживачів –  
керовану підсистему. Після впливу на споживача 
ми маємо отримувати від керованої підсистеми біз-
нес-результат, який аналізується, робиться оцінка 
ефективності цих впливів та формулюються управ-
лінські рішення. Слід зауважити, що дана система 
має циклічний характер. Цей процес є постійним та 
безперервним. Схематично це виглядає наступним 
чином (рис. 1). 

Однією з переваг цієї моделі є те, що вона уні-
версальна. Тобто ця модель може бути використана 
у будь-якій галузі та на будь-якому підприємстві. 
Звичайно, важливою умовою є існування марке-
тингового підрозділу. Сьогодні вже всі керівники 
підприємств згoдні, що наявність такої служби є 

обов’язковою умовою конкурентоспроможного існу-
вання підприємства.

За умови ефективного управління маркетингом 
на підприємстві можна досягти наступних цілей:

– своєчасне визначення існуючих потреб ринку;
– вибір найпривабливіших сегментів ринку, 

розробка стратегії для них;
– розробка необхідних маркетингових програм, 

що включатимуть весь арсенал маркетингового ін-
струментарію;

– підтримка балансу між попитом та пропозиці-
єю [5, с. 362].

Як видно, усі вище перераховані цілі є дуже 
важливими для підприємства, для його ефектив-
ної роботи, а отже і отримання прибутку. З іншого 
боку, слід зазначити, що правильні дії в сфері мар-
кетингу з боку підприємства позитивно впливають і 
на споживачів. Адже при правильному, коректному 
та професійному маркетингу споживачеві приємно 
бути клієнтом даного підприємства.

Висновки з прoведенoгo дoслідження. Таким 
чином, управління маркетинговою діяльністю має 
дуже велике значення і вплив в діяльності підпри-
ємства. Але досі немає єдиного визначення цього 
поняття. Тому було запропоноване доповнене ви-
значення маркетингу, яке б розкривало це питан-
ня більш ширше. Задля ефективного управління 
маркетингом керівництву підприємства слід до-
тримуватися певних вимог. Надана модель управ-
ління маркетингом розглядає цей процес з точки 
зору системного підходу, що дозволяє підприємству 
контролювати усю вхідну інформацію з ринку та 
вихідні бізнес-результати.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннoтация
В данной статье рассмотрены: существующие уже определения понятия маркетинг и предложено дополненное опре-
деление «маркетинг», процесс управления маркетингом. Представлен обзoр концепций, руководствуясь которыми, 
компании ведут маркетинговую деятельность, а такжe фактoры, которые неoбхoдимы для эффективного управления 
маркетингом на предприятии. На основании этого анализа была предложена модель управления маркетинговой дея-
тельностью предприятия.
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У статті визначені критерії і показники для точнішого визначення поняті «організаційної культури». Розглянуто кілька 
методичних підходів до вивчення параметрів організаційної культури. Визначено систему факторів з якими пов’язана 
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Постановка проблеми. Дослідження орга-
нізаційної культури (як явища) у світовій 

теорії і практиці управління почали розвиватися 
в рамках гуманістичного підходу до організації та 
управління людьми в ній, де основним завданням 
управління вважається адаптація організації до 
зовнішнього середовища і його подальша зміна за 
допомогою розвитку організаційної культури, яка 
допомагає впливати на діяльність організації через 
встановлені цінності, норми, традиції, мову тощо; 
озброює керівників спеціальною системою понять, 
яка робить щоденне керівництво людьми осмисле-
ним і зрозумілим. У рамках гуманістичного підходу 
до управління важлива роль належить культурно-
му контекстові управління персоналом і ефектив-
ний організаційний розвиток розглядається як не 
тільки «зміна структур, технологій і навичок, але 
й зміна цінностей, які лежать в основі спільної ді-
яльності людей».

У сучасній літературі існує досить багато визна-
чень поняття «організаційної культури».

Джерелами вивчення організації як культур-
ного феномена є традиції М. Вебера, Т. Парсонса,  
К. Левіна та інших вчених. Однак саме введення тер-
міну «організаційна культура» і його детальна роз-
робка датована кінцем 70-х – початком 80-х років  

ХХ століття. Відтоді й визначилися розбіжності в 
підході до дослідження організаційної культури. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні критеріїв і показників 
для точнішого визначення поняті «організаційної 
культури», визначити система факторів з якими 
пов’язана організаційна культура підприємства

Виклад основного матеріалу дослідження. Ор-
ганізаційна культура – система норм і цінностей, 
характерних для цієї організації. Організаційна 
культура визначається сукупністю властивих тіль-
ки їй філософії, цінностей, понять, очікувань, по-
глядів, норм і включає такі складники: регулятори 
поведінки (організаційні ритуали, церемонії, мова); 
панівні внутрішні організаційні цінності (які поділяє 
більшість членів організації); специфічна філосо-
фія, що обумовлює стосунки працівників і клієнтів; 
неписані правила встановлення взаємин між чле-
нами організації; імідж організації, що формується 
поведінкою працівників у зовнішньому середовищі.

У наші дні дослідники і практики використо-
вують кілька понять, що описують одне й те саме 
явище. Стосовно організаційної культури, то це 
обумовлюється складністю предмета дослідження, 
його «порубіжністю» – розташуванням на перетині 
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інтересів багатьох наук. У зв’язку з неоднозначніс-
тю терміна «організаційна культура» в літературі 
пропонується чималий перелік критеріїв і показ-
ників для його точнішого визначення. Ті, що най-
частіше зустрічаються в працях з менеджменту 
персоналу та організаційної психології, наводимо в 
таблиці 1.

Вчені пропонують кілька методичних підходів 
до вивчення параметрів організаційної культури. 
Одним з найцікавіших, практично найзначиміших, 
на наш погляд, є дослідження її особливостей через 
сприйняття персоналом, тобто безпосередніми но-
сіями цієї культури. Характеризуючись високими 
практичними якостями (доступністю, інформатив-
ністю), цей підхід має водночас і певні принципові 
обмеження (високий ступінь суб’єктивності в оцін-
ках, неоднорідність даних тощо).

Американський дослідник Дж. Б. Кларк ствер-
джував, що одним із чотирьох базових факторів 
виробництва є діяльність підприємця (поряд з капі-
талом, засобами виробництва та землі, працею ро-
бітників). Він вважав, що основною функцією під-
приємця є координація всіх засобів виробництва.

Разом з тим не всі методологічні підходи рівною 
мірою сприяли глибині дослідження підприємни-
цтва. Плідним був і залишається підхід, відповідно 
з яким найбільш точно визначити суть підприємни-
цтва можна за допомогою аналізу його мотивації, 
тому що саме знання мотиваторів організаційної 
поведінки дозволяє з’ясувати глибинні корені діло-
вої активності людей. Розкриваючи зміст підпри-
ємництва, взаємозв’язок «приватного інтересу» з 
інтересом інших осіб та суспільства в цілому Адам 
Сміт писав: «Кожна окрема людина намагається за-
стосувати свій капітал так, щоб продукт його мав 
найбільшу вартість. Звичайно вона не має на ува-
зі сприяти суспільній користі і не усвідомлює, на-
скільки він сприяє їй. Вона має на увазі лише свій 
власний інтерес, переслідує лише власну вигоду, 
причому в цьому випадку вона невидимою рукою 
спрямовується до мети, що зовсім і не входила в 

її наміри. Переслідуючи свої власні інтереси, вона 
звичайно більш дієво служить інтересам суспіль-
ства, ніж тоді, коли прагне служити їм» [3].

Визначення Сміта вказує на особисту вигоду, 
особистий економічний інтерес як головний мотив 
організаційної діяльності. Дієвість цього мотивато-
ра обумовлена тим, що він оптимально зорієнтова-
ний на реалізацію біосоціальної сутності людини. 
З одного боку, на задоволення первинних потреб, 
з іншого боку – на задоволення таких соціальних 
потреб, як потреба в діяльності, у самовираженні 
і самореалізації особистості. Крім того, прагнення 
до індивідуального економічного успіху є надійним 
гарантом відновлюваності й ефективності підпри-
ємництва, що є об’єктивною передумовою соціаль-
ного прогресу.

Найбільшим недоліком у теорії Сміта було те, 
що визначивши роль особистої вигоди як головного 
мотиватора підприємництва, він у силу об’єктивних 
причин і насамперед ембріонального рівня розвитку 
підприємництва не приділив уваги іншому, похід-
ному від індивідуальної користі, мотиватору потре-
би в «справі» як засобі самореалізації і відтворення 
підприємця. 

Одним з перших звернув увагу на цей феномен 
М. Вебер. У своїх працях Вебер значну увагу приді-
ляв культурі та етиці підприємництва, вважав, що 
справжній капіталіст отримує прибуток за рахунок 
організаційної продуктивної діяльності, а не за ра-
хунок обману та насилля [2].

Він відзначав: якщо запитати підприємців про 
зміст їхньої погоні за наживою, вони сказали б, що 
сама справа стала для них «необхідною умовою іс-
нування». Це єдино правильна мотивація, що ви-
являє ірраціональність способу життя, при якому 
людина існує для справи, а не справа для людини. 
Звичайно, відому роль грає прагнення до влади, що 
дає багатство. Однак ведучі підприємці не керують-
ся подібними міркуваннями. «Ідеальному типу» під-
приємця далекі розкіш і марнотратство, захоплення 
владою. Підприємцю такого типу багатство «нічого 

Таблиця 1
Перелік критеріїв та показників, що пропонуються при визначенні організаційної культури

Автори Критерії та показники організаційної культури
V. Sathe, 1983, Schein E.H.,1984, 
Kotter J.P.& Heskett J.L., 2002 Сила та узгодженість

Albert S., Whetten D.A., 1985 Особистісна/ділова орієнтація
Arnold D.R., Capella L.M., 1985 Сила/слабкість, внутрішній/зовнішній фокус 
Deal T.E., Kennedy A.A., 1983 Швидкість зворотного зв’язку, ступінь ризику

Ernest R. C., 1985 Тип орієнтації людей (участь/неучасть), спосіб орієнтації в зовнішньому 
середовищі, (відповідь/упередження).

Gordon G.W., 1985
Прозорість, спрямованість, організаційна досяжність, інерція, інтеграція, 
досяжність вищої управлінської ланки, особиста ініціатива, спосіб вирішен-
ня конфліктів, розвиток людських ресурсів

Hofstede G., 1980 Влада, вилучення невизначеності, індивідуалізм, енергійність

Martin J., 2002 Культурна інтеграція і консенсус, диференціація та конфліктність, фраг-
ментація та невизначеність

Cameron K., 2004 Гнучкість – дискретність – динамізм/стабільність – порядок – контроль; 
внутрішній фокус (інтеграція)/зовнішній фокус (диференціація)

Campbell, Dunnette, Lawler, 
Weick, 1970 (Цит. по Рощину)

Автономія дій індивіда, структурно-рольова специфікація співробітника, 
тактика винагороди, рівень підтримки та уваги в стосунках 

Likert R., 1970 Комунікація, мотивація, прийняття рішення, координація 

Schein E.H., 1984 Ставлення до природи, природи реальності і правди, природи людини, 
людської активності, людських стосунків 

Harris, Moran, 2001 Усвідомлення себе та свого місця в організації, комунікаційна система та 
мова спілкування, зовнішній вигляд, репрезентація себе на роботі 

Litwin, Stringer, 1968
Стиль лідерства, структурні характеристики організації, рівень обмежень, 
ступінь відповідальності індивіда, міжособистісні стосунки в організації, 
система заохочень/покарань, рівень конфліктності
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не дає», хіба що ірраціональне відчуття гарно вико-
наного обов’язку в межах свого покликання. Капіта-
лізму необхідно це служіння своєму «покликанню», 
сутність якого полягає в зароблянні грошей [3].

Новатором у розвитку еволюції теорії підпри-
ємництва став німецько-американський вчений  
Й. Шумпетер, котрий поставив особу підприємця в 
центр своєї концепції, продовжуючи традиції Вебе-
ра, Зомбарта [3]. 

Організаційна культура, як найбільш вагома та 
багатогранна складова структурного капіталу, в 
свою чергу характеризується рядом факторів, що 
визначають створення і розвиток даної системи. 
Зазвичай під поняттям «фактор» розуміємо пев-
ну рушійну силу, сукупність елементів, умови або 
причини, що необхідні для здійснення будь-якого 
процесу чи дії [1]. При цьому вони потребують осо-
бливих умов існування. Будь-яка діяльність може 
використовуватися при наявності певних умов, які 
виступають як передумова діяльності. А сама ді-
яльність є реалізацією можливостей. У процесі ді-
яльності, умови з явища пасивного по відношенню 
до системи перетворюються в активне явище і ста-
ють факторами.

На рис. 1. зображено систему факторів з якими 
пов’язана організаційна культура [1]. Вершини гра-
фа – фактори – зображені кружками, а ребра – лінії 
зв’язку. Апроксимація у виді повного графа означає, 
що кожен фактор зв’язаний з усіма іншими. Таким 
чином, якщо змінюється будь-який один фактор, 
тією чи інші до мірою змінюються й інші фактори. 
Усі зв’язки здійснюються через людину, його осо-
бистість, яку можна розглядати як ще один – сьо-
мий фактор. Кожний з факторів у свою чергу може 
бути поданий як система складових його елементів. 

1. Насамперед, організаційна культура і всі інші 
досліджувані фактори повинні розглядатися з ура-
хуванням часу. Маються на увазі три шкали часів –  
одна в іншій). По-перше, це – історичний період 
розвитку суспільства, по-друге, – період розвитку 
організації, по-третє, – час швидких змін ринку і 
відповідної швидкої реакції організації. Різні пері-
оди часу вимагають різної культури організацій і в 
цілому – різного менеджменту.

2. Далі слід вивчити зовнішнє середовище, у 
якому діє організація: культуру, демографію, по-

1 2

5 4

6 3

Історія,
час

Зовнішнє 
середовище

Внутрішнє
середовище

Управління в 
організації

Підприємницька 
культура

Ступінь реалі-
зації цілей 7

Рис. 1. Система факторів  
з якими пов’язана організаційна культура підприємства

літику і право, соціальні відносини, інформацію й 
освіту, економіку, технологію. Стан цих елементів 
буде різним для різних держав, регіонів, галузей 
діяльності. На організаційну культуру надзвичай-
но сильно впливає національний менталітет, націо-
нальний характер. 

3. Багато залежить від внутрішнього середови-
ща, загальної характеристики самої організації: її 
функції на ринку товарів і послуг, функції в сус-
пільстві, розмірів організації, техніки і технології та 
звичайно, кадрового складу, професіоналізму спів-
робітників, їх освіти, здібностей і т.д.

4. Велике значення мають нерозривно пов’язані 
з організаційною культурою та іншими факторами 
питання організації та управління. До них нале-
жать вид менеджменту, структура організації, ме-
тоди комунікацій та прийняття рішень, система мо-
тивації праці, кадрова політика і система навчання. 
Серед факторів управління на першому місці стоїть 
узагальнюючий інтегрований фактор – вид управ-
ління або вид менеджменту – парадигма управлін-
ня, поєднання концептуальних характеристик голо-
вних методів управління.

5. Цілі управління організацією і розвитку ор-
ганізаційної культури спільні: забезпечити задово-
лення потреб суспільства, споживачів і співробітни-
ків, підвищити ефективність їх праці, реалізувати 
економічні та інші утилітарні задачі функціонуван-
ня організації. Важливо, що культура організацій 
впливає на ступінь реалізації цих цінностей та ці-
лей, з одного боку, безпосередньо, а з іншого, – че-
рез удосконалення управління.

6. Центральний фактор всієї системи – осо-
бистість співробітника (не сукупності працівників 
організації, а кожної окремої людини), що розгля-
дається як складна унікальна система, як самоцін-
не явище. Співробітник організації здійснює якусь 
частину її діяльності, але одночасно він забезпечує 
зв’язок між попередніми факторами і нарешті – у 
процесі праці творить самого себе, свою особистість. 
Слід зазначити, що стійкість до змін перелічених 
факторів, сила прямих і зворотних впливів на кож-
ній лінії зв’язку різна.

Історичний час, зовнішнє середовище найбільш 
стійкі. Їх можна навіть вважати незалежними фак-
торами, розглядати лише прямий вплив на інші 

фактори. Організаційна культура 
менш стійка порівняно з ними, але 
в більшій мірі стійка, ніж методи 
управління. Так, змінити ціннісні 
орієнтації складніше, ніж структу-
ру організації або систему мотива-
ції праці. Часто розглядається лише 
прямий вплив часу, середовища, 
методів управління на ступінь реа-
лізації цілей. Але не можна забува-
ти, що для організаційної культури 
важливий зворотний вплив: висо-
кий ступінь реалізації цілей пози-
тивно впливає на значимість відпо-
відних цінностей.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Таким чином, організаційна 
культура – елемент складної систе-
ми управлінських, соціально-психо-
логічних, соціокультурних, техні-
ко-економічних та інших факторів і 
може, як і кожен інший із наведе-
них факторів, бути структурована, 
представлена як система складових 
його елементів.
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Постановка проблеми. Кожен менеджер, ке-
рівник щодня стикається з конфліктами або 

протиріччями в процесі управління підприємством. 
Не існує єдиної думки відносно ролі конфліктів на 
підприємстві. Існують протилежні думки: з одного 
боку науковці стверджують, що конфлікт негатив-
но позначається на функціонуванні підприємства, 
дестабілізує її, призводить до стресів співробітни-
ків. Інші спеціалісти вважають, що конфлікти чи-
нять позитивний вплив на діяльність підприємства, 
оскільки конфлікт дозволяє підприємству розвива-
тися, виходити на нові рубежі ринку, а це дозволяє 
співробітникам професійно і духовно розвиватися. 
Цілком справедливо визначити, що конфлікти на 
підприємстві чинять двояку дію на нього: конфлікт 
може як зруйнувати підприємство, так і згурту-
вати його. Отже, сучасному керівнику треба уміти 
контролювати конфлікти і управляти ними. Наяв-
ність актуальної, ефективної і об’єктивної систе-
ми управління процесами конфліктів дозволить не 
лише уникнути їх негативного впливу, але і напра-
вити їх на благо підприємства. Актуальність теми 
управління конфліктами обумовила написання да-
ної статті.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає у вивченні та розробці шляхів удосконален-
ня системи управління конфліктами на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вжи-
вання терміну «конфлікт» зустрічається при роз-
робці проблем психології особистості, у загальній, 
медичній, соціальній психології, психотерапії, пе-
дагогіці, політології, економіці. Конфлікти розгля-
даються західними психологами переважно в рус-
лі традицій психоаналітичного представлення про 
природу індивіда (К. Хорні, Г. Саллівен, Є. Берн), 
з позицій когнітивної психології (К. Левін), з біхе-
віористської позиції (К. Л. Хялп), з позицій рольо-
вих підходів (Т. Сарбін, У. Гуд, Т. Ньюком, У. Мей-
сон і ін.). Відомі такі теорії конфліктів, як теорія 
структурного балансу Ф. Хайдера, структурно-
функціональний підхід Т. Парсонса, теорія соці-
ального конфлікту Л. Козера, теорія конфліктології  
У. Ф. Лінкольна, когнітивна теорія М. Дойча, теорія 
стратегії поведінки в конфліктній ситуації К. Тома-
са. У зв’язку з такою різноманітністю теорій, при-
свячених проблемам конфліктів, автори пропону-
ють велику кількість визначень цього поняття, які 
залежать і від їхньої точки зору на природу біоло-
гічного й соціального, і від погляду на конфлікт як 
на особистісне або масове явище, і т.д. У сучасній 
літературі існує безліч визначень поняття конфлік-

Таблиця 1
Визначення поняття конфлікту на підприємстві

№ Автори (джерело) Трактування поняття

1
Тирпак І.В., Тирпак В.І.,
Жуков С.А.,
Красовський Ю.Д.

Конфлікт – це відсутність згоди між двома або більшою кількістю сторін, 
які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона робить 
усе можливе, щоб була прийнята саме її точка зору або ціль і заважає іншій 
здійснювати аналогічні кроки.

2
Подопригора Н.Г., 
Алесинська Т.В., 
ДейнекаЛ.Н.,

Конфлікт – це відсутність згоди між двома або більше сторонами. Менеджер 
згідно зі своєю роллю перебуває звичайно в центрі будь якого конфлікту й 
покликаний вирішити його всіма доступними йому способами. Курування 
конфліктами є однією з найважливіших функцій керівника.

3 Гофінкель В.Я.

З одного боку конфлікт це сигнал того, що відбулося щось негарне у відноси-
нах між людьми, якісь розбіжності, з іншого боку конфлікт – це розбіжності 
які дозволяють виявити хвору, слабку ланку в ланцюзі виробничих або осо-
бистісних відносин колективу.

4 Шилін В.М.

Конфлікт – це найбільш гострий спосіб дозволу протиріч в інтересах, цілях, 
поглядах, що виникає в процесі взаємодії, й звичайно супроводжується нега-
тивними емоціями, що виходить за рамки правил і норм. Конфлікт є предме-
том вивчення науки конфліктології.

5 Гаген А.Д.

Конфлікт – це зіткнення двох або більш сильних мотивів, які не можуть бути 
задоволені одночасно. Психологічно конфлікт пов'язаний із тим, що ослаблен-
ня одного мотивуючого стимулу веде до посилення іншого й потрібна нова 
оцінка ситуації. Конфлікти можуть нести як позитивний, так і негативний 
ефект. 

6 Непомнящий Є.Г. Конфлікт – це зіткнення інтересів та ліній поведінки.
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ту. Розглянемо кілька основних трактувань з точку 
зору економіки, зокрема менеджменту – табл. 1.

Сучасна наука розглядає конфлікт не тільки в 
негативному, але й у позитивному ключі: як спо-
сіб розвитку підприємства, групи й окремої осо-
бистості, виділяючи в суперечливості конфліктних 
ситуацій позитивні моменти, пов’язані з розвитком 
і суб’єктивним осмисленням життєвих ситуацій. Як 
вважає Ф. Глазл, багато англо-американських ав-
торів роблять упор у своїх визначеннях на проти-
річчях цілей або інтересів, які переслідують сто-
рони, але не дають чіткого визначення поняття 
«конфлікт». Із усіх визначень дефініції «конфлікт» 
виникає низка питань. Які протиріччя є значими-
ми та що таке протиріччя взагалі й чому вони від-
різняються від конфліктів? Конфлікт найчастіше 
розглядається як конкуренція в задоволенні ін-
тересів. На питання «Яку ситуацію можна назвати 
конфліктною?» відповідає теорема Томаса: якщо 
ситуації визначаються як реальні, то вони реальні 
по своїм наслідкам, тобто конфлікт стає реальніс-
тю тоді, коли він сприймається як конфлікт хоча б 
однією зі сторін [1]. Конфлікт також може розгля-
датися як стан потрясіння, дезорганізації стосовно 
попереднього розвитку й,відповідно, як генератор 
нових структур. У цьому визначенні М. Робер і  
Ф. Тильман вказують на сучасне розуміння кон-
флікту як позитивного явища. Дж. Фон Нейман і 
О. Моргенпггейн визначають конфлікт як взаємо-
дію двох об’єктів, що володіють несумісними цілями 
й способами досягнення цих цілей. У якості таких 
об’єктів можуть розглядатися люди, окремі групи, 
армії, монополії, класи, соціальні інститути тощо, 
діяльність яких так чи інакше пов’язана з поста-
новкою та розв’язком завдань організації та управ-
ління, із прогнозуванням і прийняттям рішень, а 
також із плануванням цілеспрямованих дій.

Отже, протиріччям можна вважати діалог, тоб-
то мовну дію, коли висловлюються відмінності сто-
рін. Конфліктом можна вважати будь-які мовні дії 
сторін, спрямовані на завдання збитків будь-якого 
роду протилежній стороні. Понятійна схема, що ха-
рактеризує сутність конфлікту повинна охоплюва-
ти чотири основні характеристики: структуру, ди-
наміку, функції та управління конфліктом [6].

Розглядаючи стадії конфлікту можна виділити 
основні етапи процесу конфлікту [3]:

- прихована стадія: протиріччя не усвідомлю-
ються учасниками конфлікту, існує явне або неявне 
невдоволення ситуацією;

- формування конфлікту: формуються проти-
річчя, висуваються вимоги (формальні лідери, кон-
фліктна група);

- інцидент – подія, що активізує дії учасників 
конфлікту;

- завершення конфлікту – процес, результат 
якого залежить від зусиль усіх учасників конфлік-
ту; можливими моделями завершення конфлікту є: 
виграш – програш; виграш – виграш; програш – 
програш;

Вплив наслідків конфлікту. Конфлікт може ви-
являти як позитивний вплив на діяльність організа-
ції (фірми), так і негативний.

Розглянемо причини, що викликають виникнен-
ня конфлікту, – всі причини можна розділити на 
три групи [6]:

- Індивідуальні характеристики людини відігра-
ють важливу роль у процесі конфлікту. Часто саме 

відмінності в цінностях, сприйняттях і судженнях, 
відносинах і переконаннях людей можуть виявити-
ся причиною виникнення конфліктної ситуації. Ре-
альним джерелом конфлікту можуть стати почуття 
щодо того, які рішення або дії є правильними, а 
які ні; схильність до певної реакції (позитивної або 
негативної) на ту або іншу подію. Наприклад, спів-
робітник, зацікавлений в автономній і незалежній 
роботі, як правило, негативно відреагує на спроби 
поставити його в умови твердого контролю.

- Ситуаційні умови, тобто система зв’язків між 
співробітниками, яка склалася в організації, у пев-
них умовах може сприяти розвитку конфлікту у 
випадку, якщо ці умови є визначальним чинником 
у взаєминах між людьми. Зокрема, на можливість 
виникнення конфлікту можуть вплинути наступні 
фактори: занадто високий рівень взаємодії; необ-
хідність забезпечувати згоду сторін з яких-небудь 
питань; відмінності в статусі; невизначеність відпо-
відальності сторін.

- Структурні фактори, що є причиною виник-
нення конфліктів, пов’язані з організацією роботи в 
компанії, її стратегією й політикою, ієрархією вла-
ди і т.д. Наприклад, причиною конфлікту в окремо 
взятому підрозділі компанії можуть виявитися цілі. 

Конфлікт називають функціональним, якщо він 
веде до зростання ефективності організації, і дис-
функціональним (руйнівним), якщо він знижує 
ефективність. Ефективне управління – це переве-
дення усіх конфліктів у функціональне русло. Тому 
управління конфліктом розглядається багатьма фа-
хівцями як переведення конфлікту в раціональне 
русло діяльності людей, осмислений вплив на кон-
фліктну поведінку соціальних суб’єктів конфлікту 
з метою досягнення бажаних результатів; обмежен-
ня протиборства рамками конструктивного впливу.

До позитивних наслідків конфлікту можна від-
нести активізацію інноваційних процесів, підвищен-
ня якості прийнятих розв’язків, рівня їх обґрунто-
ваності, поліпшення кількісних і якісних показників 
роботи. При цьому нерідко поліпшуються соціаль-
но-психологічний клімат у колективі й взаємовідно-
шення його членів [3].

До негативних наслідків конфлікту відносять 
зниження рівня згуртованості членів групи, пробле-
ми спілкування, агресивність або, навпаки, відсут-
ність інтересу до досягнення високих результатів 
роботи. До того ж конфлікти можуть супроводжу-
ватися додатковими втратами робочого часу, пору-
шеннями дисципліни, погіршенням стану здоров’я 
працівників[3].

У даному аспекті можна виділити наступні 
функції конфлікту: діалектична, що служить для 
виявлення причин конфліктної взаємодії; конструк-
тивна, що полягає у тому, що викликана конфлік-
том напруга може бути спрямована на досягнення 
мети [5].

Висновки з проведеного дослідження. На сьо-
годні, сучасний підхід до конфлікту ґрунтується на 
тому, що постійна й повна гармонія, відсутність но-
вих ідей, які вимагають ламання старих приймань 
і методів роботи, неминуче приводять до застою, 
гальмують розвиток інновацій і поступальний рух 
усієї організації. Саме тому менеджери повинні по-
стійно підтримувати конфлікт на рівні, необхідному 
дня здійснення творчої інноваційної діяльності в 
організації, і вміло управляти конфліктом для до-
сягнення цілей організації.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ  
ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті запропоновано концептуальну модель управління логістичною системою промислових підприємств. Розгля-
нуто яких принципів в управлінні логістичною системою доцільно дотримуватися підприємствам. За дотримання яких 
умов досягається ефективність стратегії управління логістичними послугами.
Ключові слова: управління, логістична система, модель управління, стратегічне управління, принципи управління.

Постановка проблеми. Характерною особли-
вістю сучасного періоду розвитку глобаль-

ного бізнес-середовища є перехід країн від інду-
стріального типу економіки до економіки послуг або 
економіки сервісу. Послуги, що надаються служ-
бами сервісу промислових підприємств, достатньо 
різноманітні та мають системний характер. Роз-
виток логістичного сервісу в Україні визначається 
підвищеною увагою до проблем удосконалення сис-
теми управління підприємствами в умовах зроста-
ючої ринкової конкуренції. Сфера обслуговування 
споживачів – один найбільш перспективних видів 
економічної діяльності. Питома вага послуг у світо-
вій економіці складає понад 25%, а за прогнозами 
експертів, найближчі роки обсяг торгівлі послугами 
перевищить обсяг торгівлі товарами.

Актуальність теми обумовлює високий інтерес 
з боку зарубіжних і вітчизняних науковців, а саме: 
Ламберт, П.Р. Мерфі, Л.Л. Мешкова, Л.Б. Міротін, 
В.І. Сергєєв, Дж.Р. Сток, Й. Шеффи М.П. Денисен-
ко, В. Крикавський, П.Р. Левковець, Т.І. Лепей-
ко, Л.І. Михайлова, С. Пономаренко, О.В. Солод-
ка, К.М. Таньков, О.М. Тридід, Н.В. Чорнописька, 
Н.І. Чухрай, О.В. Шимко та ін.

Постановка завдання. На сонові викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у створенні концептуальної моделі управ-
ління логістичною системою промислових підпри-
ємств, як системний погляд на вирішення проблем 
управління підприємствами, який відображено в 
схематичному вигляді в структурі цілей, завдань, 
принципів, механізму й результатів управлінських 
дій в процесі удосконалення логістичних послуг на 
вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, 
економічний розвиток підприємств у посткризовий 
період і тенденція міжнародної конкуренції спонука-
ють суб’єктів господарювання до освоєння нових ме-
тодів, інструментів і моделей управління. Конкурент-
ні переваги підприємств та подальший їх розвиток 
значною мірою залежать від ефективності та обґрун-
тованості рішень в організаційному, економічному та 
стратегічному аспектах. Управління логістичною сис-
темою на основі сучасного інструментарію дозволяє 
оптимізувати структуру витрат, підвищити гнучкість 
внаслідок використання вивільненого потенціалу, 
швидко адаптуватись до зовнішніх умов функціону-
вання та покращувати економічні результати. 

Ці аспекти вимагають удосконалення моде-
лі управління логістичною системою промислових 

підприємств в контексті їх ефективності за раху-
нок підвищення якості логістичного обслуговуван-
ня. У роботі запропоновано концептуальну модель 
управління логістичною системою промислових під-
приємств (рис. 1). Будь-яка концепція розглядаєть-
ся як система поглядів, точка зору, інше тракту-
вання чого-небудь [3]. 

Вихідним елементом концептуальної моделі ви-
ступає мета управління. Відповідно до вибраної 
мети формуються стратегія й тактика функціо-
нування та розвитку підприємств, розробляються 
плани й прогнози, оцінюються результати, тому 
встановлення мети – найбільш відповідальний мо-
мент в процесі вироблення й ухвалення управлін-
ських рішень. Отже, метою розробленої концепту-
альної моделі управління є підвищення якості та 
ефективності логістичних послуг для забезпечення 
конкурентоспроможності та рентабельної діяльнос-
ті підприємств. 

Методологічну базу концепції утворюють прин-
ципи, на основі яких повинне базуватися управлін-
ня інноваційним розвитком підприємств. Принцип 
розглядається як основне правило, або обмеження, 
відповідно до якого реалізується процес управ-
ління [3]. Аналіз економічної літератури з дослі-
джуваної проблематики показує, що найчастіше 
під принципами управління розуміють властивос-
ті складних соціально-економічних систем. Вихо-
дячи з цього, в управлінні логістичною системою 
підприємств доцільно дотримуватися наступних 
принципів управління: 

- системності: необхідність розглядання під-
приємства як сукупності взаємопов’язаних, вза-
ємозалежних та постійно взаємодіючих між собою 
елементів, таких як люди, структура, задачі й тех-
нології, що орієнтовані на досягнення цілей розви-
тку підприємства;

- наукової обґрунтованості: потребує суцільного, 
комплексного вивчення всієї сукупності факторів, 
що впливають на ефективність функціонування 
підприємств з подальшим застосуванням отрима-
них знань в практиці управління;

- ефективності: управління має бути спрямовано 
на розвиток з найбільшою ефективністю за цілями 
разом з максимальною віддачею від використання 
ресурсів. Результати управління повинні врахову-
ватися одночасно з точки зору покращення якісних 
характеристик системи, з точки зору задоволення 
її потреб та з точки зору раціональності викорис-
тання ресурсів. 

© Соколовська В.В., Фабіянська К.Д., 2014
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Результат управлінського впливу

Напрями вдосконалення логістичних послуг

Механізм правління логістичною системою промислових підприємств 

Концептуальна модель управління логістичною системою промислових 
підприємств 

Методологічна база управління логістичною системою 

Мета: підвищення якості та результативності логістичних послуг для забезпечення 
ефективності та конкурентоспроможності підприємств 
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Рівень якості логістичних 
послуг 

Виявлення резервів зростання фінансового результату  

Аутсорсинг
неефективних послуг

Розвиток
перспективних послуг 

Висока ефективність діяльності підприємства за рахунок 
підвищення якості та результативності логістичних послуг 

Рис. 1. Концептуальна модель управління логістичною системою промислових підприємств 
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Методологічну базу розробленої концептуальної 
моделі формують сучасні теорії управління: логіс-
тичне управління, процесне управління, стратегіч-
не управління. Враховуючи широке використання 
інструментів цих концепцій в теорії та практиці 
управління, в даній роботі їх зміст не конкрети-
зується. Разом з тим, удосконалення управління 
логістичними послугами потребує впровадження 
сучасного інструментарію менеджменту, що обу-
мовлює створення стратегії управління логістични-
ми послугами. Її ефективність досягається за умов 
дотримання таких вимог:

- підтримка зв’язку логістики з корпоративною 
стратегією. Усі аспекти логістичних операцій без-
посередньо пов’язані зі стратегічним планом під-
приємства. Це визначається як перша й найбільш 
важлива умова досягнення високих прибутків від 
застосування логістики;

 – удосконалення організації руху матеріальних 
потоків. Формується така організація логістичних 
операцій, яка забезпечує можливість управління 
та контролю над єдиним координаційним центром 
всіх функціональних сфер логістики, пов’язаних із 
закупкою, транспортуванням, складуванням, збері-
ганням запасів та збутом тощо;

- надходження необхідної інформації та сучас-
на технологія її обробки. Ефективність діяльності 
логістичного підрозділу розглядається, насамперед, 
через його комп’ютеризацію та формування інфор-
маційних мереж;

- ефективне управління трудовими ресурсами. 
Тільки добре підготовлені та досвідчені спеціалісти 
здатні забезпечити успіх у реалізації логістичної 
стратегії та планів підприємства;

- тісний та надійний зв’язок з контрагентами. 
Підприємство досягає найбільших успіхів у збіль-
шенні прибутку за умов установлення міцних 
зв’язків із зовнішніми та внутрішніми учасниками 
комерційної діяльності;

- ретельна розробка логістичних операцій в ін-
тегрованій мережі бізнес-процесів. Фундаментальні 
проблеми пов’язуються з питаннями поточного та 
оперативного характеру; 

- облік прибутку від логістики в системі фінан-
сових показників. Найкраще за все логістичні опе-
рації, насамперед, транспортування, складування 
та ін., піддаються оцінці з боку фінансово-планового 
відділу, який оцінює отриманим прибутком;

- визначення оптимальних рівнів якості логіс-
тичного обслуговування. Це являється одним із 
пріоритетних напрямків діяльності підприємства. 
Встановлюються параметри обслуговування та від-
слідковується відповідність їх рівня потребам спо-
живача логістичних послуг [1].

Отже, загальні стратегічні орієнтири логістики – 
це все найкраще робити за умов зниження витрат, 
високої якості обслуговування споживачів, швидкої 
доставки продукції, гнучкості, задіяння сучасних 
логістичних технологій та ін. Їх застування є запо-
рукою підвищення ефективності діяльності всього 
підприємства. 

Особливе місце в концептуальній моделі займає 
механізм управління, оскільки з його допомогою 
здійснюється зв’язок теоретичних розробок автора 
й реальної практики управління. Механізм надає 
можливість вибирання засобів управлінської дії та 
їх корекції відповідно до факторів ефективності й 
принципів діяльності підприємств. 

У даний час не існує однозначного визначен-
ня категорії «механізм управління». У економічній 
літературі часто ототожнюються поняття «меха-
нізм управління», «організаційно-економічний ме-
ханізм», «господарський механізм», «економічний 
механізм», «механізм розвитку» [4] та ін. Проте, 
аналіз трактувань зазначених понять дозволив 
зробити висновок, що відмінності в позиціях учених 
обумовлені, в основному, різноманітністю процесів 
і систем управління, вдосконалення яких є пред-
метом їх досліджень. 

Висновки з проведеного дослідження. Механізм 
управління логістичною системою підприємств – це 
система методів і моделей, що реалізуються в рам-
ках сучасних підходів до управління, застосування 
яких реалізує логістичну стратегію для забезпечен-
ня високої якості і ефективності логістичного об-
слуговування з метою успішної роботи підприємств 
в сучасних умовах. 

Таким чином, реалізація механізму управління 
розвитком підприємств передбачає розробку комп-
лексної моделі управління, спрямованої на підви-
щення якості логістичного сервісу підприємств для 
успішної їх роботи в сучасних умовах. Впрова-
дження розробленої концептуальної моделі управ-
ління в практику управлінської діяльності дозволяє 
підвищити обґрунтованість схвалюваних рішень в 
процесі функціонування й розвитку підприємств. 
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Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – 2008. – № 623. – С. 169-175.
4. Служба тематических толковых словарей [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.glossary.ru.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ98

3 (03) грудень 2014

УДК 658.339.5

Замкова Наталія Леонідівна
кандидат педагогічних наук, доцент,

директор 
Вінницького торговельно-економічного інституту

Софійчук Ігор Геннадійович
магістр

Вінницького торговельно-економічного інституту

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ З ІМПОРТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті досліджено розвиток теоретичних, методологічних підходів та побудова адекватних моделей управління ім-
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Постановка проблеми. Зумовлена сучасни-
ми потребами економічного життя України, 

направлених на побудову ринкового господарства, 
появу нових структур виробництва; побудову еко-
номічних зв’язків з іншими країнами. Тому, з боку 
суб’єктів економічної діяльності, виникає потреба в 
аналізі особливостей процесу міжнародної торгівлі 

і факторів, що впливають на її кінцевий результат 
для кожної зі сторін. 

Проблеми поліпшення організації і підвищен-
ня ефективності імпортних операцій досліджували 
такі вчені-економісти, як Янковський Е.А., Стров-
ський Л.Е., Казанцев С.К., Макогон Ю.В., Кравчен-
ко В.А., Кравцова В.В., Мамутов В.К., Чувпило О.О., 
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Новицький В.Е. та інші. Проте залишаються нероз-
криті всі проблеми пов’язані із пошуком напрямків 
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності .

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в здійсненні аналізу імпортних операцій на 
рівні підприємства та виявлення основних проблем 
удосконалення стратегії імпортного потенціалу, а 
також пошук шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
визначення розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємства та покращення його фінансово-
економічних показників, спочатку треба визначити 
види зовнішньоекономічної діяльності, а саме, пе-
релік зовнішньоекономічних операцій,що здійсню-
ються на території України, умови й порядок їх-
нього здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної 
діяльності, а також перелік товарів (робіт, послуг), 
заборонених для імпорту й експорту.

Імпорт – (імпорт товарів) – це купівля (у тому 
числі з оплатою у не грошовій формі) українськими 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іно-
земних суб'єктів господарської діяльності товарів 
із ввезенням їх на територію України, включаючи 
купівлю товарів, призначених для власного спожи-
вання установами та організаціями України, роз-
ташованими за її межами.

Імпортна операція – комерційна діяльність, що 
пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іно-
земних товарно-матеріальних цінностей для їх на-
ступної реалізації на внутрішньому ринку або ви-
користання у виробничо-господарській діяльності.

Основними нормативно правовими документами, 
що регулюють імпортну діяльність є: Митний Ко-
декс України, Закон України «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність» та ін.

До імпортних операцій відносяться:
- придбання товарно-матеріальних цінностей від 

іноземних постачальників на умовах комерційного 
кредиту;

- ввезення товарно-матеріальних цінностей або 
отримання послуг в порядку бартерних угод;

- ввезення товарів в рахунок централізованих 
імпортних закупок;

- придбання товарно-матеріальних цінностей та 
послуг з оплатою готівкою;

- отримання товарно-матеріальних цінностей та 
послуг в якості безоплатної допомоги

В залежності від виду операцій в Україні за-
стосовуються різні способи обмеження імпорту: ко-
роткострокове обмеження імпорту, митний бар'єр, 
антидемпінгові мита.

Імпортна діяльність в Україні – це діяльність, 
що побудована на взаєминах між суб'єктом госпо-
дарювання України й іноземним суб'єктом госпо-
дарської діяльності й може проводитися як на те-
риторії України, так і за її межами.

Процес організації імпортних операцій підпри-
ємства з імпорту в Україні необхідно оптимізувати 
з метою покращення їхнього становища на інозем-
них та національному ринках.

Українське законодавство характеризується 
швидкоплинними змінами відносно фіскальної по-
літики. Як показує практика, в імпортерів і експор-
терів часто виникають питання відносно податків 
(наприклад, як ПДВ) у частині їхнього нарахуван-
ня, сплати, стягнення, відшкодування.

Донині проблемним є процедура митного оформ-
лення вантажів і здійснення митних платежів. Од-
нак ці питання є лише малою частиною тієї інфор-
мації, що суб'єктові підприємництва треба вивчити 
при організації зовнішньоекономічної діяльності. 

Нам необхідна програма заміщення імпорту, нам 
потрібно запустити механізми, щоб в Україні було 
вигідно виробляти власні товари[4, с. 219].

На сьогоднішній день питання про легальне ве-
дення бізнесу як усередині держави, так і за його 
межами має досить важливий характер. Успішність 
ведення справи на 50% залежить від того, як до 
нього підготуватися[1, с. 122].

Тому ми вважаємо, перед тим, як приступити 
до здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 
потенційному менеджерові ЗЕД варто не тільки 
ознайомитися з географічним розташуванням тієї 
закордонної держави, з якою він планує налаго-
дити партнерський контракт, але й скрупульозно 
вивчити законодавство в сфері зовнішньоекономіч-
них відносин такої держави. Більш того, не менш 
важливо також проаналізувати ситуацію в Україні 
відносно здійснення операцій ЗЕД у сегменті госпо-
дарювання, що йому цікавий.

Управління імпортними операціями підприєм-
ства здійснюється з огляду на результати аналізу 
ринкової ситуації та тенденції її зміни, а також з 
урахуванням ймовірної реакції ринку на рішення, 
що приймаються керівництвом компанії[3, с. 106].

Ефективність організації імпортних операцій за-
лежить від функціонування підприємства в ціло-
му. Так організація імпортних операцій залежить 
від кваліфікації менеджера з продажу, від обраної 
маркетингової політики, від діяльності агентів з по-
шуку ринків купівлі, від якості продукції, від ціни 
продукції, від витрат на організацію імпортних опе-
рацій. Також ефективність імпортних операцій за-
лежить від правильного вибору постачальників, від 
якості сировини, від його ціни, від строків поставки 
[1, с. 19].

Серед проблем організації імпортної діяльності, 
які характерні підприємствам, були виділені на-
ступні. 

1. Відсутність організаційної єдності серед під-
розділів підприємства, тобто однакового розуміння 
бізнес – процесів (наприклад, відділ маркетингу до-
сліджує ринок й представляє звіт про бажані об’єми 
продукції, а фінансовий відділ не може ефективно 
розприділити кошти на закупівлю цієї продукції). 

2. Недостатня оперативність даних про фінан-
сово-господарчу діяльність підрозділів. Відсутність 
оперативної та правдивої інформації щодо взаємо-
розрахунків із зовнішніми постачальниками й спо-
живачами, як наслідок з’являється ускладнення 
щодо управління дебіторською та кредиторською 
заборгованостями. 

3. У своїй діяльності імпортний відділ не в по-
вному обсязі використовує нові інформаційні техно-
логії, що перешкоджає імпорту продукції.

4. Формальні проблеми на митниці, що призво-
дить до збільшення терміну проходження ванта-
жу через митний контроль. Непрозорість процесів 
обміну інформацією, відсутність централізованого 
контролю в режимі реального часу. За підрахунка-
ми Світового банку, в Україні суб’єктам зовнішньо-
економічної діяльності необхідно оформити 6 доку-
ментів на експорт та 10 документів – на імпорт. 
При цьому експортно-імпортні операції в Україні 
займають загалом 67 днів, у той час як в ОЕСР –  
22 дні. З огляду на це, у 2013 році Україна посідала 
112 місце серед 189 країн, бізнес-клімат країн яких 
досліджувався [5]. 

5. Великий обсяг “ручної” праці при передачі 
даних, необхідність синхронної взаємодії учасників, 
що неминуче призводить до помилок та затримок 
у логістичних ланцюгах (за даними International 
Marketing Company учасники однієї угоди оформ-
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ляють приблизно 40 оригіналів документів та ро-
блять 360 копій) [2, с. 54].

Управління імпортними операціями передбачає 
розробку програми і планів діяльності підприємства 
для контролю за їх виконанням, аналізу, обліку та 
оцінки ефективності самої стратегії. Одним із за-
вершальних етапів реалізації імпорту є стратегіч-
ний контроль. Він покликаний виявляти помилки, 
сильні та слабкі сторони на різних етапах форму-
вання стратегії та координувати діяльність таким 
чином, щоб виправити ситуацію, яка не відповідає 
стратегічним орієнтирам підприємства. Таким чи-
ном, обов’язково необхідно здійснювати зворотній 
зв'язок.

У процесі розробки стратегії імпорту виділяють 
наступні основні стадії: визначення місії та цілей 
підприємства, оцінка факторів зовнішнього та вну-
трішнього середовища з використанням відповідно-
го інструментарію, оцінка потенціалу підприємства, 
розробка та оцінка альтернативних імпортних стра-
тегій, вибір імпортної стратегії, реалізація імпорт-
ної стратегії, аналіз і контроль реалізації імпортної 
стратегії на зовнішньому ринку.

Значна кількість стратегічних рішень, які при-
ймаються менеджерами різних ланок, лежать в 
основі міжнародної діяльності суб’єкта зовнішньо-
економічної діяльності. Ефективне управління ім-
портною діяльністю підприємства передбачає вико-
нання організацією ряду необхідних дій, зокрема:

- забезпечення виконання реалізації загальної 
стратегії таким чином, щоб на рівні поточної діяль-
ності фірми забезпечувалося поетапне досягнення 
стратегічних цілей підприємства;

- охоплення всіх ключових аспектів, пов’язаних 
із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства;

- орієнтація на успіх при реалізації імпортної 
діяльності;

- забезпечення відповідності процесів, що від-
буваються на підприємстві, його загальному стра-
тегічному напрямку розвитку як ззовні, так і все-
редині організації.

На нашу думку на сьогоднішній день існує до-
статньо багато якісних рішень задач управління 

ресурсами підприємства: фінансовими, матеріаль-
ними, людськими. Можливі шляхи удосконалення 
організації та підвищення ефективності експорт-
но-імпортних операцій підприємства характеризу-
ються необхідністю поліпшення роботи з пошуку 
більш вигідних постачальників і застосовування 
засобів страхування валютних ризиків. Необхідно 
укладати контракти з більш вигідними умовами по-
стачання. Однак, терміни постачання повинні бути 
мінімальними, постачання повинне відбуватися без 
збоїв. Бажано, щоб термін сплати після реалізації 
продукції був щонайменший, тоді буде меншою де-
біторська заборгованість й період обіговості грошо-
вих коштів, тому завданням експортного відділу є 
заключення контрактів з умовами сплати, які ви-
гідні. Якщо гроші будуть своєчасно поступати на 
рахунок, то відділ зовнішніх закупок зможе своє-
часно здійснювати розрахунки з постачальниками, 
та ризик втрати вигідних постачальників буде мі-
німальним. Завдання наступного рівня – це управ-
ління взаємодіями між партнерами по бізнесу – по-
стачальниками, покупцями, сервісними компаніями 
на основі: аналізу й оптимізації інтегрованих лан-
цюгів поставок; інтеграції додатків (інформаційних 
систем).

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, при виході підприємств на зовнішній ринок і 
здійсненні імпортних операцій необхідно розробля-
ти та запроваджувати такі імпортні операції, які 
дозволяли би отримувати прибуток від реалізації 
товарів на внутрішньому ринку або задоволення 
власних потреб підприємства в товарах/послугах. 
Питання підвищення ефективності імпортної ді-
яльності фірми необхідно розглядати комплексно 
із визначенням основних стратегічних орієнтирів 
підприємства та оцінкою його можливостей при ре-
алізації обраної імпортної стратегії. А також для 
реалізації запропонованого комплексу заходів щодо 
удосконалення зовнішньоторговельного потенціалу 
України будуть потрібні щорічні бюджетні асигну-
вання, об’єми котрих доцільно визначати виходячи 
з існуючої світової практики, відкоригувавши їх з 
урахуванням сучасного стану української економі-
ки і сформованої структури українського експорту.
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У статті розглянуто зміст економічної категорії «регулювання ринку праці», на основі узагальнення позитивного за-
кордонного досвіду обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування системи державного регулювання та 
пріоритетні напрями збалансованого розвитку ринку праці України в контексті подолання наслідків фінансово-еконо-
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Вступ. Сучасні тенденції соціально-економіч-
ного розвитку та кризові явища у сфері за-

йнятості населення України свідчать про серйозні 
деформації національного ринку праці, який фор-
мувався спонтанно, під впливом різновекторних 
соціальних, економічних і політичних трансформа-
ційних процесів. Сьогодні за межами регулятивно-
го впливу держави залишаються злободенні про-
блеми невідповідності кваліфікованих кадрів та 
представників «дефіцитних» професій, підвищен-
ня професійної компетентності працівників, міні-
мізації незареєстрованої зайнятості, оперативного 
доступу до мережі інформаційного забезпечення 
та моніторингу ринку праці, модернізації засобів 
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виробництва, оплати праці та її продуктивності, 
раціоналізації галузевої та регіональної структури 
зайнятості тощо. Це потребує теоретико-методо-
логічного обґрунтування інноваційних підходів до 
регулювання сфери зайнятості та пріоритетних 
напрямів збалансованого розвитку національного 
ринку праці. Необхідність збалансованості функ-
ціонування механізмів та інструментів управління 
ринком праці, їх системності, координованості дій 
державної влади, бізнесу й профспілок у сфері за-
йнятості відповідно до завдань модернізації наці-
ональної економіки зумовлює актуальність дослі-
дження економічних та інституційних засад його 
регулювання. 
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Концептуальною основою розв'язання даної про-
блеми є теоретичні надбання класиків економічної 
науки у сфері формування та розвитку ринкової 
економіки, а також результати досліджень сучас-
них науковців.

Постановка завдання. Теоретичний фундамент 
вчення про ринок праці був закладений представ-
никами класичної школи в економічній науці. Теорія 
ринку праці формувалася в різноманітті досліджень 
таких видатних учених-економістів, як А. Маршалл, 
Дж.М. Кейнс, Дж. Коммонс, П.А. Самуельсон, Т. Ве-
блен, Дж. Гелбрейт, П. Дерінгер, М. Піоре, Я. Тін-
берген, Е. Домар, Р. Харрод, М. Калецький та інших. 
Дослідженню сучасних проблем забезпечення за-
йнятості та подолання безробіття присвячені науко-
ві праці багатьох російських вчених (Ю.Г. Одегова, 
Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева, В.Е. Гімпельсона, Л.В. Чи-
жової, с. Ю. Рощина, Р.І. Капелюшникова, В.С. Бу-
ланова, Н.А. Волгіна, Н.А. Горелова, П.Э. Шлендера 
та ін.). Значний вклад у вирішення проблем ефек-
тивного відтворення трудових ресурсів внесли й 
білоруські учені: Л.Е. Тихонова, В.А. Кулаженко, 
З.М. Юк, В.Л. Клюня, Е.В. Ванкевич, А.П. Морова, 
І.В. Новікова, Г.Н. Соколова, Н.Н. Морозова, В.П. Ше-
рехів, М.Н. Базилева, Л.В. Бондар та інші. В україн-
ській економічній науці проблематика дослідження 
соціально-економічних передумов та національних 
особливостей ефективного функціонування ринку 
праці висвітлюється в наукових працях О.Ю. Амо-
сова, Д.П. Богині, О.А. Грішнової, Ю.М. Маршавіна, 
Е.М. Лібанової, Л.С. Лісогор, І.Л. Петрової, В.М. Пе-
тюха, М.В. Семикіної, с. В. Тумакова, Л.С. Шевченко 
та ін. Проте в сучасних умовах надзвичайно акту-
альними постають проблемні питання визначення 
макроекономічних та інституційних підходів до 
управління національним ринком праці та концеп-
туальних засад формування моделей його збалансо-
ваного розвитку.

Метою даної наукової статті є методологічне об-
ґрунтування імперативів регулювання ринку праці 
України в контексті подолання наслідків фінансово- 
економічної кризи та забезпечення переходу до ін-
новаційного розвитку національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
ведений нами аналіз вітчизняної і зарубіжної лі-
тератури свідчить про те, що методологічна база 
дослідження збалансованості ринку праці в роз-
виненій ринковій економіці розроблена більшою 
мірою, чим в трансформаційній економіці. При до-
слідженні рівноважного або нерівноважного стану 
ринку праці зарубіжними і вітчизняними дослідни-
ками використовується переважно структураліс-
тичний підхід, орієнтований на пізнання внутрішніх 
взаємозв'язків і взаємин об'єкту. У нових умовах 
господарювання роль держави в регулюванні ринку 
праці помітно підвищується і ускладнюється. Зрос-
тає значення державного прогнозування зрушень 
на ринку праці для своєчасного впливу на можли-
ві наслідки від проведення структурної, науково-
технічної, регіональної політики. Поступово фор-
мується нова система регулювання ринку праці і 
зайнятості. Головними її ланками виступають зако-
ни, програми стимулювання зайнятості, угоди, що 
укладаються суб'єктами соціально-трудових від-
носин на національному, регіональному, галузевому 
рівні і у рамках підприємств, методичні інструмен-
тарії і рекомендації визначення відповідності попи-
ту і пропозиції трудових ресурсів.

Досвід регулювання ринку праці і зайнятості на-
селення в зарубіжних країнах різний [1; 2; 4; 9, с. 79, 
84, 108-117]. У країнах Європейського Союзу часті-
ше пропонується зниження інституційної ролі дер-

жави на ринку праці. Нерегульованими елементами 
інфраструктури ринку праці виступають: система 
соціального захисту, регулювання мінімальної за-
робітної плати, законодавство про охорону праці, 
повноваження профспілок [9, с. 114]. В США до-
тримуються мінімального втручання держави в ре-
гулювання ринку праці (максимальна свобода на 
ринку праці, невисока міра контрольованості умов 
продажу робочої сили, викорінювання дискриміна-
ції при наймі на роботу, державні програми, стиму-
люючі зростання рівня зайнятості). Для досягнення 
повної зайнятості в Швеції прийнята інтегрована 
модель: обмежувальна фіскальна політика; полі-
тика солідарності при визначенні заробітної плати; 
активна політика на ринку праці, підтримка стра-
тегічно значимих галузей, визначених державною 
програмою економічного розвитку [13, с. 21]. У Япо-
нії успішно поєднуються принцип довічного най-
му і підтримка Урядом зайнятості за допомогою 
субсидіювання [11, с. 133]. В Росії виділяють сфери 
обов'язкового втручання держави в розвиток рин-
ку праці. Основні регульовані процеси в розвитку 
російського ринку такі: сприяння ефективної за-
йнятості; зниження рівня безробіття; підвищення 
гнучкості праці; забезпечення соціальної підтримки 
безробітних громадян; подолання міжрегіональних 
диспропорцій на ринку праці і трудова міграція; 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили; 
підтримка малого підприємництва; регулювання за-
лучення іноземної робочої сили; введення трудових 
стандартів (розробка і впровадження загальноро-
сійського класифікатора професій і системи про-
фесійних стандартів) у зв'язку з необхідністю кар-
динального поліпшення професійної освіти, системи 
профорієнтації, підготовки кадрів [5].

Систематизувавши думки російських дослідни-
ків [8, с. 60; 15, с. 104; 16, с. 13; 17, c. 366], слід за-
уважити на тому, що до ключових елементів, які 
лежать в основі механізму державного регулюван-
ня зайнятості в Росії,належать наступні:

1) економічні методи (пільгове кредитування і 
оподаткування, бюджетна політика стимулювання 
підприємців зберігати і створювати робочі місця, 
здійснювати професійне навчання кадрів і т.п.);

2) організаційні методи (створення служби за-
йнятості і працевлаштування, інформаційної систе-
ми, яка обслуговує ринок праці, державної системи 
профорієнтації, підготовки і перепідготовки кадрів 
і т.п.);

3) адміністративно-законодавчі методи (регла-
ментація порядку укладення трудових договорів, 
тривалості робочого часу, наднормових робіт, вве-
дення обов'язкових відрахувань підприємців до 
національних фондів забезпечення зайнятості, ви-
значення квот на працевлаштування, регулювання 
періоду трудового життя та ін.).

Специфічним для сучасної Росії чинником є 
зняття адміністративних, правових і економічних 
обмежень, що перешкоджають вільному продажу 
робочої сили, а саме: відміна інституту прописки, 
розвиток ринку житла, подолання монополізму дер-
жавної власності, розвиток механізму державного 
регулювання зайнятості населення. Велика увага в 
період структурної трансформації економіки при-
діляється реалізації заходів, спрямованих на вирі-
шення питань вторинної зайнятості, сезонній зайня-
тості жінок і молоді, розвитку системи професійної 
орієнтації підлітків, підтримці молодіжного і жіно-
чого підприємництва і зайнятості, проблемі працев-
лаштування біженців і вимушених переселенців. 
В якості перспективного напряму забезпечення 
високого рівня зайнятості розглядається розвиток 
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малого бізнесу. Розглядаються також актуальні 
питання ефективності функціонування служб за-
йнятості. Завданнями їх функціонування є: аналіз і 
прогнозування попиту і пропозиції на робочу силу; 
збір і обробка інформації про стан ринку праці; 
облік вільних місць і громадян, що звертаються з 
питань працевлаштування; консультації про мож-
ливості отримання роботи і забезпечення робочою 
силою, про вимоги, що пред'являються до професій 
і працівників, а з інших питань, пов'язаних із за-
безпеченням зайнятості; надання послуг з працев-
лаштування та ін. [15, с. 104]. Розглядаються шляхи 
підвищення ефективності діяльності федеральної 
служби працевлаштування, органів по праці і за-
йнятості усіх рівнів. Так, пропонується створення 
загальноросійського банку вакансій і формування 
єдиного інформаційного простору з країнами-учас-
ницями СНД. Результат такого впровадження – 
отримання достовірної інформації про пропозицію 
професій і попит на них усіма зацікавленими сто-
ронами: школами, учбовими центрами, службами 
зайнятості, державними органами, роботодавцями, 
працівниками. Відзначається важливість прогнозу-
вання основних показників зайнятості і розвитку 
трудових ресурсів, необхідність розгортання фун-
даментальних досліджень в цій сфері. Активно об-
говорюються проблеми працевлаштування молодих 
(майбутніх) фахівців. У зв'язку з цим важливою 
визначається розробка напрямів створення системи 
управління процесами підготовки, працевлашту-
вання і адаптації випускників ВНЗ. Розглядаються 
питання цілеспрямованого державного регулюван-
ня зайнятості, розвитку соціального партнерства в 
регулюванні внутрішньофірмових трудових стосун-
ків, підготовки державних стандартів у сфері вищої 
професійної освіти третього покоління, укладення 
колективних договорів на підприємствах, важкості 
адаптації молодих фахівців на російському ринку. 
Представляє інтерес і впровадження професійних 
класифікаторів, інформаційних банків вакансій, за-
стосування їх в роботі служб зайнятості. На нашу 
думку, на подібні важливі питання потрібно звер-
нути увагу при формуванні національної системи 
державного регулювання ринку праці.

У сучасній науковій і навчальній літературі ав-
тори слушно звертають увагу на необхідність роз-
різняти зміст економічних категорій «управління» 
і «регулювання». На думку О.М. Могильного, вони 
відрізняються, по-перше, інструментарієм держав-
ного впливу, по-друге, повнотою охоплення регу-
лятивного поля і, по-третє, актуальністю вибору 
напрямів або об'єктів регулювання, що викликані 
відхиленнями ринкового механізму саморегуляції 
економіки від суспільно прийнятих меж [10, с. 52].  
С.В. Мочерний підкреслює, що мірилом розмежуван-
ня «управління» і «регулювання» суспільних проце-
сів є генеральна спрямованість дії, характер та об-
сяги повноважень суб'єктів щодо об'єктів впливу; він 
виділяє загальне і спеціальне регулювання, пряме 
і опосередковане, короткострокове і довгострокове, 
нижні та верхні межі регулювання [12, с. 217–222]. 
О. Сатановська, аналізуючи державне регулювання 
економіки, класифікує його залежно «від масштабу 
впливу» (галузевий, міжгалузевий, загальноеконо-
мічний) та «спрямованості завдань» (національно-
го, регіонального або глобального значення). Також 
поділяє регулювання економічної сфери – залежно 
від того, націлене воно на обмеження конкуренції 
чи доповнює дію ринкового механізму і призначене 
для досягнення інших специфічних цілей [14, с. 40]. 
Деякі російські дослідники розрізняють регулюван-
ня і управління ринку праці з точки зору їх жор-

сткості і директивності, зокрема, Є. Д. Катульський 
звертає увагу на те, що регулювання, на відміну 
від управління, не має жорсткої директивної функ-
ції [7, с. 88]. Деколи регулювання розглядається як 
одна із функцій управлінського циклу в соціаль-
ному управлінні (поряд із плануванням, організа-
цією, мотивацією, контролем). Зазвичай у такому 
разі мається на увазі управління конкретними ор-
ганізаціями, колективами. Проте регулювання не 
має скасовувати або підміняти ринковий механізм 
саморегуляції ринку праці штучними елементами.  
Я. Корнаї справедливо зауважує, що коли бюрокра-
тичні обмеження ринку досягають певного критич-
ного рівня, то залишається лише видимість ринку 
[6, с. 74]. Регулювання ринку праці має, з одного 
боку, спиратися й удосконалювати його внутріш-
ній механізм, з другого боку, створювати протива-
ги стихії, посилювати ті властивості, що сприяють 
розвитку трудового потенціалу, його раціонально-
му використанню на основі ефективних стимулів, 
спрямовувати його на досягнення повної, продук-
тивної і вільно обраної зайнятості. За своїм змістом 
категорія «регулювання ринку праці», перш за все, 
передбачає створення умов для здійснення про-
цесів, які виникають на основі його саморегуляції. 
В той же час регулювання має виконувати функ-
цію противаги дії спонтанних ринкових сил, та їх 
стримування при одночасному збереженні переваг 
механізмів внутрішньої саморегуляції, але не під-
міняти ринкові стимули і не руйнувати їх. У цьому 
контексті слід погодитися із думкою О.І. Цимбала, 
який вважає, що держава формує та підтримує ім-
перативи конкурентної взаємодії, обмежує «орин-
ковлення» певних сфер соціально-економічного 
буття тощо, орієнтуючись при цьому на інтереси 
споживачів ринкових екстерналій, а ринок, в свою 
чергу, забезпечує конкурентний перерозподіл ре-
сурсів і виступає ідеологічною основою економічних 
відносин [18, с. 82]. 

Серед більшості учених України панує точ-
ка зору щодо об'єктивної зумовленості держав-
ного регулювання економіки і ринку праці. Так,  
В.С. Васильченко, визначаючи причини, які ви-
кликають потребу в державному регулюванні за-
йнятості, стверджує, що втручання держави в 
регулювання купівлі-продажу робочої сили та її 
раціонального використання зумовлене неспромож-
ністю ринкової економічної системи забезпечити 
виробництво робочої сили потрібної якості – щодо 
її загальноосвітніх та кваліфікаційних характерис-
тик. Він розкриває методи державного регулювання 
зайнятості: економічні, правові та адміністративно-
організаційні; наголошує, що за допомогою право-
вих методів здійснюється прямий вплив на ринок 
робочої сили, а за допомогою економічних – опо-
середкований [3, с. 7]. Л/А. Швайка, аналізуючи 
державне регулювання економіки взагалі, робить 
акцент на неприпустимості руйнації ринкового ме-
ханізму – розриву зв'язків усередині ринкового 
механізму (через тотальне директивне плануван-
ня, розподіл ресурсів і предметів споживання та 
ін.), необхідності застосування головним чином не-
прямих економічних методів, а також використан-
ня засобів соціального партнерства [20, с. 30, 35].  
А.А. Чухно охарактеризував сучасні зміни в уяв-
ленні ролі держави у розвитку економіки як «крах 
теорій приниження ролі держави і перевищення 
ролі ринку». Це обґрунтовується тим, що на сучас-
ному етапі розвитку не приватні, а загальнонаці-
ональні інтереси стають визначальними. На його 
думку, держава, яка виражає загальнонаціональні 
інтереси, виступає головним стратегом соціально-
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економічного розвитку, що істотно змінює зміст її 
економічної діяльності [19, c. 31]. Отже, в сучасній 
вітчизняній економічній літературі можливість і до-
цільність державного регулювання ринку праці не 
піддається сумніву, а дискусії відбуваються навко-
ло його механізмів, закономірностей функціонуван-
ня методів (засобів, інструментів) регулювання, їх 
змісту, взаємозв'язку, взаємодії один з одним. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведе-
ний нами теоретико-методологічний аналіз підтвер-
джує те, що на ринку праці діють ринкові закони, 
проте уявлення про нього як про систему, в якій на 
основі конкуренції, вільного і стихійного руху робо-
чої сили, змін її ціни, співвідношення попиту і про-
позиції можна досягти оптимального стану, не від-
повідає цілям розвитку цивілізованого суспільства. 
Внутрішній механізм його саморегуляції на відміну 
від інших ринків не може забезпечити оптимально-
го (з точки зору суспільних інтересів) використання 
робочої сили, а її ринкова ціна в сучасній Україні 
не відповідає вимогам не лише розширеного, а й 
простого відтворення. Ринковий механізм також не-
спроможний забезпечити виробництво робочої сили 
належної якості (загальноосвітні та кваліфікаційні 
характеристики, рівень працездатності, здоров'я, 
а також морально-вольові якості), яка здатна ви-
робляти товари і послуги, що перемагатимуть у 
глобальній конкурентній боротьбі, раціональне ви-
користання робочої сили (зміст праці, задоволеність 
нею, можливості для професійного зростання); по-
вну зайнятість та соціальний захист безробітних. 
Стихійний характер функціонування ринку праці 
породжує багато проблем соціально-психологічного 
характеру. Зазначене викликає потребу і зумовлює 
необхідність у регулюванні ринку праці України.

На нашу думку, змістовно поняття «регулюван-
ня ринку праці» слід трактувати як науково об-
ґрунтований процес цілеспрямованого впливу ор-
ганів державної влади, організацій роботодавців і 
профспілок, органів соціального діалогу на харак-
тер соціально-економічних відносин і процеси, що 
відбуваються в сфері зайнятості населення, пере-
важно опосередкованими засобами економічного та 
інституційного характеру, з урахуванням переваг, 
властивих ринковому механізму саморегуляції, 
спрямовування його на досягнення повної, продук-
тивної і вільно обраної зайнятості.

Проведене дослідження дає підстави для систе-
матизації основних економічних теорій і концепцій 
з врахуванням можливостей використання їх ін-
струментального потенціалу для регулювання ринку 
праці. Можна стверджувати, що поки ще відсутня 
узгоджена теорія або концепція, яка б адекватно ві-
дображала реальні процеси на ринках праці, і яку 
б можна було використовувати для формування та 
реалізації системи економічних та інституційних за-
сад регулювання ринку праці України. Але з вра-
хуванням недовикористання значних обсягів потен-
ціалу робочої сили доцільно застосовувати в якості 
теоретичної основи регулювання ринку праці кейн-
сіанську теорію зайнятості та інституційну теорію. 
Теоретичним підґрунтям формування регулюючої 
системи мають стати певні положення класичної і 
монетарної концепцій, особливо щодо врахування 
ефекту «витіснення» при здійсненні кредитно-гро-
шової і бюджетно-фіскальної політики. Крім того, 
важливо врахувати концептуальні положення: тео-
рії економіки пропозиції щодо необхідності розвитку 
сукупної пропозиції; теорії раціональних очікувань 
щодо посилення уваги до прогнозування реакції лю-
дей у відповідь на зміну певних аспектів державної 
соціально-економічної політики, а також необхіднос-

ті зміцнення зв'язків мікро- і макроекономічної по-
літики; теорії суспільного вибору стосовно пошуку 
шляхів протидії прийняттю некомпетентних рішень 
урядом та лобіюванню приватних інтересів певними 
фінансово-олігархічними групами, зокрема, удоско-
налюючи взаємодію уповноважених державних ін-
ституцій з профспілками і організаціями роботодав-
ців, розвиваючи соціальний діалог на ринку праці.

При формування системи регулювання сучас-
ний ринок праці доцільно розглядати як сукупність 
певних сегментів (зокрема, молодіжного, жіночого, 
людей похилого віку, осіб з інвалідністю тощо), ко-
жен із яких має свою особливість, функціонує за 
своїми специфічними закономірностями. Позитив-
них результатів впливу на них можна досягти лише 
через урахування цих особливостей, використання 
адекватних засобів і методів регулювання. Слід за-
уважити на тому, що в Україні триває процес тери-
торіальної сегментації ринку праці, тобто в процесі 
регулювання важливим є досягнення певної де-
централізації регулювання, відбору і використання 
специфічних засобів і методів регулювання, які ма-
ють враховувати рівень ринку праці – галузевий, 
міжгалузевий, локальний, регіональний, загально-
національний, європейський та глобальний, про що 
йдеться у п'ятому розділу дисертації.

До основних пріоритетних напрямів регулю-
вання ринку праці в контексті його збалансованого 
розвитку слід відносити наступні: 

– досягнення високої конкурентоздатності робо-
чої сили;

– формування ціни робочої сили, достатньої для 
розширеного відтворення;

– створення умов і стимулів для модернізації 
основних засобів, зниження трудомісткості вироб-
ничих процесів, підвищення продуктивності праці; 

– забезпечення професійної та кількісної зба-
лансованості потреб економіки в робочій силі та її 
пропозиції; 

– забезпечення попиту на робочу силу в конку-
рентоспроможних галузях і на підприємствах, що 
потребують працівників вищої та середньої квалі-
фікації, запровадження прогресивних підходів до 
оплати праці, що в кінцевому підсумку сприятиме 
підвищенню продуктивності праці та раціонально-
му перерозподілу робочої сили;

– скорочення масштабів нерегламентованих 
форм зайнятості, тіньового ринку праці, які спричи-
няють зниження рівня соціального захисту значної 
частини населення, зниження надходжень до бю-
джетів усіх рівнів і фондів державного соціального 
страхування, поширення кримінальних і напівкри-
мінальних явищ у соціально-трудових відносинах;

– поліпшення демографічної ситуації та змен-
шення масштабів зовнішньої міграції, особливо се-
ред висококваліфікованих працівників та молоді;

– удосконалення галузевої та територіальної 
структури зайнятості, в напряму, характерному 
для розвинених інноваційних економік;

– запобігання застійним формам безробіття, які 
прискорюють депрофесіоналізацію певної частини 
населення, спричиняють фізичну і моральну де-
градацію людського капіталу, посилюють соціальну 
незахищеність населення.

Таким чином, процеси, які відбуваються на рин-
ку праці, їх спрямованість і глибина визначають-
ся рухом внутрішніх елементів (попит, пропозиція, 
ціна робочої сили) та впливом зовнішніх макрое-
кономічних компонентів – сукупний попит, сукуп-
на пропозиція, інвестиції, податки, заощадження, 
споживання, обсяги виробництва, розвиток під-
приємництва тощо. Через це саме вони визначені 
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основними елементами системи регулювання рин-
ку праці, цілеспрямовано впливаючи на які можна 
регулювати обсяги та структуру зайнятості насе-
лення у потрібному напряму. Але йдеться не про 
механічне поєднання цих регулюючих елементів, а 
про їх взаємодією, складний синтез, системну ці-
лісність. Необхідно забезпечити системний підхід 

до визначення засобів, механізмів, інструментарію 
регулювання ринку праці, а отже, до розгляду їх 
як сукупності взаємопов'язаних елементів, встанов-
лення закономірностей застосування методів (засо-
бів, інструментів) регулювання, розкриття їхнього 
взаємозв'язку та взаємодії, забезпечення їх збалан-
сованості, послідовності запровадження тощо.
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5. Достойный труд – высокая цель и жизненная необходимость // Человек и труд. – 2005. – № 1. – С. 10–18.
6. Карнаи Я. Бюрократия и рынок / Я. Карнаи // Вопросы экономики : ежемесячный журнал. – 1989. – № 12. – С. 63–76. 
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12. Мочерний С.В. Основи економічних знань: підручник / С.В. Мочерний – К.: Академія, 2000. – 304 с.
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18. Цимбал О.І. Інституційний механізм регулювання ринку праці: проблеми трансформації та забезпечення 

трудоресурсної безпеки: монографія / О.І. Цимбал. – К.; Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – 520 с. 
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CONCEPTUAL BASIS FOR THE FORMATION 
OF THE STATE REGULATION OF THE LABOR MARKET

Summary
In the article is considered the content of economic category «labor market», based on a generalization of positive 
international experience proved theoretic-methodological principles of formation of the state regulation and priority 
areas of balanced development of the Ukraine labor market in overcoming the effects of financial crisis and provides the 
transition to innovative development of national economy.
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Постановка проблеми. Визначальним факто-
ром документообігу є належна організація 

яка в сучасних умовах дозволить цілеспрямовано 
формувати інформаційні ресурси організацій, за-
безпечувати їх ефективне функціонування, а та-
кож забезпечити організацію діловодства на під-
приємстві на належному рівні, тому електронний 
документообіг в роботі установ чи організацій є 
першочерговим, адже значна частина діяльності 
пов’язана з великою кількістю документів. Тому, 
потрібно вдосконалювати електронний документо-
обіг, що буде сприяти ефективності процесу обігу.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в в охопленні усього циклу діловодства: 
вiд постановки завдання на створення докумен-
та до списання документа в архiв, забезпечуючи 
централiзоване збереження документів.

– Оцінити ступінь ефективності документообігу;
– Проаналізувати паперовий та електронний 

документообіг;
– Здійснити аналіз організації обігу документів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Варто 

відзначити що на кожному підприємстві та органі-
зації різних форм власності відбувається постійний 
обіг документів, тому чим більший обсяг документів 
тим складніше є організація документообігу. 

Тепер документообіг представляє собою рух до-
кументів з моменту їх створення або отримання до 
надсилання або передачі їх на зберігання до архіву.

Рух документів в середині установи має бути 
обумовлений принципом постійного перебування 
документа в структурному підрозділі, етапи про-
ходження документа мають узгоджуватися з необ-
хідністю його обробки та положеннями по докумен-
тообігу підприємства.

Об'єм документообігу будь-якої організації 
складається зі вхідних, вихідних та внутрішніх 
документів, оброблених за період одного кален-
дарного року. З метою встановлення на підпри-
ємстві єдиного порядку документування управ-
лінської інформації і роботи з документами із 
застосуванням сучасних автоматизованих систем, 
методичного керівництва і контролю за дотриман-
ням визначеного порядку роботи з документами, 
в структурних підрозділах установи створюється 
служба діловодства. Вона може бути представлена 
цілим структурним підрозділом або окремим пра-
цівником, який забезпечує документообіг службо-
вих документів [1, c. 53].

Є чітка система здійснення усіх поетапних опе-
рацій з документами: прийняття і реєстрація, роз-
гляд керівництвом, порядок проходження доку-

ментів в самій організації, їх виконання, контроль, 
формування справ, підготовка, а також передача 
справ до архіву.

Основним у правильній організації обігу доку-
ментів є чітке розмежування функцій та обов’язків 
між працівниками, що працюють на підприємстві. 
Добрі знання своїх обов’язків підвищує відпові-
дальність співробітника, а також виключає дублю-
вання операцій під час роботи з документами. 

Діяльність кожного суб’єкта оформлюється 
великою кількістю документів, в яких закріпле-
ні рішення керівництва, відображені зв’язки з 
суб'єктами. До багатьох документів звертаються 
протягом тривалого часу. Щоб швидко знайти по-
трібний документ серед багатьох інших, необхідно 
правильно систематизувати їх, тобто розкласти за 
певними ознаками подібності. Найпростішою класи-
фікацією документів можна виділити їх групування 
в справи [2, c. 162].

При формуванні документів у справи насам-
перед потрібно враховувати терміни зберігання 
документів, оскільки документи з постійним тер-
міном зберігання (більше 10 років) та тимчасовим 
(до 10 років) не можуть групуватися в одну справу 
[3, c. 87].

Закінчені діловодством справи постійного й 
тривалого часу зберігання повинні здаватися в ар-
хівний підрозділ організації для подальшого вико-
ристання. Справи строком зберігання до 10 років 
можуть передаватися в архівний підрозділ органі-
зації за погодженням з керівником.

Підготовка документів до передачі в архівний 
підрозділ включає: експертизу цінності документів, 
оформлення справ, складання описів справ, пере-
дачу справ до архівного підрозділу організації й за-
безпечення збереження документів.

Експертиза цінності документів полягає саме у 
визначенні їх цінності з метою встановлення стро-
ків зберігання документів і відбору їх на державне 
зберігання. Для організації та проведення експер-
тизи цінності документів в установах та їх струк-
турних підрозділах створюються експертні комісії.

Експертиза цінності документів проводиться на 
підставі номенклатури справ і переліків документів 
із зазначенням строків зберігання. За результатами 
експертизи цінності документів складають опис до-
кументів постійного й тривалого строків зберігання 
також акт про знищення документів, які не підля-
гають зберіганню. 

Після затвердження акта про виділення доку-
ментів для знищення, документи здаються праців-
никами діловодної служби або секретарям госпо-
дарській службі установи або підприємства.

© Твердохліб І.О., Волянська-Савчук Л.В., 2014
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Справи для передачі в архів готуються відпо-
відно до вимог, розроблених архівними органами. 
Підготовка справ та передача їх в архів включає: 
проведення експертизи наукової та практичної 
цінності документів, оформлення справ, складання 
описів на справи з постійними та довготривалими 
термінами зберігання [4, c. 14].

Експертиза цінності документів. В процесі ді-
яльності суб'єктів складається значна кількість 
документів, цінність інформації яких різна. Пе-
реважна частина документів несе інформацію, 
що має разове значення, після використання якої 
документи втрачають своє значення. Інші доку-
менти містять інформацію, що може знадобитися 
протягом декількох років. І, нарешті, певна група 
документів містить інформацію, корисну в науко-
вих та практичних цілях. Такі документи повинні 
зберігатися постійно. З економічної точки зору 
зберігати всі документи недоцільно, оскільки для 
них потрібні великі приміщення, обладнання, шта-
ти спеціальних працівників та й знайти потрібний 
цінний документ в такій кількості паперів буде 
дуже важко, тому систематично проводиться екс-
пертиза цінності документів. 

Наявність номенклатури справ в установі є 
обов’язковою. В організаціях та установах І–IV ка-
тегорій для довідкової інформації про створення 
документів та швидкого пошуку їх за змістом, та-
кож видами потрібна номенклатура справ.

 Номенклатура справ – це систематизований 
список справ, які заведені у діловодстві підприєм-
ства. Вона призначена для обліку і групування до-
кументів у справи, також включає всі справи під-
приємства. Не включаються до номенклатури справ 
тільки науково-технічні документи та друковані 
видання.

Номенклатура справ потрібна для швидкого по-
шуку документів за їх змістом та видами. Саме від 
її якості залежить оперативність роботи з докумен-
тами та надійність їх зберігання. Наявність номен-
клатури справ у кожній установі, організації, під-
приємстві є обов’язковою [5, c. 43].

Поряд з тим необхідно зауважити, що на біль-
шості приватних підприємств не дуже відповідаль-
но ставляться до створення номенклатури справ, 
обліку вхідної і вихідної кореспонденції, правиль-
ності підготовки службових документів, що призво-
дить до частих втрат важливої кореспонденції, а 
видані керівником організації розпорядчі докумен-
ти викликають тільки сарказм у підлеглих.

Етапи документообігу в організації:
– оброблення документів, які надходять в орга-

нізацію (приймання й реєстрація);
– попередній розгляд документів керівником;
– організація раціонального руху документів все-

редині організації, зокрема доведення документів до 
виконавців, контроль за їх виконанням, проходжен-
ня узгодження й підпису проектів документів;

– формування справ;
– підготовка й передача справ до архіву.
Розглянемо специфіку основних етапів докумен-

тообігу.
Первинне оброблення вхідних документів по-

лягає в перевірці правиль-ності доставки листів. 
Розкриваються всі конверти, за винятком особистої 
кореспонденції (з поміткою «особисто»). Конверти 
знищуються, крім тих випадків, коли лише з кон-
верта можна визначити адресу відправника, дату 
відправлення і дату надходження або коли на кон-
верті є помітка «конфіденційно», «терміново».

Попередній розгляд вхідних документів здій-
снюється з метою розподілу документів на ті, що 

повинні реєструватися, й ті, що реєстрації не по-
требують.

Реєстрація документів – це фіксація факту ство-
рення або одержання документів через присвоєння 
їм порядкових номерів і запису необхідних відомос-
тей, що містяться в них. Суть її полягає у забезпе-
ченні обліку, контролю й пошуку документів. Кож-
ний документ реєструється лише один раз: вхідні 
– у день надходження, а вихідні й внутрішні – у 
день підписання. На документах, що реєструються, 
проставляється реквізит “відмітка про надходжен-
ня”, дата надходження, вхідний номер документа. 
“Відмітка про надходження” не проставляється на 
додатках до документів, на проспектах, каталогах 
та інших матеріалах, що не реєструються.

Обов’язковому реєструванню підлягають доку-
менти, що надходять від вищих організацій (уста-
нов), і ті, що надсилаються до вищих організацій 
(установ), важливі внутрішні документи (нака-
зи, розпорядження, протоколи, доповідні записки 
тощо), а також пропозиції, скарги громадян.

Не реєструються поздоровні листи, поздоровні 
телеграми, запрошення, інформації до відома, доку-
менти, що проходять через службу документуван-
ня й піддаються оперативному обліку в спеціальних 
оперативних формах у галузевих і функціональних 
структурних підрозділах: бухгалтерські документи 
первинного обліку (їх реєструють у бухгалтерії), що-
місячні й щоквартальні звіти підвідомчих організацій.

Після реєстрації документи передаються на 
розгляд і прийняття рішення керівнику організа-
ції. Керівник організації призначає виконавця, дає 
чіткі й конкретні вказівки щодо виконання доку-
мента, визначає реальні строки у вигляді резолю-
ції. З резолюцією керівника документ передається 
відповідальному виконавцю під розписку в журналі 
вхідної реєстрації з поставленням дати отримання.

Згідно з затвердженою Постановою КМУ від 30 
листопада 2011 р. № 1242 Типової інструкції з ді-
ловодства у центральних органах виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вих органах виконавчої влади, на службу діловод-
ства покладаються наступні основні завдання:

- розробка інструкції з діловодства та номенкла-
тури справ підприємства;

- реєстрація та облік документів;
- організація документообігу, формування справ, 

їх зберігання та підготовка до передачі до архівного 
підрозділу або особі, відповідальній за ведення ар-
хіву установи;

- забезпечення впровадження та контроль до-
тримання структурними підрозділами установи ви-
мог інструкції, регламентів тощо;

- контроль за своєчасним розглядом та прохо-
дженням документів в установі;

- забезпечення дотримання єдиних вимог щодо 
підготовки документів та організації роботи з ними 
в умовах електронного документообігу;

- організація збереження документаційного фон-
ду установи та користування ним;

- засвідчення гербовою печаткою документів, 
підписаних керівництвом тощо.

Аби апарат управління будь-якої організації 
працював ефективно, насамперед потрібно раціо-
нально організувати роботу служби діловодства.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити такі висновки що на кож-
ному підприємстві відбувається постійне обертання 
документів незалежно від їх кількості. Чим більший 
є обсяг документної інформації, тим складнішою є 
організація документообігу. Правильна організація, 
сприяє оперативному проходженню документів в 
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апараті управління, пропорційному завантаженню 
підрозділів та посадових осіб, що показує позитив-
ний вплив на процес управління в цілому. Доку-
ментообіг на підприємстві здійснюється у вигляді 
потоків документів, що циркулюють між пунктами 
обробки та пунктами технічної обробки самих доку-
ментів Рух документів на підприємстві вироблений 
раціональною практикою і забезпечується дотри-
манням основних умов до потоків документів:

1. Рух документів повинен бути прямоточним, 
тобто виключати непрямі маршрути.

2. Документ може однократно перебувати в од-
ному структурному підрозділі чи в одного викону-
вача.

Сьогодні документообіг є на кожному підприєм-
стві. Часто підприємства стикаються з неконструк-
тивною інформацією через зростання співробітни-
ків і контрагентів. Саме тому підприємства повинні 
розробляти регламент документообігу,що дозво-
лить зберегти час та працювати продуктивніше. 
Регламент є також засобом підвищення дисципліни 
співробітників
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ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Виявлено, що з доходами і прибутком підприємства пов’язане рішення важливих соціальних, економічних, політичних 
проблем суспільства як на мікрорівні, так і на макрорівні. Показник «дохід» досить поширений серед економічних 
показників та у побуті. Зміст його є не однозначним. Часто цим поняттям позначають загальну виручку, або суму 
грошових надходжень підприємства або окремої особи. Іноді дохід ототожнюють з прибутком. Відображення доходу у 
фінансовій звітності теж є проблемним питанням, яке має свої особливості у кожній галузі економіки і визначає, голо-
вним чином, достовірність та правдивість фінансових результатів підприємств.
Ключові слова: дохід, соціально-економічні відносини, прибуток підприємства, фінансові результати.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
нестабільності економічного стану України, 

розвитку фінансових інститутів зростає потреба 
в удосконаленні методологічних і організаційних 
аспектів управління великими фінансово-про-
мисловими системами, що розвиваються. Високий 
динамізм, властивий ринковій економіці, постійна 
зміна соціально-економічних відносин у всіх сфе-
рах діяльності країни потребують реформування 
механізму економічного регулювання на основі 
вдосконалення обліково-аналітичних і контроль-
них функцій. Ці функції слід розвивати як систему 
попередження, що забезпечує раціональне злиття 
фінансового і промислового капіталу та ефектив-
ний загальноекономічний розвиток елементів сус-
пільного відтворення. Основою зростання прибут-
ковості підприємства є збільшення його доходів. 
При цьому основну питому вагу у складі валових 
доходів істотної більшості підприємств будь-якої 
галузі сфер виробництва і надання послуг складає 
доход від операційної діяльності. Саме тому ви-
вчення організації обліку доходів від операційної 
діяльності є надзвичайно актуальним і практично 
значущим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями у сфері обліку та відображення доходів 
підприємств займалися такі вітчизняні вчені, як: 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Ю.А. Ве-
рига, с. Ф. Голов, В.П. Завгородній, Є.В. Калюга, 
Є.В. Мних, М.С.Пушкар та ін. Проте, дане питання 
було розглянуте, здебільшого, на загальному рівні, 
що потребує у майбутньому більш детального ви-
вчення в окремих галузях.

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
світлення та перспективи вдосконалення основних 
аспектів обліку та відображення доходів у фінансо-
вій звітності підприємств України.

Виклад основного матеріалу. У господарській 
діяльності будь-якого підприємства важливу роль 
відіграють фінансові результати. Оскільки для 
кожного суб’єкта господарювання в умовах ринко-
вих відносин кінцевою метою будь-якої діяльності 
є одержання прибутку, то для його визначення по-
рівнянням доходів з витратами, пріоритетне місце 
в обліковій системі підприємства повинна зайняти 
раціональна побудова їх обліку.

Отже, доходи, витрати і фінансові результати 
характеризують розвиток чи занепад господарської 
діяльності підприємства. Необхідність розробки на-
уково обґрунтованих підходів до формування ін-
формації про доходи та фінансові результати у бух-
галтерському обліку і відображення їх у звітності 
в умовах її стандартизації з урахуванням напра-
цювань вітчизняної облікової школи та принципів 

господарського контролю визначили актуальність 
проведеного дослідження [2, c. 93]. 

Як правило, з бухгалтерської точки зору під до-
ходом визнається збільшення економічних вигід, а 
під економічним – певна сума грошових коштів.

Доходи підприємства класифікуються за ви-
дами діяльності, що здійснюються цим підприєм-
ством. Такий підхід дає можливість враховувати 
особливості кожного виду діяльності, відслідкову-
вати зміни за видами діяльності та забезпечувати 
інформацією для подальшого аналізу та прийняття 
управлінських рішень.

Для обліку доходів Планом рахунків передба-
чено рахунки сьомого класу «Доходи і результати 
діяльності»:

• Рахунок 70 «Доходи від реалізації»;
• Рахунок 71 «Інший операційний дохід»;
• Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі»;
• Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»;
• Рахунок 74 «Інші доходи».
На цих рахунках протягом звітного періоду на 

кредиті рахунку відображається сума доходу з не-
прямими податками та зборами, а по дебету – що-
місячне відображення суми непрямих податків і 
віднесення суми чистого доходу, який списується 
на рахунок 79 «Фінансові результати».

Критерії визнання доходу, наведені в П(С)БО 15 
“Дохід”, застосовуються окремо до кожної операції. 
Про те ці критерії потрібно застосовувати до окре-
мих елементів однієї операції або до двох чи більше 
операцій разом, якщо це випливає із суті такої гос-
подарської операції (операцій) [4, c. 75].

Не визнаються доходами такі надходження від 
інших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, ін-
ших податків і обов’язкових платежів, що підляга-
ють перерахуванню до бюджету й позабюджетних 
фондів.

2. Сума надходжень за договором комісії, агент-
ським та іншим аналогічним договором на користь 
комітента, принципала тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, 
робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (то-
варів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в погашення 
позики, якщо це передбачено відповідним догово-
ром.

6. Надходження, що належать іншим особам.
7. Надходження від первинного розміщення цін-

них паперів.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (това-

рів, інших активів) визнається в разі наявності всіх 
наведених нижче умов:

© Теличко М.В., 2014
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• покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані 
з правом власності на продукцію (товар, інший ак-
тив);

• підприємство не здійснює надалі управління 
та контроль за реалізованою продукцією (товарами, 
іншими активами);

• сума доходу (виручка) може бути достовірно 
визначена;

• є впевненість, що в результаті операції від-
будеться збільшення економічних вигод підприєм-
ства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть 
бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін 
продукцією (товарами, роботами, послугами та ін-
шими активами), які є подібними за призначенням 
та мають однакову справедливу вартість [1, c. 60].

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнаєть-
ся, виходячи зі ступеня завершеності операції з 
надання послуг на дату балансу, якщо може бути 
достовірно оцінений результат цієї операції.

Первинними документами з обліку доходів від ре-
алізації є рахунки-фактури, товарно-транспортні на-
кладні, платіжні вимоги, прибутковий касовий ордер, 
виписки банку,розрахунки (довідки) бухгалтерії.

Бухгалтерськими документами по обліку інших 
операційних доходів є: прибутковий касовий ордер, 
виписка банку, рахунки-фактури, товарно-тран-
спортна накладна, накладна вимога на відпуск (вну-
трішнє переміщення) матеріалів, акт приймання- 
передачі (внутрішнє переміщення) основних за-
собів, документально оформлені рішення судових 
органів, книга обліку розрахунків з депонентами, 
інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цін-
ностей та ін [6, c. 175].

Віднесення інших операційних доходів на фінан-
совий результат від основної діяльності здійсню-
ється на підставі розрахунку (довідки), оформлений 
працівником бухгалтерії.

Доходи відображаються в обліку та звітності 
згідно з принципами нарахування та відповідності 
доходів та витрат. Принцип нарахування передба-
чає відображення в обліку та фінансовій звітності 
доходів у момент їх виникнення незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів. Принцип 
нарахування повинен застосовуватися одночасно з 
принципом відповідності, згідно з яким витрати ви-
знаються у Звіті про фінансові результати на основі 
прямого зв’язку між ними та отриманими доходами.

Звіт про фінансові результати є основним до-
кументом в якому відображається загальна сума 
отриманих і списаних доходів від реалізації та ін-
ших операційних доходів. Метою складання звіту 
про фінансові результати є надання користувачам 
повної, правдивої та неупередженої інформації про 
доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності 
підприємства за звітний період [3, c. 36].

Методологічні основи формування в бухгалтер-
ському обліку інформації про фінансовий результат 
та розкриття її у звітності встановлені НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності [5, c. 41].

Важливо звернути увагу на зміни які відбулися 
у Звіті про фінансові результати. Звіт про фінан-
сові результати, отримав другу назву – «Звіт про 
сукупний дохід». Разом з назвою у структуру зві-
ту введено однойменний другий розділ «Сукупний 
дохід». У першому розділі визначення фінансових 
результатів розпочинається з відображення чисто-
го доходу від реалізації продукції товарів, робіт, 
послуг), тобто не потрібно показувати загальну ви-

ручку, в якій міститься податок на додану вартість, 
акцизний податок та інші надходження, які не від-
носяться до доходів. Загалом, структура першого 
розділу майже не змінилась: фінансові результати 
визначаються поступово порівнюючи доходи і ви-
трати від різних видів діяльності. Однак, навіть у 
додаткових статтях, в яких додатково наводиться 
інформація щодо доходів та витрат від зміни вар-
тості активів, які оцінюються за справедливою вар-
тістю, яких не було у попередній формі, та ряду 
статей, в яких відображаються доходи і витрати 
страхових організацій, не передбачено статей, в 
яких би відображались доходи та витрати від над-
звичайних подій.

У складі доходів та витрат у ІІ розділі «Су-
купний дохід» відображають зміни у власному 
капіталі протягом звітного періоду внаслідок гос-
подарських операцій та інших подій (за винятком 
змін капіталу за рахунок операцій з власниками). 
Тобто, це ті зміни у додатковому капіталі внаслі-
док дооцінки та уцінки необоротних активів, які не 
віднесено на фінансовий результат, а також на-
копичені курсові різниці тощо. Таким чином, цей 
розділ заповнюється не за інформацією з рахунків 
доходів (7 клас) та рахунків витрат (8-9 клас), а за 
аналітичними даними за рахунком 42 «Додатковий 
капітал». Щодо інших двох роздлів ІІІ «Елемен-
ти операційних витрат» та ІV «Розрахунок показ-
ників прибутковості акцій», то їхня структура не 
змінилась [6, c. 178].

Розгляд сучасних напрямків економічної теорії 
та її практичної реалізації у господарській діяль-
ності підприємств дає змогу визначити найважли-
віші характеристики формування та відображення 
в бухгалтерському обліку доходу підприємства в 
реальних економічних відносинах суб’єктів госпо-
дарювання:

• доход підприємства становить економічний 
результат його господарської діяльності за певний 
період часу;

• доход підприємства є результатом викорис-
тання ним економічних ресурсів (факторів вироб-
ництва);

• рівень доходу підприємства формується з ура-
хуванням конкретного рівня конкурентних переваг, 
що базуються на його інноваційній активності;

• формування доходу підприємства відбуваєть-
ся у тісному зв'язку з його конкурентним станови-
щем на певному сегменті ринку товарів та послуг.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
економічна суть доходів полягає у відшкодуванні 
витрат на ведення діяльності й отримання відпо-
відної суми прибутку, яка забезпечує досягнення 
стратегічної мети підприємства – приріст власного 
капіталу. Логічна та структурована класифікація 
доходів дає можливість ефективно ними управля-
ти та бути складовою сучасної системи управління. 
Для успішного функціонування на ринку підприєм-
ству варто враховувати всі можливі джерела отри-
мання доходів та чинники, що прямо та безпосеред-
ньо впливають на формування його доходу.

Правильне відображення доходів у фінансовій 
звітності підприємств дасть змогу користувачам 
даної інформації проаналізувати слабкі та сильні 
ділянки в діяльності підприємств, та відповідно, до-
поможе у прийнятті управлінських рішень. Реаль-
не висвітлення доходів забезпечить підприємство 
у майбутньому можливістю залучення додаткових 
інвестицій тощо.
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Аннотация
Выявлено, что с доходами и прибылью предприятия связано решение важных социальных, экономических, полити-
ческих проблем общества как на микроуровне, так и на макроуровне. Показатель «доход» достаточно распространен 
среди экономических показателей и в быту. Смысл его является не однозначным. Часто этим понятием обозначают 
общую выручку, или сумму денежных поступлений предприятия или отдельного лица. Иногда доход отождествляют 
с прибылью. Отражение дохода в финансовой отчетности тоже является проблемным вопросом, который имеет свои 
особенности в каждой отрасли экономики и определяет, главным образом, достоверность и правдивость финансовых 
результатов предприятий
Ключевые слова: доход, социально-экономические отношения, прибыль предприятия, финансовые результаты.
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DISPLAY OF INCOME IN FINANCIAL STATEMENTS OF UKRAINE

Summary 
Found that income and profit enterprise solutions related important social, economic and political problems of society both 
micro and macro-level. Value of «income» is quite common among the economic indicators and at home. Its meaning is not 
clear. Often this term denoting the total revenue, or the amount of receipts company or individual. Sometimes identified 
with revenue gains. Displaying income in the financial statements is also an issue that has the features in each sector of 
the economy determines mainly the accuracy and truthfulness of financial results of companies.
Keywords: income, socio-economic relations, profit, or loss.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ БЕТОНУ, 
ЯКИЙ ВИРОБЛЯЄТЬСЯ І РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Показано вплив факторів, які впливають на морозостійкість бетонів. Для цілеспрямованого підвищення морозостійкос-
ті бетонів у світовій та вітчизняній практиці в останні роки використовують спеціальні системи добавок, які крім того 
підвищують його міцність. Досліджена можливість використання різних видів дрібних заповнювачів та проаналізовано 
їхній вплив на реологічні та фізико-механічні властивості бетонів з високою міцністю. 
Ключові слова: морозостійкість бетону, будівельно-технологічні фактори, поліфракційний дрібний заповнювач, плас-
тифікуючи добавки технологічність, висока міцність.

Постановка проблеми. Основними визначни-
ками якості бетону є його міцність, щіль-

ність, пористість, водонепроникність, а також моро-
зостійкість, що значною мірою визначаються водо 
цементним відношенням бетонної суміші. Введення 
хімічних модифікаторів під час приготування бе-
тонної суміші дозволяє коректувати водоцементне 
відношення, що забезпечує зменшення пористості 
бетону та підвищення його міцності. Системний під-
хід при виборі хімічних додатків для бетонних сумі-
шей, що повинні мати ряд технологічних властивос-
тей, необхідних для монолітного будівництва, дає 
змогу зупинитись на комплексних модифікаторах, 
які містять алюмосилікатний компонент та приско-
рювачі затвердіння, а також суперпластифікатори 
нової генерації на основі полікарбоксиланів.

Сучасні дослідження бетонів на гідравлічних 
в'яжучих значною мірою пов'язані з необхідністю по-
кращання їхніх експлуатаційних властивостей: тех-
нологічності приготування сумішей, високих ранньої 
та марочної міцностей та довговічності. Структура бе-
тону загалом є головним визначальним чинником його 
основних фізико-механічних властивостей. 

Тому дослідження впливу дрібних заповнювачів 
на формування однорідної структури, досягнення 
високих показників міцності та морозостійкості та 
одержання високофункціонального бетону є над-
звичайно актуальним. Залежності між структурою 
бетону і його властивостями є загальними зако-
номірностями для усіх видів бетонів, складовими 
структурної теорії композиту. Встановивши ці за-
кономірності, можна впливати на структуру бетону, 
формувати його властивості, що у підсумку забез-
печить бетону задані технічні показники.

Аналіз останніх досліджень. Морозостійкість 
будівельних матеріалів показує той чи інший зра-
зок здатний зберігати свої властивості після де-
кількох послідовних циклів заморожування та від-
тавання. У випадку з бетоном у основною причиною 
його руйнування під час цих процесів стає вода в 
твердому стані, яка чинить значний тиск на стінки 
мікротріщин і пор матеріалу. У свою чергу велика 
твердість бетону не дає воді вільно розширюватися 
при замерзанні, тому при тестуванні на морозостій-
кість у бетоні створюються високі напруги. Факто-
ром, який прискорює руйнування бетону, стає та-
кож різний коефіцієнт температурного розширення 
компонентів, з яких складається будівельний мате-
ріал. Це створює додаткову напругу.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в дослідженні факторів, що впливають на 
морозостійкість бетону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мо-
розостійкість бетону – здатність його зберігати міц-
ність і експлуатаційну надійність при дії попере-
мінного заморожування і відтавання в насиченому 
водою стані. Руйнування бетону у водонасиченому 
стані при циклічній дії додатних та від’ємних тем-
ператур обумовлене комплексом фізичних корозій-
них процесів, які викликають деформації і механіч-
ні ушкодження виробів і конструкцій.

Морозостійкість характеризується кількістю ци-
клів поперемінного заморожування і відтавання, які 
бетон витримує без зменшення своєї міцності біль-
ше ніж на 5%. Для важкого бетону встановлені на-
ступні марки за морозостійкістю: F100, F150, F200, 
F300, F400, F500, F600, F800, F1000.

Відповідно до державного стандарту регламен-
тується число циклів заморожування і відтавання 
як число переходів температури через 0°С.

Морозостійкість бетону визначається насамперед 
структурою його порового простору. У бетоні утво-
рюються три основних види пор: пори цементного 
гелю, розмір яких лежить в межах (15…40)*10-10 м,  
капілярні пори (0,01…1 мм) і умовно замкнуті пори 
(10...500 мкм). Відносно великі пори утворюються 
також при недоущільненні бетону [1, с. 620].

Капілярні пори, утворені надлишковою водою, є 
основним дефектом структури бетону, який нега-
тивно впливає на його морозостійкість.

До умовно замкнутих пор відносять пухирці по-
вітря в цементному камені і бетоні.

Сумарним об'ємом пор, їх розміром та питомою по-
верхнею можна керувати шляхом введення повітро- 
втягувальних чи газоутворюючих добавок. Пові-
тряні пори, отримані шляхом введення в бетонну 
суміш повітровтягувальних добавок, істотно зміню-
ють структуру бетону. Число повітряних пор у 1 
см3 цементного каменю може досягати одного міль-
йона, а поверхня цих пор – 200…250 см2. Через цю 
поверхню у пори надходить надлишкова вода, яка 
витісняється з капілярів при заморожуванні бетону. 
Захисною дією володіють лише досить дрібні пові-
тряні пори розміром меншим 0,5...0,3 мм [4, с. 28].

Усю сукупність будівельно-технологічних фак-
торів, які впливають на морозостійкість бетону, 
можна поділити на дві групи:

1. Фактори, обумовлені умовами експлуатації 
конструкцій; 

2. Фактори, які враховують особливості вихід-
них матеріалів, структуру, склад бетону і умови 
його твердіння.

До найважливіших експлуатаційних факторів, 
окрім числа циклів заморожування і відтавання, 
відносяться ступінь водонасичення і температуру 
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заморожування бетону. Зниження міцності бетону 
після заморожування і відтавання спостерігаєть-
ся лише при його водонасиченні вище визначеної 
величини. Водонасичення бетону зростає в присут-
ності солей.

Вода в більшості капілярних пор замерзає при 
температурі до –15°С. При подальшому зниженні 
температури відбувається замерзання води в більш 
тонких порах і при температурі –70…-80°С прак-
тично вся порова вода знаходиться в замерзлому 
стані, крім води, яка заповнює дрібні гелеві пори. 
Порівняльне визначення морозостійкості бетону за-
морожуванням при –17 і при –50°С показало, що 
руйнування бетону в другому випадку прискорю-
ється в 6...10 раз [3, с. 56].

Об'єм відкритих пор, які впливають на об'єм за-
мерзаючої води, залежить від водоцементного від-
ношення (В/Ц) і ступеня гідратації цементу (долі 
цементу, який вступив у хімічну взаємодію з водою 
через визначений час твердіння). Із збільшенням 
В/Ц зростає як загальний об'єм відкритих пор, так 
і середній їх розмір, що також негативно впливає 
на морозостійкість. При проектуванні морозостій-
ких бетонів прийнято обмежувати В/Ц залежно від 
умов роботи бетону в спорудах. Для забезпечення 
високої морозостійкості бетону рекомендується щоб 
В/Ц знаходилося в межах 0,4...0,5, а витрата води 
не перевищувала 160 кг/м3.

Ступінь гідратації цементу залежить від актив-
ності цементу, інтенсивності росту її в часі, трива-
лості й умов твердіння бетону.

Вплив якості цементу на морозостійкість бетону 
пов'язаний з мінералогічним складом, тонкістю по-
мелу і наявністю активної мінеральної добавки. З 
мінералів цементу негативний вплив на морозостій-
кість чинить трьохкальцієвий алюмінат С

3
А. В мо-

розостійких бетонах небажані активні мінеральні 
добавки, особливо з підвищеною водопотребою. 
Експериментально показано, що бетони з помірним 
вмістом доменних шлаків чи кам'яновугільної золи 
можуть мати задовільну морозостійкість, особливо 
при втягуванні в бетон повітря. Низьку морозостій-
кість мають пуцоланові цементи.

Тривалість зберігання (лежалість) цементу сут-
тєво впливає на його морозостійкість. Наявність 
оболонки з новоутворень гідратованих мінералів на 
зернах цементу є однією з основних причин зни-
ження довговічності бетону.

На морозостійкість бетону істотний вплив має 
морозостійкість самих заповнювачів і їх водопотре-
ба. Важливими з позицій морозостійкості є власти-
вості заповнювачів, які визначають їх зчеплення з 
цементним каменем і модуль пружності [2, с. 195].

Пластифікуючі добавки підвищують морозостій-
кість бетону як у результаті зменшення водопотре-
би і відповідно капілярної пористості, так і внаслі-
док певного повітровтягування.

Найбільше збільшують морозостійкість бетону 
повітровтягувальні добавки. Повітровтягувальні до-
бавки виготовляються у вигляді концентрованих 
розчинів, густих паст чи сухого, легкорозчинного 

порошку. Для приготування добавок використо-
вуються деревні смоли, продукти переробки на-
фти, рослинні жири й інша сировина. Найчастіше 
в якості повітровтягувальних застосовують добавки 
на основі деревної смоли (смола нейтралізована по-
вітровтягувальна – СНП, синтетична поверхнево-
активна добавка – СПД і ін.). Їх вводять у бетонні 
суміші в кількості 0,01...0,02% від маси цементу. При 
цьому об'єм втягнутого повітря складає 30...60 л/м3. 
Морозостійкість бетону з повітровтягувальними до-
бавками зростає в кілька разів.

Поряд з повітровтягувальними для утворення 
системи умовнозамкнутих пор у бетоні застосову-
ють газоутворюючі добавки, наприклад, ГКЖ-94.

Крім особливостей вихідних матеріалів і складу 
бетонної суміші на морозостійкість бетону суттє-
вий вплив мають умови його твердіння. Оптимальні 
умови твердіння повинні сприяти отриманню бето-
ну з мінімально можливою капілярною пористістю і 
достатнім об’ємом умовно замкнутих пор.

При тепловологісній обробці отримання моро-
зостійкого бетону забезпечується при мінімізації 
деструктивних процесів, викликаних температур-
ним розширенням води і повітря. Зниження інтен-
сивності деструктивних процесів досягається при 
м’яких режимах пропарювання: подовженій (не 
менше 3-5 год.) попередній витримці, уповільненій 
швидкості підйому температури й охолодження (не 
більше 15...20°С/год.), зниженій температурі ізотер-
мічного прогріву (60...80°С).

Висновки з поведеного дослідження. Здатність 
бетонної суміші не замерзати за низької темпе-
ратури і набирати міцність на морозі без подаль-
шого обігрівання після укладання в конструкції 
досягається застосуванням під час приготування 
протиморозних добавок. Кількість солей і їх спів-
відношення приймають на підставі температури 
навколишнього середовища під час укладання бе-
тонної суміші і передбачуваної негативної темпе-
ратури бетону при його витримці в перші 15 діб 
після укладання. У зв’язку з тим, що бетони з 
протиморозними добавками здатні твердіти за не-
гативної температури і нарощувати міцність після 
розморожування, рекомендовані значення критич-
ної міцності для них дещо нижче, ніж для бетонів, 
що твердіють без добавок.

«Холодні» бетони, у яких як протиморозні до-
бавки використовуються хлористі солі або нітрит 
натрію, під час твердіння повинні мати температу-
ру не нижче +15°С. Бетони з противоморозною до-
бавкою поташу можуть твердіти і за нижчої тем-
ператури (25°С). Застосовувати “холодні” бетони з 
добавками хлористих солей можна в неармованих 
(бетонних і камнебетонных) конструкціях і в ар-
мованих конструктивною арматурою, оскільки ці 
добавки здатні викликати посилену корозію арма-
тури. Застосовуючи хлористі солі в конструкціях 
з конструктивною арматурою, необхідно влашто-
вувати захисний шар бетону завтовшки не менш 
50 мм. Крім того, хлористі солі можуть призвести 
до утворення висолів на поверхні бетону.
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Постановка проблеми. Найважливіше місце 
і значення в діяльності будь-якого підпри-

ємства займає прибуток. Це пояснюється тим, що 
саме прибуток є головною метою діяльності будь-
якого підприємства, визначальним критерієм ефек-
тивності господарювання і основним джерелом фі-
нансових ресурсів підприємства. Основне завдання 
управління прибутком полягає в розвитку підпри-
ємства та забезпеченні інтересів його власників і 
персоналу. Саме це визначає необхідність створен-
ня дієвої та ефективної системи управління при-
бутком підприємства.

Значну увагу питанням управління прибутком 
підприємства приділяли такі вчені та дослідники 

як А. С. Андріяш, В. І. Кузь, О. Ю. Мірошниченко, 
О. Б. Сивак, Є. Ю. Ткаченко, О. М. Чорна та інші. 
У своїх працях вони звертали увагу на трактуван-
ня сутності прибутку, особливостях його формуван-
ня, розподілу й використання з метою ефективного 
управління діяльністю підприємства. 

Постановка завдання. Відповідно до визначеної 
проблеми головним завданням дослідження є аналіз 
ключових аспектів управління прибутком з метою за-
безпечення ефективної організації діяльності як під-
приємства в цілому, так і окремих його підрозділів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах стрімкого розвитку ринкової економіки 
місце і роль прибутку у господарському процесі 
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безперервно зростає. Він виступає головним сти-
мулом ведення господарської діяльності підпри-
ємствами і забезпечує інтереси всіх суб’єктів, що 
беруть участь у цій діяльності. 

Значення прибутку підприємств в умовах рин-
кової економіки полягає в тому, що він виступає як:

1. Головна мета підприємницької діяльності.
2. База економічного розвитку держави.
3. Критерій ефективності діяльності.
4. Основне внутрішнє джерело формування фі-

нансових ресурсів.
5. Головне джерело зростання ринкової вартості 

підприємства.
6. Джерело задоволення соціальних потреб сус-

пільства.
7. Захисний механізм від загрози банкрутства 

[6, с. 30].
Головною метою управління прибутком є визна-

чення шляхів найбільш ефективного його форму-
вання та оптимального розподілу, що спрямовані на 
забезпечення розвитку діяльності підприємства та 
зростання його ринкової вартості. 

Відповідно до мети, у процесі управління при-
бутком необхідно вирішити наступні завдання:

1. Оптимізація обсягу прибутку, що відповідає 
ресурсному потенціалу підприємства й ринковій 
кон’юнктурі.

2. Досягнення максимально можливої відповід-
ності між обсягом сформованого прибутку й при-
пустимим рівнем ризику. 

3. Забезпечення високої якості сформованого 
прибутку. Це означає, що резерви його росту по-
винні бути в першу чергу реалізовані за рахунок 
операційної (поточної) діяльності й реального інвес-
тування чистого прибутку, що створює базу для по-
дальшого розвитку підприємства.

4. Формування за рахунок прибутку обсягу фі-
нансових ресурсів, достатніх для розвитку підпри-
ємства в майбутньому. 

5. Розробка ефективних програм участі пер-
соналу в прибутку підприємства, що дозволяють 
зблизити інтереси власників і найманих робітників.

6. Створення умов для збільшення ринкової 
вартості підприємства, що визначається рівнем ка-
піталізації прибутку [5, с. 272-273].

Політика управління прибутком представляє со-
бою процес прийняття управлінських рішень щодо 
всіх основних аспектів його формування, розподілу 
та використання на підприємстві [1, с. 69].

Для забезпечення ефективного управління при-
бутком підприємства, необхідно звернути увагу на 
ряд принципів, а саме [1, с. 68]: 

1. Інтегрованість з загальною системою управління 
підприємством. Це означає, що незалежно від сфери 
діяльності підприємства, прийняття управлінських 
рішень прямо або побічно впливає на прибуток, так 
як управління прибутком безпосередньо пов’язано 
з виробничим менеджментом персоналу, інвестицій-
ним, фінансовим та іншими видами менеджменту.

2. Комплексний характер формування управлін-
ських рішень. Тобто, управління прибутком пови-
нне розглядатися як комплексна система дій, забез-
печуючи розробку взаємозалежних управлінських 
рішень, кожне з яких вносить свій внесок в резуль-
тативність формування і використання прибутку по 
підприємству.

3. Високий динамізм управління. Дана вимога 
обґрунтовується тим, що управління прибутком по-
винно враховувати зміну чинників зовнішнього се-
редовища, ресурсного потенціалу, форм організації 
і управління виробництвом, фінансового стану і ін-
ших параметрів функціонування підприємства.

4. Багатоваріантність підходів до розробки окре-
мих управлінських рішень. Реалізація цієї вимоги 
припускає, що підготовка кожного управлінського 
рішення у сфері формування, розподілу і вико-
ристання прибутку повинна враховувати альтер-
нативні можливості дій, вибір яких повинен бути 
заснований на системі критеріїв, що визначають 
політику управління прибутком підприємства.

5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку 
підприємства, що ґрунтується на тому, що будь-які 
проекти управлінських рішень в поточному періоді 
повинні бути змінені, якщо вони вступають в супер-
ечність з місією підприємства.

Ключовими аспектами управління прибутком 
є його формування, розподіл і використання, що 
передбачає створення на підприємстві методично-
го, організаційного та інформаційно-аналітичного 
забезпечення. Методичне забезпечення включає 
різноманітні методи аналізу, планування та контр-
олю розміру прибутку. Організаційне – загальну 
структуру управління підприємством, наявними 
структурними підрозділами, службами і відділами, 
взаємозв’язки між ними. Організаційне забезпечен-
ня створює необхідні умови для розробки й при-
йняття ефективних управлінських рішень з окре-
мих питань формування, розподілу й використання 
прибутку. Інформаційно-аналітичне забезпечен-
ня передбачає використання масиву даних, необ-
хідних для здіснення моніторингу за управлінням 
прибутком підприємства з урахуванням факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища [3, с. 282]. 

В процесі формування інформаційного забезпе-
чення управління прибутком підприємства треба 
вирішувати наступні завдання:

1. Визначення мети та основних задач інформа-
ційного забезпечення процесу управління прибут-
ком, виходячи із стратегічних завдань, які стоять 
перед підприємством.

2. Формування системи показників, які кількіс-
но відображають процес формування прибутку.

3. Формування системи чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища, які впливають на обсяг 
прибутку підприємства.

4. Вибір або розрахунок нормативних показни-
ків, які характеризують процеси формування та 
розподілу прибутку.

5. Збирання та передавання для подальшої ана-
літичної обробки даних бухгалтерського, оператив-
ного, статистичного та управлінського обліку.

6. Оцінка якісних характеристик отриманої ін-
формації.

7. Зведення обробленої інформації до 
комп’ютерних баз даних та їх постійне поповнення 
новою та ретроспективною інформацією.

8. Аналітична обробка інформації та оцінка 
впливу чинників на обсяг та склад прибутку, вибір 
з них найбільш важливих для урахування в процесі 
формування управлінського рішення.

9. Збирання, у разі необхідності, додаткової ін-
формації.

Крім того, при формуванні інформаційного за-
безпечення для управління прибутком, значну 
увагу слід приділити організації обліку прибутку. 
Особливостями організації обліку прибутку у цілях 
управління є наявність альтернативних варіантів 
обліку щодо одних і тих же об’єктів та сукупнос-
ті господарських операцій, що дає можливість ма-
ніпулювати величиною фінансових результатів та 
прибутком підприємства. 

Так, для максимізації нерозподіленого прибут-
ку підприємства в обліковій політиці можна обра-
ти такі елементи як: лінійний спосіб нарахування 
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амортизації, оцінка запасів по собівартості перших 
за часом придбання (метод ФІФО), відображення в 
обліку витрат майбутніх періодів, відсутність прак-
тики створення резервів за рахунок витрат чи при-
бутку; спосіб формування повної собівартості, від-
сутність записів, що характеризують виникнення 
доходів майбутніх періодів [2, с. 57].

Елементами облікової політики, що дозволяють 
мінімізувати прибуток є: метод зменшення залиш-
кової вартості, метод прискореного зменшення за-
лишкової вартості, кумулятивний метод, оцінка 
запасів по собівартості останніх за часом придбан-
ня (метод ЛІФО), відображення витрат майбутніх 
періодів на рахунках витрат, відображення а об-
ліку доходів майбутніх періодів, створення резер-
вів, спосіб формування собівартості по принципам 
«direct-costing».

Отже, вибір тих чи інших методів оцінки об’єктів 
бухгалтерського обліку дозволяє маніпулюва-
ти величиною прибутку – фактично збільшувати 
або зменшувати його розмір. При цьому доцільно 
пам’ятати, що дані методи дозволяють управляти 
прибутком підприємства тільки у короткостроково-
му періоді, у довгостроковому періоді вплив еле-
ментів облікової політики може нівелюватися.

Формування прибутку пов’язане із здійсненням 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 
підприємства. 

Прибуток від операційної діяльності формуєть-
ся в результаті здійснення операцій, пов’язаних із 
виробництвом або реалізацією продукції (товарів, 
робіт, послуг), що є головною метою створення під-
приємства і забезпечують основну частку його до-
ходу. До фінансової діяльності належить діяльність, 
яка призводить до змін розміру і складу власного 
та позикового капіталу підприємства. До інвести-
ційної – діяльність, пов’язана з придбанням і реа-
лізацією тих необоротних активів, а також тих фі-
нансових інвестицій, які не є складовою частиною 
еквівалентів грошових коштів. 

Ключовими завданнями управління формуван-
ням прибутку підприємства є: 

1. Визначення основних джерел його формування. 
2. Забезпечення максимізації величини прибут-

ку з урахуванням ресурсного потенціалу підприєм-
ства та ринкової кон’юнктури.

3. Забезпечення оптимального співвідношення 
між рівнем прибутковості підприємства та допус-
тимим рівнем ризику.

4. Забезпечення максимізації ринкової вартості 
підприємства. 

5. Забезпечення ліквідності активів та плато-
спроможності підприємства.

6. Забезпечення конкурентоспроможності та ін-
вестиційної привабливості підприємства у довго-
строковому періоді тощо.

Політика управління розподілом прибутку 
включає управління своєчасною сплатою податків 
й інших обов'язкових платежів з прибутку та опти-
мізацію пропорцій розподілу прибутку на частини, 
що капіталізуються й що споживаються [1, с. 69].

При розподілі прибутку важливим є оптимальне 
поєднання таких завдань його ефективного вико-
ристання: здійснення розподілу прибутку відповід-
но до стратегії розвитку підприємства; підвищення 
рівня добробуту власників підприємства, шляхом 
реалізації дивідендної політики; забезпечення при-
росту ринкової вартості суб’єкта господарювання 
у коротко- та довготерміновій перспективі; підви-
щення інвестиційної привабливості підприємства; 
забезпечення ефективного впливу на трудову ак-
тивність працівників, що здійснюється шляхом 

участі працівників у розподілі прибутку; поповне-
ння фінансових ресурсів підприємства; підвищення 
рівня платоспроможності підприємства за рахунок 
скерування капіталізованого прибутку в обіговий 
капітал; зменшення ризиків діяльності внаслідок 
формування та поповнення резервного фонду, фон-
ду резерву виплат дивідендів, інших фондів спеці-
ального призначення [4, с. 132]. 

Управління використанням прибутку охоплює 
формування дивідендної політики, яка відіграє зна-
чну роль у реалізації фінансової стратегії підпри-
ємства. Вона впливає на рівень добробуту інвесторів 
у поточному періоді; визначає розміри формування 
власних фінансових ресурсів, а відповідно і темпи 
виробничого розвитку підприємства на основі само-
фінансування; впливає на фінансову стійкість під-
приємства, на вартість використовуваного капіталу 
і ринкову вартість підприємства.

З метою контролю за процесом управління 
прибутком на підприємстві доцільно створювати 
центри відповідальності – внутрішні структур-
ні служби і підрозділи підприємства, що забез-
печують розробку й прийняття управлінських 
рішень по окремих аспектах формування, розпо-
ділу й використання прибутку, та які несуть від-
повідальність за результати цих рішень [3, с. 284]. 
Створення центрів відповідальності сприятиме 
більш ефективному організаційному забезпеченню 
управління прибутком підприємства, оскільки для 
кожного такого центру визначаються цілі, скла-
даються плани, ведеться облік результатів, оці-
нюється діяльність персоналу та встановлюється 
персональна відповідальність за прийняті управ-
лінські рішення.

Управління прибутком підприємства на основі 
центрів відповідальності передбачає реалізацію та-
ких етапів [3, с. 284]:

1. Дослідження особливостей функціонування 
окремих структурних підрозділів з позиції їх впли-
ву на окремі аспекти формування, розподілу й ви-
користання прибутку.

2. Визначення основних типів центрів відпові-
дальності в розрізі структурних підрозділів підпри-
ємства.

3. Формування системи прав, обов’язків та сту-
пеня відповідальності керівників таких центрів.

4. Розробка та доведення центрам відповідаль-
ності планових (нормативних) завдань в формі по-
точних або капітальних бюджетів.

5. Забезпечення контролю за виконанням по-
ставлених завдань центрами відповідальності шля-
хом отримання відповідної інформації, її аналізу 
та визначення причин відхилень від запланованих 
значень показників.

Залежно від сфери впливу керівника структур-
ного підрозділу розрізняють три види центрів від-
повідальності [3, с. 284]:

1. Центр витрат – це підрозділ, керівник якого 
контролює витрати центру, однак не контролює до-
ходи та інвестиції. 

2. Центр прибутку – це підрозділ, керівник якого 
контролює витрати та доходи центру, але не контр-
олює інвестиції у власні активи.

3. Центр інвестицій – це структурний підрозділ, 
керівник якого одночасно контролює витрати, до-
ходи й інвестиції.

Створення центрів відповідальності дозволить 
підприємству своєчасно здійснювати планування та 
контроль величини прибутку з метою досягнення 
його оптимального розміру, забезпечення ефектив-
ності діяльності підприємства та його структурних 
підрозділів.
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Висновки з проведеного дослідження. На основі 
викладеного можна зробити наступні висновки. В пер-
шу чергу слід зазначити, що прибуток є одним із най-
головніших показників, що характеризують результа-
ти господарської діяльності підприємства. Саме тому 
важливим є створення дієвого механізму управління 
прибутком, що забезпечить стабільну діяльність та 
розвиток підприємства у довгостроковій перспективі. 
Ключовими аспектами управління прибутком є його 
формування, розподіл та використання, що передбача-
ють створення методичного, організаційного та інфор-
маційно-аналітичного забезпечення на підприємстві. 

Також, у статті передбачено, що з метою контр-
олю за процесом управління прибутком на підпри-

ємстві доцільно створювати центри відповідальнос-
ті, а саме: центр витрат, прибутку та інвестицій. 
Це дозволить своєчасно здійснювати планування та 
контроль величини прибутку з метою досягнення 
його оптимального розміру та забезпечення ефек-
тивної діяльності підприємства. 

Отже, система управління прибутком має 
бути органічно інтегрована із загальною системою 
управління підприємством, оскільки прийняття 
управлінських рішень у будь-якій сфері діяльнос-
ті підприємства впливає на рівень прибутку, який 
у свою чергу є основним джерелом фінансування 
розвитку підприємства та зростання доходів його 
власників. 
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Постановка проблеми. Одним із найбільш ви-
вчених питань у сфері управління та лідер-

ства є проблема стилю управління, тому що ефек-
тивність функціонування організацій залежить від 
ефективної управлінської діяльності, тому значен-
ня керівництва на підприємствах є актуальним пи-
танням на теперішній час. Вміння керівника ство-
рити сприятливий соціально-психологічний клімат 
в колективі, зацікавити роботою працівників, засто-
сувати певні мотиваційні та управлінські методи, 
виявити свої лідерські здібності, вміння спілкува-
тися та вирішувати конфліктні ситуації – все це 
залежить від обраного стилю керівництва і впливає 
на результативність організації. 

Стимулюючим фактором стало виявлення такої 
закономірності: продуктивність праці багато в чому 
визначається тими конкретними формами та мето-
дами управління, що сповідують різні керівники. 
Усе це змусило пильніше поглянути на всю систе-
му управління та на місце в ній керівників різних 
рангів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В іс-
торії розвитку управління персоналом ведуться 
суперечки навколо визначення суті і природи ке-
рівництва, а також не існує єдиного підходу до 
визначення стилів керівництва, але все-таки біль-
шість дослідників схильні вважати, що розрізняють 
три класичні стилі: авторитарний, демократичний, 
ліберальний. У своїх працях Р. Блейк [1], Гладун-
ський В., Гончаров А., Донченко О., Кузьмін О.Є.,  
К. Левін [9], Д. Макгрегора, Терещенко В. [5]. роз-
кривають сутність поняття «стиль керівництва», 
види стилів керівництва, підходи щодо їх вибору.

Разом з тим проблеми впливу стилю керівни-
цтва на ефективність управлінських рішень сучас-
них керівників у нових економічних умовах недо-
статньо досліджені у роботах даних авторів. 

Недостатня розробка даної проблеми зумовила 
вибір тематики нашого дослідження.

Постановка завдання. Базуючись на вищезаз-
наченому можна сформулювати такі завдання до-
слідження:

- здійснити теоретичний аналіз стилів керівни-
цтва, які впливають на управлінські рішення;

- проаналізувати кожен вид стилю в різних си-
туаціях;

- визначити, які фактори слід враховувати,щоб 
управлінські рішення були ефективними;

- на основі результатів дослідження сформулю-
вати рекомендації щодо коригування стилю керів-
ництва з метою забезпечення максимальної ефек-
тивності управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кож-
на організація представляє собою цікаву комбіна-
цію індивідів, цілей і завдань. Кожен керівник – це 

унікальна особистість, що володіє рядом здібностей. 
Тому стилі керівництва не завжди можна відне-
сти до якоїсь конкретної категорії. «Стиль керівни-
цтва в значній мірі визначає результати діяльності 
організації. Існує багато прикладів того, як керів-
ник, очоливши відсталий колектив і правильно ви-
бравши стиль керівництва, перетворює ситуацію, 
пробуджує творчі сили та енергію співробітників.  
І навпаки при іншому стилі можна зруйнувати 
ефективно працюючий до того колектив» [10, с. 514].

Р. Блейк [1] розкриває сутність поняття «стиль 
керівництва», види стилів керівництва, підходи 
щодо їх вибору.

Гладунський В., Гончаров А., Донченко О., Кузь-
мін О.Є. дають такі визначення поняттю «стиль ке-
рівництва»: система методів впливу керівника на 
підлеглих; система способів, методів і форм прак-
тичної діяльності менеджера; вияв певних особис-
тих якостей керівника у його стосунках із підле-
глими, способах розв'язання виробничих та інших 
проблем; звична манера стосунків керівника з під-
леглими, ступінь зусиль, які він прикладає, щоб 
вплинути на них, спонукати їх до досягнення цілей 
організації; звична манера поведінки щодо підле-
глих з метою вплинути на них і спонукати їх до до-
сягнення цілей організації. Тобто стиль керівництва 
розглядається як система постійно застосовуваних 
методів керівництва[9].

Основою управлінської діяльності є стиль 
управління. Саме стиль управління визначає взає-
модію із підлеглими, якість прийняття та реалізації 
управлінських рішень, можливість кар'єрного росту 
у організації, участь виконавців у реалізації цілей 
організації, виконання функцій управління мене-
джерами середньої та низової управлінської лан-
ки тощо, тобто стиль управління визначає якість 
управлінських дій.

Найчастіше визначення стилю керівництва зво-
дяться до сукупності характерних для менеджера 
прийомів і способів вирішення завдань управління, 
тобто стиль – це система постійно вживаних ме-
тодів керівництва. Кожному із методів менеджмен-
ту відповідає певний стиль керівництва. Це озна-
чає, що кожен метод для своєї реалізації погребує 
особистості з конкретними вибірковими якостями 
[6, c. 62].

Дуже важливо враховувати і підбирати ролі, які 
відповідають фаховості для кожного працівника ін-
дивідуально [9, c. 19]. З таких факторів складається 
конкретний стиль керівництва. Як правило, він під-
кріплений досвідом, професійними знаннями, вихо-
ванням, системою цінностей керівника, його темпе-
раментом, тобто всім, що визначає особистість.

Загалом виділяють наступні стилі керівництва: 
1. Авторитарний стиль 

УДК 159.9.075

Тулупова Катерина Сергіївна
студентка

Хмельницького національного університету
Волянська-Савчук Леся Вікторівна
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2. Демократичний стиль.
3. Ліберальний стиль.
Якийсь із трьох стилів знаходить своє реаль-

не втілення в індивідуальному стилі управління. 
Індивідуальний стиль виражається у практично-
му застосуванні керівником сучасних принципів 
управління, основних положень теорій управління, 
використанні стандартів управління.

Нові задачі, що постали перед керівниками, ви-
кликали необхідність серйозного вдосконалення 
стилю управління. Методи та форми, що викорис-
товуються для вироблення та реалізації прийнятих 
рішень, відрізняються великою розмаїтістю. Навіть 
у двох зовсім однорідних організаціях нерідко спо-
стерігаються зовсім несхожі стилі управління. Адже 
в кожного керівника своє уявлення про управління, 
владу та стилі роботи з підлеглими.

Характеристика стилів керівництва:
1 Авторитарний стиль. Цьому стилю притаманні 

одноособове прийняття рішень з усіх питань, слаб-
кий інтерес до працівника як до особистості. Керів-
ник управляє підлеглими в силу влади офіційної 
посади, обумовленої ієрархічною структурою ор-
ганізації. Він очікує від співробітників відповідного 
підпорядкування, застосовуються методи впливу в 
основному у вигляді наказів, розпоряджень. Керів-
ник сам визначає цілі та завдання діяльності, суво-
ро контролює їх виконання. Він нагороджує і карає 
підлеглих на свій розсуд, в організації немає чітких 
критеріїв оцінки. Співробітникам надається необ-
хідний мінімум інформації. Такий стиль характер-
ний для лідера-керівника, який перетворює методи 
адміністрування в стиль поведінки: лідер не гово-
рить зі співробітниками до тих пір, поки не займе 
позицій, з яких він може наказувати. У його спіл-
куванні з співробітниками домінують вимога-наказ, 
вимога умова, вимога-погроза [11, с. 204].

Цей стиль найбільш ефективний у добре впоряд-
кованих (структурованих) ситуаціях, коли діяль-
ність підлеглих носить алгоритмізований характер 
(згідно із заданою системою правил). Орієнтований 
на рішення алгоритмічних задач.

Сильні сторони: Можливість передбачення ре-
зультатів. Основна увага порядку, результату.

Слабкі сторони: Стримування індивідуальних 
ініціатив, велика зовнішня завантаження керівни-
ка, часті «аврали», «задавлена» конфліктність у ко-
лективі, значна плинність кваліфікованих фахівців. 

2 Демократичний стиль. Рішення приймаються 
керівником разом з підлеглими. При такому стилі 
лідер прагне керувати групою разом з підлеглими, 
даючи їм свободу дій, організовуючи обговорення 
своїх рішень, підтримуючи ініціативу. Керівник, 
використовуючи демократичний стиль, прагне ін-
формувати підлеглих про стан справ, правильно 
реагувати на критику. У спілкуванні з підлеглими 
ввічливий і доброзичливий, перебуває в постійному 
контакті, частину управлінських функцій делегує 
іншим фахівцям, довіряє підлеглим. Вимогливий, 
але справедливий. У підготовці до реалізації управ-
лінських рішень приймають участь члени колекти-
ву [11, с. 206].

Цей стиль найбільш ефективний у слабко струк-
турованих ситуаціях і орієнтований на міжособис-
тісні відносини, вирішення творчих задач.

3 Ліберальний стиль. Рішення нав'язуються під-
леглими керівнику. Він практично усувається від 
активного управління групою, поводиться, як ря-
довий учасник, дає учасникам групи повну свобо-
ду. Учасники групи поводяться у відповідності зі 
своїми бажаннями, їхня активність має спонтанний 
характер.

Цей стиль найбільш ефективний у ситуаціях по-
шуку найбільш продуктивних напрямів групової ді-
яльності.

Сильні сторони: Дозволяє почати справу так, 
як це бачиться і без втручання лідера. Мається на 
увазі високий ступінь самостійності та кваліфікації 
підлеглих.

Слабкі сторони: Група може втратити контроль 
і знизити швидкість вирішення проблем без лідер-
ського втручання.

Управління – це усвідомлена цілеспрямована 
діяльність людини, за допомогою, якої він упоряд-
ковує і підпорядковує своїм інтересам елементи зо-
внішнього середовища – суспільства, живої та не-
живої природи, техніки. 

Керівництво – це вид управлінської діяльності, 
який на засадах влади забезпечує виконання функ-
цій менеджменту, формування методів менеджмен-
ту та їх трансформацію в управлінські рішення 
шляхом використання комунікацій [7, c. 248].

Управлінське рішення – це початковий і осно-
вний момент в організації діяльності кожного ке-
рівника. 

Для того, щоб управлінські рішення були ефек-
тивними, слід враховувати ряд факторів: ієрархію 
в прийнятті рішень, використання цільових між-
функціональних груп, використання прямих гори-
зонтальних зв'язків і централізацію керівництва

Будь-яка управлінська діяльність має суб'єктивну 
основу. Керівник, перш ніж прийняти будь-яке рі-
шення спочатку подумки продумує всі можливі 
способи впливу на підлеглих і вибирає залежно від 
ситуації найбільш на його погляд доцільні. І, незва-
жаючи на те, що обов'язки керівника пропонуються 
посадовою інструкцією, стиль роботи має відбиток 
неповторної особистості керівника. Саме в стилі ке-
рівника виявляються його особисті якості, які дещо 
змінюються залежно від особливостей і потреб ко-
лективу. Сильний вплив на стиль надають інтелект і 
культура керівника, рівень професійної та політич-
ної підготовки, особливості характеру і темперамент, 
моральні цінності керівника, вміння уважно ставить-
ся до підлеглих, здатність вести за собою колектив, 
створювати атмосферу захопленості роботою, нетер-
пимості до недоліків і байдужості.

 Отже, в стилі керівництва виділяють, з одного 
боку, його загальну об'єктивну основу, а з іншого 
боку, притаманні даному керівнику способи і прийо-
ми здійснення управлінських функцій. Об'єктивна 
складова стилю визначається сукупністю соціаль-
них і економічних вимог до керівної діяльності. 
Суб'єктивні компоненти характеризуються рисами 
особистості керівника. Але якщо в стилі не можна 
чітко виділити його об'єктивну основу, то ніякі, на-
віть найпрекрасніші, якості керівника не здатні за-
безпечити успіх діяльності організації. 

Для детальнішого аналізу впливу стилю керів-
ництва на ефективність управлінських рішень ми 
провели дослідження, інструментарієм якого ви-
ступило інтерв’ю, респондентами стали керівники, 
кількість підлеглих яких перевищувало 100 осіб. 
Розроблені питання висвітлені нижче:

1. Яку Ви займаєте посаду?
2. Який час перебування на Вашій посаді?
3. Частіше ви одноосібно приймаєте рішення чи 

радитесь з підлеглими?
4. Яким чином впливає на обране рішення Ваш 

настрій? 
5. Чи різкий і прямолінійний Ви у спілкуванні з 

колегами?
6. Ви швидко приймаєте рішення чи Вам потрі-

бен час на роздуми?
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7.Чи легко Ви переживаєте свої невдачі?
8.Чи гнітить Вас монотонна кропітка робота?
9.Чи бували у Вас ситуації, коли Ви приймали 

поспішні, необдумані рішення?
10.Чи чутливі Ви до похвали та критики?
11.Як вплине зміна чисельності працівників на 

Ваше управління?
12. Чи прагнете Ви того, щоб виробити свій стиль 

керівництва, що підходить більшості ситуацій?
13. Уявіть ситуацію, що від Вашого обраного рі-

шення залежить майбутнє компанії, Ви порадитесь 
з колегами чи приймете рішення самі?

14. Чи дратує Вас, коли хтось виявляє занадто 
багато ініціативи?

15. Чи доводиться Вам часто радитись зі своїми 
помічниками, перш ніж віддати відповідне розпо-
рядження?

16. Якби Ви мали можливість частіше спілкува-
тись з підлеглими, ефективність Вашого керівни-
цтва підвищилась б?

17. Чи завжди Ви визнаєте свої помилки, якщо 
рішення запропоновані підлеглим, виявляються 
більш ефективними?

Висновки з проведеного дослідження. Скорис-
тавшись методом соціологічного опитування, а саме 
інтерв’ю ми побачили, що у своїй практичній діяль-
ності керівники не використовують один усталений 

стиль керівництва. Не існує універсального, най-
кращого стилю керівництва, який веде до макси-
мальної ефективності рішень, керівникам потрібно 
постійно коректувати стиль відповідно до ситуації. 
Зараз керівники повинні більше уваги приділяти 
людським якостям своїх підлеглих, їх відданості 
фірмі та здатності вирішувати проблеми. Високі 
темпи морального старіння і постійні зміни, харак-
терні сьогодні майже для всіх галузей виробництва 
змушують керівників бути постійно готовими до 
проведення технічних та організаційних реформ, а 
так само до зміни стилю керівництва. Використову-
ючи розглянуті в даній роботі моделі, які вивчалися 
різними дослідниками, керівник зможе в конкрет-
ній ситуації проаналізувати, підібрати та оцінити 
результати від використання того чи іншого стилю 
керівництва. Від вибору стилю керівництва зале-
жить не тільки авторитет керівника та ефектив-
ність його роботи, але так само атмосфера в колек-
тиві і взаємини між підлеглими і керівником. Коли 
вся організація працює досить ефективно і рівно, 
то керівник виявляє, що крім поставлених цілей 
досягнуто і багато іншого, – в тому числі і просте 
людське щастя, взаєморозуміння і задоволеність 
роботою. «Успішне керівництво – це мистецтво, яке 
потребує доброго знання людей, розуміння їх самих 
і причин тієї чи іншої поведінки» [12, с. 138].
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Постановка проблеми. Військова авіація є 
основою могутності кожної сучасної армії. 

Особливо в Україні, за відсутності ядерної зброї. 
Військово-Повітряні сили (ПВС) стають великою 
стримуючою силою, яка може нанести агресору від-
повідний удар. Вони виступають надійним гарантом 
незалежності України і недоторканності її кордонів, 
виходять на перший план за вогневою могутністю 
і дальністю бойового використання, стають єдиним 
засобом стримання агресії і нанесення удару.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми в сфері розвитку військової авіаційної 
сфери розглянуті в чисельних наукових працях 
Гордєєнко Ю. В., Мараев Р. В., Морозов В. П., Бо-
рисенко О. С., Бугайко Д. О., Габрієлова Т. О., За-
горулько В. М., Кончин В. І., Костроміна Є. В., Ку-
лаєв Ю. Ф., Переверзєва С. А., Полторацька О. Т., 
Полянська Н. Є., Юн Г. М. та інші.

Мета статті. З огляду на інтеграцію України в 
ЄС, актуальним є співпраця України з США та ЄС 
та іншими країнами в сфері виробництва військо-
вої авіаційної техніки та вихід вітчизняних підпри-
ємств на світовий ринок авіабудування.

Виклад основного матеріалу. Коли Україна вхо-
дила до складу СРСР вона займала провідне міс-
це в світі серед країн які займались авіабудуван-
ня суден різного призначення. Україна входить до 
числа 9 країн світу, що мають власне виробництво 

літаків повного циклу. Але зараз ситуація карди-
нально змінилась. Недофінансування та тенденція 
відмови від військової політики поставила Україну 
у не зручне становище. Ще у 90-х роках ХХ ст. 
українські літаки могли конкурувати з теперішніми 
світовими лідерами у цій галузі.

Сьогодні помітний суттєвий розрив між рівнями 
розвитку українського авіабудування та інших кра-
їн світу, а саме при будівництві бойових повітряних 
суден (винищувачі, бомбардувальники). У світі ви-
никає дефіцит суден, які займаються перевезенням 
надзвичайно важких та об’ємних вантажів. Майже 
жоден літак в світі не може зрівнятись з україн-
ськими АН-22, АН-124, АН-225 – навіть не зва-
жаючи на те, що вони були спроектовані ще при 
радянському союзі. Тому Україна може розвивати 
авіабудування саме у цьому напрямку, оскільки іс-
нує гарний досвід роботи у цій галузі.

Стан парку повітряних суден з 2003 по 
2012 роки зазнав суттєвих змін. Відбувалось стій-
ке зниження кількості літаків з 2003 по 2011 рр., 
але воно було припинено у 2012 році (рис. 1). 
З 2012 року парк повітряних суден почав збіль-
шуватись. Однією з причин була зміна між по-
коліннями літаків старого і літаків нового зразка. 
Суттєвим фактором, що вплинув на стан парку 
повітряних суден в Європі та США – є світова 
фінансова криза та її наслідки. 
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості повітряних суден  
у Європі та США за 2003-2012 рр., (шт.)

Загальна кількість суден у 2012 році в порівнянні 
з 2011 роком зросла з 22584 одиниць до 23342 оди-
ниць. Суттєвих змін зазнав саме Європейський 
парк: кількість військових суден зросло з 3078 до 
3417 одиниць відносно з 2011 роком, кількість гелі-
коптерів також зросла більше ніж на 350 одиниць 
з 3448 до 3800 одиниць. Парк повітряних суден та-
кож зазнав змін. Кількість легких літаків збільши-
лась більше ніж на 1000 одиниць – з 1789 до 2778, 
а кількість бойових літаків зменшилась майже на 
250 одиниць – з 3393 до 3630 (табл. 1).

З 2004 по 2012 роки помітним залишається 
зменшення кількості рейсів військових повітряних 
суден у Європейському авіаційному просторі від 
загальної кількості здійснюваних рейсів. З 2,22% у 
2004 році, до 1,68% у 2012 році (з 233916 – 159137 
рейсів) (табл. 2).

Таблиця 2
Найбільш поширені в світі військові повітряні 

судна, що здійснювали рейси у 2012 році
№ з/п Тип літака Кількість рейсів

1 C130 Hercules 13958
2 C17 Globemaster 12346
3 TBM700 Socata 7722
4 E121 Xingu 5605
5 CN295 CASA 5059
6 C130J Hercules 4506
7 Antonov 1293 

C130 Hercules – це модель літака, яка вже понад 
40 років у серійному виробництві, але займає ліди-
руючі позиції у кількості рейсів, що здійснювали вій-
ськові повітряні судна. Літаки розроблені: американ-
ськими фірмами («Lockheed», «Boеing», «Lockheed 
Martin»); французький літак, що розроблений спіль-
но «Mooney Aircraft Company» (США) и «SOCATA» 
(Франція), бразильська фірма – «Embraer», євро-
пейський концерн «Airbus Military». 

Здебільшого це: транспортні літаки, стратегічні 
військово-транспортні літаки, турбогвинтові легкі, 
легкі турбогвинтові транспортні, тубогвинтові вій-
сько-транспортні літаки. Здебільшого моделі цих 

літаків вже на ринку понад 15 років, хоча вони і 
модифікуються, але все ж з часом потребують 
оновлення. Деякі з них будуть виробляться лише до 
2015 року. Ціна на такі моделі літаків встановлена у 
межах від 65 – 120 млрд, долл. США.

Українські підприємства випускають судна з 
аналогічними технічними характеристиками. Але 
через відсутність фінансування виробництво майже 
припинилось. Співпраця з світовими підприємства-
ми-лідерами у сфері будування військової авіацій-
ної техніки стане гарним шансом для виходи Укра-
їни на лідируючі позиції. 

Основними вітчизняними підприємствами авіа-
ційної галузі є Державний авіабудівний концерн 
«Антонов», до складу якого входять Харківське 
державне авіаційне виробниче підприємство та ДП 
«Завод 410 цивільної авіації». Кількість літаків які 
були випущені в Україні (табл. 3).

Таблиця 3
Кількість літаків, яка була випущена  

в Україні з 2010 по 2013 рр.

   

Загальна кількість літаків, що була випущена в 
Україні з 2002 по 2013 рр. становить 45 повітряних 
суден, а саме: АН-32 – 17 од., АН-74 – 7 од., АН-124 –  
2 од., АН-140 – 11 од., АН-148 – 7 од., АН-158 – 
1 од. Замовники: Казахстан, Куба, Північна Корея, 
Ірак, Туркменістан, МНС Україна, Лівія, Єгипет, 
Азербайджан, ОАЕ, Екваторіальна Гвінея.

Україна досі випускає літаки, яким не має ана-
логів у світі. В 2014 році пройшов Міжнародний 
авіасалон «Farnborough» на якому Україна пред-
ставила нову модель літака АН-178, якому не має 
аналогів у світі. Він зацікавив представників деяких 
країн, а саме представників Ірану, Іраку, Єгипту 
та Індії. Особливістю цієї моделі літака є його ван-
тажопідйомність (18-20 тонн), також можливість 
працювати у важких природних умовах. Його при-
близна вартість коливатиметься від 20-25 млн. дол. 
США. Аналогічна модель американського виробни-
цтва буде коштувати у 3-4 рази дорожче за вітчиз-
няну. Спроможність випуску цієї моделі при модер-
нізованому виробництві становить до 36 моделей на 
рік, наголошує керівництво ДП “Антонов”.

Але в Україні виникає і низка проблем, що не 
дозволяє налагоджувати виробництво у цій галузі. 
Потрібно розробляти нову концепцію:

Таблиця 1
Стан парку повітряних суден країн Європи та США (2011-2012 рр.)

Типи ПС
Європа США Загалом

2012 р. 2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 2011 р.
Бойові літаки 3417 (3078) 3393 (3630) 6810 (6708)
Великі літаки 989 (1057) 2264 (2232) 3253 (3289)
Легкі літаки 1424 (1611) 2778 (1789) 4202 (3400)
Вертольоти 3800 (3448) 5277 (5277) 9077 (8725)
ПІДСУМКИ 9630 (9389) 13912 (13195) 23342 (22584)



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 123

3 (03) december 2014

– авіоніку закуповувати в Європі або Америці;
–  знаходити постачальників певних складових 

літаків також у Європі;
– налагодити виробництво алюмінію і титану в 

країні;
– підприємство «Антонов» потребує державної 

підтримки;
– збільшення статутного капіталу підприємств, 

що спеціалізуються на будівництві повітряних су-
ден.

Держава повинна розробити довгостроковий 
план на 10-20 років. Оскільки бюджет України 
кожного року постійно змінюється. Для того, щоб 
підприємства були конкурентоспроможними, необ-
хідно постійне підвищення рівня науково-технічних 
проектів та рішень, рівня дослідно-конструктор-
ського бюро. Потрібні інвестиції у новітні розробки 
та оновлення виробничих потужностей.

Обсяги річного фінансування на нові розробки 
на одного працівника становлять у США 100 ти-
сяч доларів, у Європі – 20 тисяч. Західні авіаційні 
компанії одержують від своїх урядів різного роду 
преференції, які компенсують до 70% витрат на 
НДДКР. А в Україні НДДКР практично фінансують 
тільки самі розробники продукції та рівень витрат 
на одного працівника в нас на порядок нижчий, ніж 
у Європі. Серед найбільш привабливих інвесторів 
для українського авіабудування є китайські інвес-
тори, які мають наміри вкласти більшу частину ко-
штів саме в авіабудування України. Прогнозується, 
що кількість прямих інвестицій за 2016 з Китаю 
в українське авіабудування може досягти 3,5 млн. 
дол. (табл. 4). На сьогодні Україна готова поглиблю-
вати співпрацю з КНР, зокрема у розробці регіо-
нальних та транспортних літаків, а також підготов-
ки кваліфікованих фахівців.

Таблиця 4
Кошторис інвестиційних витрат  
ДП «Антонова» на 2013-2015 рр. 

Витрати Собівартість, 
тис. грн.

Витрати на випуск конструкторської 
документації і доопрацювання 
літака до типової конструкції 

10824,2

Випуск конструкторської 
документації 3774,0

Доопрацювання літака Ан-148 
№ 01-01 4755,2

Доопрацювання типової конструкції 
літака за вимогами Замовника 2295,0

Витрати на ПКІ й агрегати 53675,3
Покупні комплектуючі вироби (ПКІ) 50105,3
Шасі 3570,0
Наземні та льотні сертифікаційні 
випробування 1065,6

Приймально-здавальні 
випробування 113,2

Разом: 65678,4

 
Промітна така тенденція, що бюджетна криза в 

європейських країнах викликала істотні скорочення 
оборонних витрат. В період 2001-2010 рр. загальні 
оборонні витрати країн ЄС скоротилися з 251 млрд. 
євро до 194 млрд. євро. Це скорочення має серйоз-
ний вплив на розвиток європейської оборонної про-
мисловості, у зв'язку зі скороченням і припиненням 
програм із-за закупівлі і розробці озброєнь. Витра-
ти на НДДКР в період 2005-2010 рр. скоротилися в 
країнах ЄС на 14% до 9 млрд. євро, внаслідок чого 

США щорічно витрачають на НДДКР в сім разів 
більше, ніж всі 27 членів ЄС разом узяті. За оцін-
ками європейських експертів, до 2015 року країни 
БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) зможуть ін-
вестувати в оборонні НДДКР і виробництво ОВТ в 
2,5 рази більше, ніж Євросоюз. Це може призвести 
до втрати конкурентоспроможності європейської 
оборонної промисловості в подальшій перспективі. 
Тому що 80% інвестицій в розвиток озброєнь і вій-
ськової техніки в ЄС здійснюється в рамках наці-
ональних бюджетів, а багатонаціональні оборонно-
промислові програми залишаються виключенням з 
правила. Країни члени ЄС пропонують підвищити 
розмір спільних інвестицій в колективні проекти 
із розробки оборонних програм на НДДКР. Також 
пропонується програма співпраці відносно проекту-
вання нових технологій між цивільними і військо-
вими заводами з метою оптимального використання 
ресурсів.

Як джерело інформації виступає база даних Ін-
ституту статистики Організація Об'єднаних Націй 
з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), яка 
оновлюється щороку. 

Список країн світу за рівнем національних ви-
трат на НДДКР, виражені у відсотках від ВВП. Дані 
надані Інститутом Статистики ЮНЕСКО в 2012 
році. (рис. 2).
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Рис. 2. Рейтинг країн світу  
за рівнем витрат на НДДКР

З вище наведених даних можна зробити висно-
вок, що 10 з 15 країн, що найбільше витрачають ко-
штів на розвиток НДДКР – це країни Європи. Вони 
витрачають від 3,88 – 2,11% від ВВП. Враховую-
чи те, що ВВП Фінляндії у 2012 році дорівнювала 
194 млрд. долл. США. У цьому рейтингу Україна 
посідає 36 місце.

Українська наука зберігає реальні можливості 
для забезпечення міжнародного науково-технічного 
та інноваційного співробітництва і цивілізованої ін-
теграції у світовий науково-технологічний простір.

Не менш важливим, в зв'язку з цим, є ще один 
аспект зближення України з Європою – оборонний. 
Адже, зробивши вибір на користь ЄС, Київ вперше 
в своїй історії почне інтегруватися в західну систе-
му оборони і безпеки.

Що цікаво, Україна має всі можливості не опи-
нитися на узбіччі європейської оборонної політи-
ки, а стати одним з найважливіших гравців на цій 
сцені. Пояснюється це, по-перше, непростими вну-
трішніми процесами оптимізації європейської обо-
ронної сфери на тлі економічної кризи в ЄС, які 
відкривають перед Україною перспективи для ак-
тивної участі у вибудовуванні нової оборонної стра-
тегії Європи. А по-друге, українські Збройні сили, 
які вже до 2017 року повинні перетворитися на не-
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велику професійну армію з гідним досвідом учас-
ті в міжнародних операціях і з рядом унікальних 
можливостей (наприклад, у сфері стратегічних вій-
ськово-транспортних перевезень або використання 
вертолітної техніки), можуть органічно влитися до 
складу європейських бойових компонентів.

Важливими аспектами євроінтеграції виступа-
ють виступає підтримка конкурентоздатної оборон-
ної промисловості країн-членів ЄС: 

1) впровадження єдиних стандартів для оборон-
но-промислової кооперації країн Євросоюзу (ство-
рення єдиних цивільних і військових стандартів);

2) запровадження спільного підходу до серти-
фікації оборонної продукції (зниження витрат і 
прискорення сертифікаційних процесів). Зокрема, 
у військовому авіабудуванні процес сертифікації 
збільшує на 50% час розробки літака і на 20% вар-
тість розробки літака;

3) зменшення вартості технічного забезпечення 
та підготовка технічного персоналу;

4) підвищення сировинної незалежності (ней-
тралізація ризиків). Єврокомісія планує здійснюва-
ти моніторинг сировини, яка є критичною для обо-
ронного сектора в контексті загальної сировинної 
стратегії ЄС;

5) підтримка малих і середніх підприємств, які 
забезпечують інноваційний розвиток оборонної про-
мисловості (нові напрями технологічного розвитку).

Для країн ЄС Україна виступає гарним партне-
ром при виробництві алюмінію і титану. Іршанське 
родовище титану у Житомирській області є най-
більшим в Європі, але Україна не перероблює цю 
руду, яка потрібна у авіабудуванні. Україна екс-
портує сировину для переробки до Росії, а вже по-
тім імпортує вироблений титан.

Минулого року, компанія «Airbus» почала пере-
говори з альтернативними постачальниками тита-
ну. Оскільки ситуація з Росією у майбутньому може 
призвести до виникнення труднощів при співпраці 
«ВСМПО – Авісма» (найбільше російське підприєм-
ство з виробництва титанової продукції) з «EADS». 
В авіакомпанії очікують, що вже в 2-ій половині 
року кількість замовлень збільшиться і воно складе 
близько восьмисот повітряних суден. Це може ста-
ти гарною нагодою для розвитку української про-
мисловості при співпраці з «EADS».

У сегменті транспортних літаків обговорювалась 
можливість співпраці канадських та інших підпри-
ємств у програмах “Антонов”. Співпраця з Північ-
ноамериканським континентом є перспективною 
для Україні, а саме у створенні нового спільного 
продукту, де б увесь комплекс літака поставляла 
б Україна, а інших партнер постачав деякі комп-
лектуючі та авіоніку (слабка сторона українського 
авіабудування). 

У 2004–2005 роках Україна вже розглядала ва-
ріанти співпраці з Канадою за деякими проектами 
(стосовно виробництва АН-140). Але ці проекти не 
були реалізовані, однією з причин став захист ві-
тчизняного виробника. 

Окрім партнерської співпраці, у 2004-2005 роках, 
філія американської компанії «United Technologies» –  
«Sikorsky Aircraft Corporation» хотіла інвестувати 
кошти у ДП “Антонов”, але через політичні заяви, 
ці наміри не були реалізовані. Західні партнери 
зацікавлені у співпраці з Українськими підприєм-
ствами, оскільки у нас є солідний інтелектуальний 
потенціал, значно дешевша робоча сила, одна з най 
сильніших шкіл військово-транспортного авіабуду-
вання. Наявність у Харкові та у Києві підприємств 
по зборці повітряних суден – це теж важливий 
фактор у виявленні зацікавленості майбутніх укра-

їнських партнерів. Україна розуміє, що наявність 
конструкторської бази для розвитку авіабудування 
недостатньо, та зацікавлена у інвестуванні в цю га-
лузь та диверсифікації ринків.

Позитивним моментом є те, що світові лідери 
авіабудування не дивляться на Україну, як на кон-
курента. Навпаки вони зацікавлені у співробітни-
цтві з партнером, яким має свою візитну картку та 
ексклюзивний сегмент на ринку.

Експерти вважають, що від співпраці з Росією 
у сфері аіабудування можуть відмовитись країни 
НАТО та ЄС. А від цього може постраждати і Укра-
їна, оскільки вона співпрацює з Росією 50 на 50.

Міністерство економічного розвитку України 
здійснює розробку та підготовку «Програми роз-
витку літакобудування 2020», яка буде спрямована 
на створення конкурентоспроможного авіабудівного 
комплексу; задоволення потреб держави, забезпе-
чення експорту на зовнішні ринки. Програма розро-
бляється за участю ФДМУ, Національної академії 
наук, Державного концерну «Укроборонпром» тощо.

Якщо розглядати Європейські країни за кількіс-
тю зроблених рейсів військових ПС (2012 р.) у від-
сотках то можна виділити такі групи країн: 1) краї-
ни які здійснюють рейси військових ПС до 1% – це 
Латвія, Мальта, Болгарія, Вірменія, Сербія, Украї-
на, Словаччина, Словенія, Хорватія, Литва, Данія, 
Ірландія, Швеція, Туреччина, Румунія, Норвегія, 
Угорщина; 2) країни які здійснюють рейси військо-
вих ПС від 1% до 10% – це Португалія, Чехія, Нідер-
ланди, Швейцарія, Австрія, Бельгія,Німеччина, Гре-
ція, Польща, Фінляндія, Великобританія; 3) країни 
які здійснюють рейси військових ПС від 10% – це 
Іспанія (10,53%), Франція (26,87%), Італія (27,03%).

Загальна світові картина відрізняється від Єв-
ропейської. Країни також можна розділити на три 
групи: 1) країни які здійснюють рейси військових 
ПС до 1% – це Китай, Індія, Туніс, Йорданія, Ку-
вейт, Алжир, Бразилія, Оман, Ізраїль, ОАЄ, Пакис-
тан, Єгипет, Катар; 2) країни які здійснюють рейси 
військових ПС від 1% до 5% – це Саудівська Ара-
вія, Канада, Росія, країни НАТО, Марокко; 3) кра-
їни які здійснюють рейси військових ПС від 5% –  
США (80,27%); інші країни – 1,09%. (рис. 3).
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Рис. 3. Країни світу за кількістю  
зроблених рейсів військових ПС

Безпрецедентним лідером серед усіх країн світу 
за кількістю зроблених рейсів військових ПС ви-
тупають США.

У табл. 5 наведені показники витрат найбільших 
країн світу з розвинутою авіаційною сферою у 2014 
році.

При виході України на світовий ринок авіабу-
дування, підприємствам доведеться відчути різке 
зростання активності конкурентів, зокрема в тих 
сегментах ринку, де переважно Україна, в основно-
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му, конкурувала лише з Росією у реалізації техніки 
пострадянського зразка. На сьогодні ситуація з фі-
нансуванням оборонної військової техніки погіршу-
ється, як в країнах ЄС, так і в інших країнах НАТО. 
Держзамовлення стає все меншим, і стосується пе-
реважно, проектів по модернізації вже вживаних 
повітряних суден. Експорт стає головним пріорите-
том для європейських виробників при відсутності 
замовлень від країн членів ЄС.

Багато світових експертів у сфері військової 
авіаційної техніки зазначають, що українські ви-
робники повітряних суден займають пріоритетний 
сегмент світового ринку. За якісними показниками 

та ціновою характеристикою українській продукції 
конкурентом виступають лише судна російського 
виробництва. Тільки впровадження нових техноло-
гій, інтеграція їх з перевіреними часом напрацю-
ваннями, може дозволити українським виробникам 
озброєнь зберегти своє місце на світовому ринку.

Ідеальними партнерами при співпраці з україн-
ськими оборонними підприємствами та джерелом пе-
редачі нових оборонних технологій може бути Європа. 
Політика передачі технологій у таких країнах наба-
гато м'якша, ніж у американців, і зацікавленість пра-
цювати з українськими підприємствами є (з прицілом 
на нові, традиційні для пострадянських країн, ринки).

Висновок. Саме тому, важливу роль відіграє 
імплементація європейського досвіду в сфері ви-
робництва військової авіаційної техніки в авіаційну 
галузь України. Перехід на новий рівень відносин 
з країнами ЄС може відкрити перед українським 
ОПК нові можливості для отримання передових 
технологій. Позитивні приклади такого досвіду вже 
існують. Проте, потрібні не точкові успіхи, досягну-
ті за рахунок індивідуальної ініціативи розробни-
ків, а державний підхід з чіткою стратегією і кон-
кретними діями.

Залишається сподіватися, що українські обо-
ронні підприємства, які вміють виготовляти сучас-
не та конкурентоздатне обладнання, зможуть не 
лише тримати руку на пульсі сучасних тенденцій, 
а й значно розширять власну присутність на між-
народному ринку озброєння. Імплементація досвіду 
світових країн – лідерів у сфері авіабудування, до-
поможе Україні сконцентрувати увагу на слабких 
сторонах галузі та розвивати вже існуючі особли-
вості авіабудування на підприємствах. 
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Таблиця 5
Витрати найбільших країн світу  

на виробництво військової авіаційної техніки  
у 2014 році (млн. дол.)

Країни Військові витрати 
(млрд. дол. США)

США 636,3
Китай 78
Великобританія 58,3
Японія 51,8
Німеччина 45,6
Росія 41
Франція 37,6
Індія 30
Південна Корея 24
Італія 20,3
Всього 1022,9
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Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. У сучасній економіці, 
якщо порівнювати за величиною оборотний капітал 
з основним, то у більшості підприємств перший на-
багато менше другого. Однак, саме внесок оборот-
ного капіталу у собівартість продукції звичайно на-
багато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже 
основний капітал переносить свою вартість на ви-
готовлену продукцію протягом декількох років час-
тинами (через амортизацію), а оборотний капітал – 
не більше року. Оборотний капітал представлений 
як сукупність матеріальних цінностей, які вкладені 
в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для за-
безпечення безперервності процесу виробництва та 
реалізації виготовленої продукції та які протягом 
одного виробничого циклу або одного календарного 
року можуть бути перетворені на гроші [1, с. 52].

Дослідження теоретичних основ оборотного 
капіталу свідчить про те, що вони залишаються 
дискусійними. Це пояснюється складною і багато-
гранною природою оборотних активів та їх мате-
ріалізованою структурою. Тому так важливо чітко 
розуміти, що ховається під таким терміном як «обо-
ротний капітал», а для цього необхідно розглянути 
його еволюцію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. В еко-
номічній літературі існують різні підходи до визна-
чення сутності оборотного капіталу. Сучасна еконо-
мічна наука характеризується відсутністю єдиних 

методологічних підходів у трактуванні категорії 
оборотних активів, закономірностей їх руху, меж 
існування і співвідношення з іншими економічни-
ми категоріями (оборотний капітал, оборотні засоби, 
оборотні фонди, фонди обігу). 

Теоретичні засади формування та використання 
оборотного капіталу викладені у працях Ф. Кене, 
А. Маршала, Дж. Ст. Мілля, А. Сміта, С. Фішера, 
Й. Шумпетера. Вагомий внесок у сучасну еконо-
мічну теорію і практику формування та ефектив-
ного використання оборотного капіталу зробили ві-
тчизняні й зарубіжні економісти В. Бєлолипецький, 
М. Білик, І. Бланк, Ю. Брігхем, Льюїс С. Гапенский 
[2], Дж. К. Ван Хорн [3], Ю. Воробйов, А. Золота-
рьов, В. Ковальов, В. Корнєєв, М. Коробов, Л. Кос-
тирко, Н. Лисиціан, Ю. Петленко, А. Поддєрьогін, 
Р. Радіонов, Р. Славюк, Р. Сорока, Є. Стоянова, 
О. Терещенко, М. Черватюк, А. Шило, В. Шокун, 
Д. Шиян, С. Юрій та інші. 

Постановка завдання. Незважаючи на наявність 
численних теоретичних розробок, проблеми вивчен-
ня теоретичних засад оборотних активів залишають-
ся фрагментарно дослідженими та потребують по-
дальшого наукового обґрунтування. Розвиток знань 
стосовно оборотних активів неможливий без засто-
сування категоріального апарату економічної теорії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пер-
ші згадки про загальноприйнятий поділ капіталу 
на основний і оборотний ми знаходимо ще у вчен-
ні фізіократів, які зосередили свій аналіз на ре-
чових формах капіталу. Так, дослідження витрат 
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виробництва у сільському господарстві дозволило 
Франсуа Кене у публікації «Про ремісничу пра-
цю» (1766 р.) дати розмежування складових час-
тин капіталу. Витрати, які виробляються щорічно 
у землеробстві (насіння, робоча сила), він називав 
щорічними авансами. Витрати ж, які вироблені за 
кілька років (сільськогосподарські машини, будівлі, 
худоба), Ф. Кене називав первісними авансами. Це 
фактично відповідає поділу капіталу на основний і 
оборотний.

Різниця між цими частинами капіталу поля-
гала у відмінності способів, якими ці частини вхо-
дять у вартість готового продукту. За твердженням  
Ф. Кене, у витрати виробництва щорічні аванси вхо-
дять повністю, а первісні – частково [10, с. 71-72].

Адам Сміт вперше ввів в обіг терміни основний 
і оборотний капітал. Якщо фізіократи поняття пер-
винних та щорічних авансів відносили тільки до ка-
піталу у землеробстві, то Сміт застосував категорії 
основного і оборотного капіталу до всього функціо-
нуючого капіталу, незалежно від того, в якій галузі 
він використовується. У своєму «Дослідженні про 
природу і причини багатства народів» (1776 р.) Сміт 
помітне місце відвів категорії оборотного капіталу, 
його зв'язкам з основним капіталом, особливостям 
його кругообігу. Насамперед, А. Сміт звертав увагу 
на відмінність між основним і оборотним капіталом. 
Він дослідив, що капітал може бути застосований 
двома різними способами, щоб принести дохід або 
прибуток своєму власникові. Якщо вкладення в 
основний капітал (наприклад, витрати на покра-
щення родючості землі, на купівлю машин та ін-
струментів) приносять дохід без переходу від одно-
го власника до іншого і без подальшого вкладення, 
то оборотний капітал приносить дохід тільки шля-
хом повернення і послідовного обміну, він виходить 
від власника в одній формі, а повертається в іншій.

Оборотний капітал може бути застосований 
на виробництво, переробку або купівлю товарів з 
метою їх перепродажу для отримання прибутку 
[10, с. 308].

Водночас А. Сміт визначив особливу роль обо-
ротного капіталу у формуванні основного капіта-
лу. Зокрема він зазначав, що будь-який основний 
капітал спочатку виникає з капіталу оборотного і 
вимагає постійного поповнення з цього ж джерела. 
Усі машини і знаряддя праці спочатку виникають 
з оборотного капіталу. Точно такого ж виду капітал 
необхідний для їх постійного ремонту» [10, с. 312].

Також А. Сміт звертав увагу і на ту обставину, 
що основний капітал не може приносити будь-який 
дохід лише за допомогою оборотного капіталу. Най-
кращі машини та знаряддя, які задіяні на вироб-
ництві, не можуть нічого виробити без оборотного 
капіталу, який постачає матеріали, які вони пере-
робляють. Згідно з твердженням А. Сміта, важлива 
особливість оборотного капіталу полягає в тому, що 
товари, які входять до його складу втілюють у собі 
певну кількісно вимірну купівельну спроможність, 
яка повертається до свого власника, коли він про-
дає ці товари. Це й дозволило пізнішим дослідни-
кам трактувати оборотний капітал як про капітал 
грошовий, що у загальному негативно вплинуло на 
подальший розвиток теорії капіталу.

А. Сміт також наголошував і на тому факті, що у 
різних галузях необхідне різне співвідношення між 
основним і оборотним капіталом. Він розглядає га-
лузеві особливості структури капіталу, виділяючи 
виробництва з більш і менш високими потребами 
в основному капіталі. Так кравцю потрібно менше 
основного капіталу, ніж шевцю, а у ткацькому ви-
робництві частка основного капіталу буде ще ви-

щою. При цьому у складі оборотного капіталу цих 
виробництв велику частку займають заробітна пла-
та найманих працівників і вартість матеріалів. Най-
більша частка основного капіталу серед сучасних 
Сміту виробництв спостерігалася у мануфактурах 
та кам'яновугільних копальнях.

Давид Рікардо, будучи послідовником Адама 
Сміта, також розумів всю важливість категорії обо-
ротного капіталу в економіці. Він особливо підкрес-
лював умовність межі між основним і оборотним ка-
піталом: чим менше довговічний основний капітал, 
тим більше він наближається за своїм характером 
до оборотного капіталу [10, с. 422]. Д. Рікардо зробив 
ще один крок вперед у трактуванні основного і обо-
ротного капіталу, ставлячи цей поділ у залежність 
від швидкості зношування його речових елементів 
та необхідності відтворення. Він приділив велику 
увагу часу і швидкості обороту капіталу, що ро-
бить його прямим попередником австрійської теорії 
капіталу. Д. Рікардо стверджував, що різниця між 
основним і оборотним капіталом цілком визначаєть-
ся строком служби, що зводить всю проблему до 
різних часових періодів, протягом яких оборотний 
капітал може бути зайнятий у виробничому про-
цесі, що є явним спрощенням.

Слід зауважити, що Рікардо з оборотного ка-
піталу виключав витрати на сировину і допоміжні 
матеріали і таким чином залишав у його складі, в 
основному, витрати на заробітну плату. Це дозво-
ляє зробити висновок, що Д. Рікардо впритул підій-
шов до відкриття змінного капіталу, який відіграє 
ключову роль в теорії марксизму, але не має вели-
кого практичного значення.

У теорії Карла Маркса, яка увібрала в себе 
класичну політичну економію, категорії основного 
і оборотного капіталу відходять на другий план, по-
ступаючись центральним місцем категоріям постій-
ного і змінного капіталу, на яких будується теорія 
доданої вартості і обґрунтовується капіталістична 
експлуатація. Другий розділ другого тому «Капіта-
лу» присвячений дослідженню обороту капіталу, у 
ньому з'ясовується питання швидкості руху капіта-
лу в цілому і його складових частин, досліджують-
ся умови безперервного руху капіталу у виробни-
цтві та обігу, структура часу обороту, з'ясовуються 
причини розпаду капіталу на авансований і дійсно 
застосований. Маркс проводить аналіз розподілу 
капіталу на основний і оборотний, розкриває його 
об'єктивну необхідність. У той же час цей аналіз не 
є самоціллю, він необхідний Марксу для того, щоб 
зіставити цей поділ з поділом капіталу на постійний 
і змінний з точки зору їх ролі в процесі створення 
доданої вартості. Однак, якщо відкинути не надто 
актуальні на сьогоднішній день ідеологічні момен-
ти, марксистське дослідження кругообігу капіталу 
залишається досить корисним. Наприклад, досить 
плідно можуть бути використані у науковому та 
практичному плані результати проведеного Марк-
сом аналізу складових частин часу обороту (часу 
виробництва і часу обігу), а також дослідження осо-
бливостей обороту оборотного капіталу. Безсумнів-
но, уваги заслуговують виявлені ним причини роз-
паду капіталу на діючий та недіючий, авансований і 
дійсно застосовуваний, розкриття механізму впли-
ву часу обороту на зростання капіталу за вартіс-
тю, аналіз можливості і необхідності появи кредиту. 
Маркс наводить у «Капіталі» розлогий фактичний 
історичний матеріал за витратами часу і особли-
востями часу виробництва і часу обігу в різних га-
лузях, а також спосіб визначення середнього періо-
ду обігу сукупного капіталу, коли його компоненти 
обертаються з різними швидкостями. Аналіз при-
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чин періодичного вивільнення грошового капіталу, 
розглянутих Марксом, також має сьогодні не тільки 
теоретичне, а й практичне значення [10, c. 246-247].

В історії економічної думки є цікавий приклад 
застосування категорії оборотного капіталу в тео-
рії капіталу взагалі. Цілком природно було б при-
пустити, що в центрі уваги авторів повинен знахо-
дитися основний капітал і довгострокові інвестиції. 
Однак у творах Ейгена фон Бем-Баверка і Кнута 
Вікселя оборотний капітал часто фігурує як при-
клад капіталу взагалі. Всі праці Бем-Баверка і біль-
шість робіт Вікселя були присвячені проблемам ви-
значення оптимального інвестиційного періоду для 
безперервного вкладення оборотного капіталу. Ця 
обставина ще раз нагадує про те, що з теоретичної 
точки зору немає чітких кордонів між основним і 
оборотним капіталом. З практичної ж точки зору 
все значно спрощується, коли держава прямо вка-
зує на цю межу, визначаючи критерії віднесення 
витрат до основного капіталу (вартість об'єкта, тер-
мін служби) [10, с. 358].

У маржиналістській мікроекономіці, яка, почи-
наючи з другої половини ХIХ століття стала базо-
вою теорією, питанням основного і оборотного капі-
талу не приділяється відповідне значення. Основна 
увага в теорії фірми зосереджена на витратах і 
прибутку, а капітал розглядається без виділення у 
ньому основного і оборотного, оскільки для обґрун-
тування механізму ціноутворення при різних моде-
лях організації ринку (чиста конкуренція, монопо-
лістична конкуренція, олігополія, монополія) немає 
необхідності. Сучасна теорія фірми виходить або 
з тієї обставини, що виробництво не вимагає часу, 
або з припущення, що інвестиційний період визна-
чається технічними умовами. Усі ресурси витрача-
ються в один момент часу, а через деякий період 
випускається продукт, так що немає необхідності 
виділяти основний і оборотний капітал. Таким чи-
ном, категорія оборотного капіталу виявилася прак-
тично витісненою з області теоретичних досліджень 
у сферу конкретної економіки і фінансів.

Сучасні зарубіжні та вітчизняні автори дають 
різноманітні визначення оборотного капіталу, які 
різняться у деталях. Безліч визначень оборотного 
капіталу відображають складність і багатофункціо-
нальність цієї категорії.

У сучасній економічній літературі оборотний 
капітал представлений термінами «оборотний ка-
пітал» і «оборотні кошти». І саме тому не просте-
жується очевидна межа між поняттями «оборотні 
кошти» та «оборотний капітал» і не спостерігається 
ідентичності у термінології.

Етимологічно словосполучення оборотний ка-
пітал походить від англійського «working capital», 
що у перекладі означає «робочий капітал». Згідно з 
іншими варіантами, термін оборотний капітал похо-
дить від англійського «floating capital» – оборотний 
капітал.

Зупинимося детальніше на різних визначеннях 
даного поняття, які зустрічаються в економічній лі-
тературі.

Так, Словник сучасної економічної теорії Мак-
міллана визначає оборотний капітал (floating 
capital) як гроші, вкладені у незавершене вироб-
ництво, виплачену заробітну плату або інвестова-
ні не в основний капітал. Ці гроші розглядаються 
як інвестиції, оскільки з їх допомогою формуєть-
ся частина використаних виробничих потужностей 
[12, с. 189].

Той же словник Макміллана дає визначення 
поточних оборотних активів (current assets) відно-
сячи до них запаси, короткострокову дебіторську 

заборгованість, готівку і короткострокові інвестиції 
[12, с. 115].

Визначення оборотного капіталу (working 
capital), наведене в англо-російському словнику-до-
віднику Е.Дж. Долана і Б.І. Домненко, більшою мі-
рою акцентує увагу на місці інвестицій в оборотний 
капітал у загальному кругообігу капіталу. Тобто 
оборотний капітал визначається як грошові фонди, 
що використовуються для виплати заробітної пла-
ти та оплати сировини і матеріалів в період між 
початком виробництва і відвантаженням оплаченої 
готової продукції [8, с. 461].

Подібне найпростіше визначення основних скла-
дових частин оборотного капіталу, яке досить часто 
вживають у значені оборотних коштів, ми знахо-
димо, наприклад, і у вітчизняній економічній літе-
ратурі.

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А.,  
Юрій С.І. вказують, що оборотний капітал тотож-
ний оборотним засобам і представляє собою одну із 
складових частин майна господарюючого суб'єкта, 
необхідну для нормального здійснення і розширен-
ня його діяльності [7, с. 100].

Ждан В.І. зазначає, що «оборотні кошти – це ко-
шти, авансовані у виробничі запаси, готову продук-
цію, незавершене виробництво, малоцінні та швид-
козношувані предмети» [13, с. 232].

Тобто оборотний капітал, відноситься до мобіль-
них активів фірми, які є грошовими коштами що 
можуть бути повернені до неї на протязі року або 
одного виробничого циклу.

Аналогічний аспект ставиться на перше місце, 
наприклад, і у визначенні, наведеному у популяр-
ному вітчизняному підручнику з фінансового об-
ліку [14, с. 519]: «Оборотні кошти – це сукупність 
грошових коштів, авансованих для створення і ви-
користання оборотних виробничих фондів і фондів 
обігу з метою забезпечення безперервного процесу 
виробництва і реалізації продукції». у центрі уваги 
головна функція оборотного капіталу – забезпечен-
ня безперервної діяльності підприємства.

Однак наведені вище визначення залишають 
осторонь важливу характеристику оборотного ка-
піталу, без якої губляться суттєві відмінності обо-
ротного капіталу від основного. Найбільш коректни-
ми, теоретично суттєвими і практично значущими 
є, на наш погляд, визначення оборотного капіталу, 
що акцентують особливості його кругообігу. Це, на-
приклад, визначення А.Г. Загороднього, Г.Л. Воз-
нюка: «Термін «оборотний капітал» (його синонім у 
вітчизняному обліку – оборотні кошти) відноситься 
до мобільних активів підприємства, які є грошовими 
коштами або можуть бути повернені до них протя-
гом року, або одного виробничого циклу» [9, с. 268].

Аналогічно визначається оборотний капітал 
Дж.К. Ван Хорном: «Оборотними засобами (поточ-
ними активами), щодо визначення теорії бухгалтер-
ського обліку, є активи, які можуть бути повернені 
у готівку протягом одного року» [4, с. 222], а за ви-
словом Ф. Бутинця оборотні активи (current assets, 
short-term assets, working assets) – це кошти, а та-
кож ті види активів, які можуть бути повернені у 
гроші, продані або спожиті не пізніше ніж через рік 
(легко реалізовані цінні папери, рахунки дебіторів, 
товарно-матеріальні запаси, витрати майбутніх пе-
ріодів) [3, с. 168]. 

При розгляді оборотних коштів і оборотного ка-
піталу, необхідно також враховувати спосіб їх ві-
дображення у бухгалтерському балансі. У цьому 
випадку під оборотними засобами, слід розуміти 
актив балансу, який розкриває предметний склад 
майна організації, зокрема, його оборотні або поточ-
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ні активи (матеріальні оборотні кошти, дебіторську 
заборгованість, вільні грошові кошти), а під оборот-
ним капіталом – пасив балансу, що показує, яка ве-
личина коштів (капіталу) вкладена у господарську 
діяльність (власний і позиковий капітал). Інакше, 
оборотний капітал – це величина фінансових дже-
рел, необхідних для формування оборотних активів 
організації.

Отже, можна сказати, що трактування оборот-
ного капіталу представниками сучасної економічної 
науки зазнало певних змін. На даний момент часу 
основний акцент у визначенні складу і структури 
оборотного капіталу робиться на параметри керова-
ності оборотного капіталу, отже він розглядається 
як керований об'єкт.

В.І. Науменко включає в оборотний капітал 
цінні папери, дебіторську заборгованість за мі-
нусом знижки на сумнівні борги, грошову готів-
ку [11, с. 18]. Ю. Брігхем і Л. Гапенскі до складу 
оборотного капіталу включають «... грошові кошти, 
ліквідні цінні папери, дебіторську заборгованість і 
товарно-матеріальні запаси» [2, с. 257]. Ці поточні 
активи вважаються ліквідними, тому що їх можна 
легко і швидко перетворити на гроші.

Незважаючи на загальні базові підходи до по-
няття оборотного капіталу, конкретні визначення 
оборотного капіталу у західних авторів дещо відріз-
няються. В основному це пов'язано з особливостями 
бухгалтерської звітності прийнятої у різних краї-
нах. Так, в американському бухгалтерському облі-
ку (US GAAP) до оборотних активів відносять ре-
сурси, які з достатнім ступенем ймовірності будуть 
повернені у грошову форму, продані або спожиті 
протягом наступного року (або більш тривалого 
операційного циклу). І відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності (більше наближени-
ми до європейського фінансового обліку) оборотни-
ми (поточними) активами є активи, які застосову-
ються у виробничому циклі при нормальних умовах 
функціонуючими компаніями (наприклад, матері-
али), використовуються для цілей перепродажу і 
підлягають реалізації протягом 12 місяців (товари), 
є грошовими засобами або їх еквівалентами, які ви-
користовуються у будь-яких цілях [13, с. 128].

Проаналізувавши існуючі точки зору, слід за-
значити, що найбільш повно відображає специфіку 
оборотного капіталу таке визначення: «Оборотний 
капітал – це грошовий вираз усієї сукупності по-
точних активів, які представляють собою частину 
майна підприємства та використовуються для за-
безпечення процесу виробництва і реалізації про-
дукції, приросту доходів, шляхом вкладення у 
короткострокові інструменти фінансового ринку» 
[5, с. 134].

У даному визначенні враховується вплив фон-
дового ринку на процес управління оборотним капі-
талом підприємств. Цей вплив пов'язаний не тільки 
з появою нових джерел фінансування оборотного 
капіталу (наприклад, дохід від емісії облігацій, ак-
цій), але й з виникненням нових елементів оборот-
ного капіталу (наприклад, короткострокові фінан-
сові вкладення).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Узагальнення наведеного дає можливість 
стверджувати, що всебічне теоретичне досліджен-
ня категорії оборотних активів, правильне розумін-
ня його сутності мають велике практичне значення. 
Оборотний капітал і оборотні активи – це понят-
тя, які взаємопов’язані й тісно переплітаються між 
собою. Таким чином, вони є тотожними. Оборотні 
активи – це ті активи, без яких неможливе здій-
снення господарської діяльності підприємства. Обо-
ротним капіталом на кожному підприємстві оперу-
ють щоденно: закуповують сировину і матеріали, 
використовують їх у виробництві, відвантажують 
готову продукцію, отримують гроші від дебіторів. 
Важливість ефективного управління оборотними 
активами важко переоцінити. Нестача оборотного 
капіталу може паралізувати діяльність підприєм-
ства або погіршити його ліквідність, а надлишок 
означатиме, що частина капіталу не працює і не 
приносить прибутку. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані 
з віднесенням об’єктів до оборотних чи необорот-
них. Цим зумовлена необхідність поділу ресурсів на 
окремі категорії, які потрібні для забезпечення від-
повідного сприйняття агрегованої інформації, яку 
повинні розуміти її користувачі. 
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Постановка проблеми. Сучасне книговидання 
характеризується рядом новітніх нетради-

ційних пiдходiв до якостi книги, якi поглиблюють 
її сприйняття, сприяють ширшому розповсюджен-
ню в умовах швидкого розвитку ринкових вiдносин. 
Така тенденцiя зумовлена докорiнними змiнами ви-
мог до технологiчних, соцiально-економічних i ес-
тетичних показникiв якоcтi книжкових видань, до 
створення та реалiзацiї в книжковiй iндустрiї сис-
тем якостi. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у вивченні та аналізі показників якості ви-
давничої продукції та контролю їх якості на кожно-
му етапі виготовлення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У розвитку поліграфічного виробництва надзвичай-
но важливу роль відіграє якість тієї продукції, що 
виробляється підприємством. Якісною вважається 
продукція, що відповідає вимогам стандартів і тех-
нічних умов, і задовольняє потреби споживачів. На 
якість поліграфічної продукції впливають наступ-

ні чинники: майстерність і досвід друкарів, якість 
проекту, матеріалів, засобів виробництва, техноло-
гічних процесів, організації виробничого процесу, 
самого процесу виробництва (рис. 1) [1, с. 9].

До основних показників якості видавничої про-
дукції відносяться:

- зміст;
- якість основних матеріалів, з яких вона ви-

робляється;
- зовнішній вигляд і поліграфічне виконання. 

Естетичні показники характеризують зовнішній 
вигляд продукції, її виразність, своєрідність, гар-
монійність, цілісність, відповідність стилю та моді. 

Основні пpинципи i напрямки удосконалення 
якостi можна сформулювати наступним чином. 

1. Система якості як органічна частина полігра-
фічного підприємства повинна проектуватись, ви-
ходячи з її призначення, цільової орієнтації та умов 
функціонування. 

2. Удосконалення всіх основних елементів систе-
ми якості (об'єктів керування, показників діяльності 
тощо) має базуватись на єдиних системних засадах. 
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3. Складність організаційної структури, функцій і 
технології керування якістю повинні визначатися, ви-
ходячи з вимог читача й інших зацікавлених сторін. 

4. Взаємозв'язок елементів системи якості між 
собою повинен здійснюватися за допомогою інфор-
маційних систем, які забезпечують реалізацію су-
часної технології обробки даних [3]. 

Технічний контроль якості продукції на ПрАТ 
«Видавництво «Поділля» здійснюється органолеп-
тичними методами згідно з технічними вимогами на 
кожному етапі виготовлення (рис. 2). 

 

1. Набір та верстання книги

2. Перенесення зверстаних смуг сторінок на металеві пластини

5. Фальцювання зошитів

9. Обробка книжкового блоку

3. Процес друкування

12. Обробка книги

4. Зіштовшування та розрізання аркушів відбитків

10. Виготовлення палітурної кришки

6. Виготовлення форзаців

7. Комплектування блоків

8. Скріплювання зошитів у блоки

11. Вставка блоку в палітурну кришку

Технологічна схема виробництва книжкових видань

Рис. 2. Технологічна схема виготовлення книжкових 
видань на ПрАТ «Видавництво «Поділля»

1. Набір та верстання книги посторінково на 
комп’ютері. Коректор перевіряє, вичитує помил-
ки та виправляє. Кількість сторінок повинна бути 
кратною 16.

2. Перенесення зверстаних смуг сторінок на ме-
талеві пластини. Начальник цеху або майстер пере-
віряє якість пластин: нумерацію, правильність мон-
тажу та підписує до друку перший відбиток.

3. Процес друкування – перенесення зображен-
ня з металевих пластин на аркуші паперу за допо-
могою накладання тонкого шару фарби одразу по 
16 сторінок на друкарських офсетних машинах.

Тиражні відбитки повинні відповідати підписно-
му листу (за насиченістю, рівномірним нанесенням 
фарби, чіткістю задрукованих елементів). Через 
певний проміжок часу (кожні 5-10 хв.) тиражні від-
битки порівнюються із затвердженим підписним 
листом-талоном. 

4. Зіштовхування та розрізання аркушів-відбит-
ків віддрукованого тексту. 

Площини зрізів стопи паперу повинні бути чисті 
і гладкі, без смуг, хвилястості, злипання листів. На 
верхньому листі стопи не повинно бути зморшок і 
слідів від притискаючої балки. Граничні відхилення 
по довжині і ширині листа після розрізання (під-
різання) ± 1,0 мм. Розміри листів контролюють ру-
леткою, металевою лінійкою.

5. Фальцювання зошитів – технологічний про-
цес, при якому аркуші складаються в зошити, в 
яких колонцифри йдуть по порядку. 

Зошити повинні мати правильну послідовність 
сторінок. Всі листи зошитів мають бути щільно за-
тягнуті в згинах, фальци зошитів обжаті без змор-
шок і пошкоджень. 

6. Паралельно іде виготовлення форзаців – це 
перші два листи, які слідують за палітуркою та 
призначені для скріплення блоку і палітурки. 

Приклеєні до зошитів форзаци повинні бути 
розміщені у відповідності з затвердженим етало-
ном. Форзаци повинні бути приклеєні без зморшок, 
складок, пошкоджень. 

7. Комплектування блоків (підборкою або вклад-
кою) – це складання зошитів в такому порядку, 
щоб колонцифри йшли по порядку. 

У кожному комплекті повинно бути повне число 
доброякісних зошитів даного видання зі всіма вклад-
ками, приклейками. Зошити в комплектах мають 
бути розміщені в заданому порядку. Зошити повинні 
бути чистими, без пошкоджень і деформацій. 

8. Скріплення зошитів у блоки буває нитками 
або металевою скобою. 

Книжкові блоки повинні бути зшиті міцно: зо-
шити прошиті всіма стібками, нитки стібків міцно 
натягнуті і не пошкоджені. Контроль виконують ві-
зуально, шляхом порівняння із затвердженим ета-
лоном і за допомогою металевої лінійки. 

9. Обробка книжкового блоку.
Після обробки блоків на агрегаті БТГ перекіс бло-

ку не повинен перевищувати при товщині блоку до 
20 мм – 1 мм, вище 20 мм – 3 мм. Клапани марлі 
не повинні бути деформовані і перекошені. Смужки 
капталу повинні бути приклеєні до обох кінців ко-
рінця блоку рівно, без перекосів і щільно обтягувати 
корінець, захоплюючи згини крайніх зошитів блоку. 

10. Паралельно іде виготовлення палітурної 
кришки, яка слугує для захисту блоку від пошко-
джень і є елементом художнього оформлення дру-
кованого видання. 

Розгорнуті палітурки повинні мати прямокутну 
форму. Зовнішній матеріал повинен бути рівномір-
но і щільно приклеєний по всій поверхні палітурки, 
без зморшок, бульбашок і складок. Розмір загину з 
внутрішнього боку – 15 мм. Контроль якості здій-
снюється за допомогою рядкоміру і візуально. 

11. Вставка блоку в палітурну кришку – це про-
цес з’єднання блоку з палітурною кришкою – одна 
із завершальних та відповідальних операцій, яка 
суттєво впливає на якість книги.

Книжковий блок повинен відповідати палітурці і 
правильно в ній розміщуватися з урахуванням по-
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Рис. 1. Фактори, що впливають на якість  
кінцевої видавничої продукції
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трібної ширини кантів. Відставання корінця палітур-
ки від корінця блоку в закритій книжці не повинне 
перевищувати 2 мм. Контролюють візуально, згідно 
з затвердженим еталоном і металевою лінійкою.

12. Обробка книги після вставки (обтиск, пресу-
вання, штрихування), контроль та упаковка книг в 
закриту пачку.

Кожна пачка тиражу містить задану кількість 
доброякісних екземплярів книг даного видання. 
Пачки повинні бути міцно обтягнуті пакувальним 
матеріалом – папером чи картоном. Контролюють 
візуально та за допомогою вимірювальної лінійки. 

Нами була досліджена якість двох зразків ви-
готовленої на ПрАТ «Видавництво «Поділля» про-
дукції [2]. Результати представлені у табл. 1.

Перший зразок – «Розгул диявола триває» – за 
всіма показниками відповідає вимогам нормативно-
технічної документації, а другий – «Шлях аріїв» – 
за якістю приклеювання форзаців, якістю шитва та 
вставкою блоку в палітурну кришку не відповідає 
вимогам, і тому його слід віднести до браку.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
відповідність вимогам стандартів є найважливішим 
чинником, який визначає критерії якості книги. Це 
впливає на експлуатаційні характеристики книг: 
видання високої якості довше використовуються, 
якість друку полегшує зорове сприйняття тексту, 
що для книг має велике значення. Тому видавни-
цтва повинні постійно підвищувати та контролюва-
ти якість своєї продукції.

Таблиця 1
Результати дослідження якості книжкових видань у ПрАТ «Видавництво «Поділля»

Показники якості

Вимоги ГСТУ 29.5-2001 
Видання книжкові. 

Поліграфічне виконання 
та технічні вимоги ПрАТ 
«Видавництво «Поділля» 

Назва і характеристика зразків

Книга «Розгул диявола 
триває» Книга «Шлях аріїв»

1. Рівномірність накату 
фарби

Накат фарби повинен бути 
рівномірним, друкарським, 
всі елементи – чіткими.

Накат рівномірний, 
друкарський; елементи – 
чіткі.

Накат рівномірний, 
друкарський елементи – 
чіткі.

2. Обрізання 
книжкового блоку 
з 3 сторін

Площини зрізів – чисті і 
гладкі, без смуг, хвилястості, 
злипання листів. 

Площини зрізів без за-
зубрин, чисті та рівні.

Площини зрізів без за-
зубрин, чисті та рівні.

3. Правильність 
колонтитулу

Зошити повинні мати 
правильну послідовність 
сторінок.

Зошити мають правильну 
послідовність сторінок.

Зошити мають правильну 
послідовність сторінок.

4. Якість приклеювання 
форзаців

Форзаци повинні бути при-
клеєні без зморшок, скла-
док, пошкоджень.

Форзаци приклеєні без 
зморшок, складок, пошко-
джень.

Наявні зморшки на за-
дньому форзаці.

5. Якість шитва

Книжкові блоки повинні 
бути зшиті міцно: зошити 
прошиті всіма стібками, нит-
ки стібків міцно натягнуті і 
не пошкоджені.

Книжкові блоки зшиті 
міцно: зошити прошиті 
всіма стібками, нитки 
стібків міцно натягнуті і 
не пошкоджені.

Нитки стібків занадто на-
тягнуті, відбувся розкол 
блоку.

6. Якість обробки 
книжкового блоку

Каптал повинен відповіда-
ти розміру блоку, поверхня 
корінця книжкового блоку 
повинна бути вкрита су-
цільним, рівномірним шаром 
клею, фальци всіх зошитів 
повинні лежати в одній 
площині.

Каптал відповідає розміру 
блоку і щільно прикле-
єний, не пошкоджений; 
марля приклеєна без 
зморшок; блок достатньо 
обжатий.

Каптал відповідає розміру 
блоку і щільно прикле-
єний, не пошкоджений; 
марля приклеєна без 
зморшок; блок достатньо 
обжатий.

7. Вставка блоку в 
палітурну кришку

Книжковий блок повинен 
відповідати палітурці і пра-
вильно в ній розміщуватися 
з урахуванням потрібної 
ширини кантів. Граничне 
відхилення до 2 мм.

Блок відповідає палітурці 
і правильно в ній розмі-
щується з урахуванням 
потрібної ширини кантів.

Блок вставлений з косо-
виною, ширина кантів не 
відповідає граничним від-
хиленням до 2 мм.

8. Якість обробки книги 
після вставки

Штриховка повинна бути 
достатньо глибокою і на-
давати книжковому блоку 
естетичного вигляду і зруч-
ності при відкриванні.

Штриховка достатньо 
глибока і надає книжко-
вому блоку естетичного 
вигляду і зручності при 
відкриванні.

Штриховка достатньо 
глибока і надає книжко-
вому блоку естетичного 
вигляду і зручності при 
відкриванні.
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ РИБИ В УКРАЇНІ

У статті здійснено аналіз стану ринку риби та рибної сировини в Україні. Наведені статистичні дані щодо вилову, 
імпорту та експорту, а також споживання риби. Розглянуті можливі шляхи подальшого розвитку ринку.
Ключові слова: ринок риби, структура ринку, рибна промисловість.

Постановка проблеми. Риба – це продукт ви-
сокої харчової цінності, оскільки м’ясо риб 

містить білків близько 13-23%, жирів – 0,1-33% – та 
1-2% мінеральних речовин, а також вітаміни А, D, 
Е, В

1
, В

12
, РР, С, екстрактивні речовини і вуглеводи. 

Саме тому, риба та рибна продукція відіграє зна-
чну роль у забезпеченні продовольством населення 
країни. Фактичне споживання риби і рибних про-
дуктів на одну особу в рік в Україні у 2013 році 
становило 15,1 кг, що на 1,5 кг більше ніж у по-
передньому році, проте цього все одно недостатньо 
для забезпечення фізіологічно обґрунтованої норми 
споживання, яка становить 20 кг. В той час у біль-
шості європейських країн рівень споживання риби 
і морепродуктів коливається від 22 до 35 кг. З огля-
ду на це, попит на продукцію рибництва в Украї-
ні є одним з найменш реалізованих, а потенційна 
фактична ємність цього ринку 600-650 тис. т. може 
бути збільшена на 30-40% за рахунок інтенсивно-
го розвитку ставкового рибництва та інших напря-
мів аквакультури. Але, так як рибогосподарський 
комплекс України працює в нестабільних умовах 

більше 20 років, національний рибний ринок поки 
що далекий не тільки від насичення, але навіть і від 
мінімального задоволення внутрішніх потреб насе-
лення країни. 

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати основне завдання дослідження, яке 
полягає у аналізі поточного стану, оцінці перспектив 
та шляхів розвитку вітчизняного ринку риби.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання проблеми. Слід 
зазначити, що перспективам розвитку вітчизня-
ного ринку риби присвячені роботи Т. К. Лебской, 
Н. В. Голембовской, А. В. Чукліна, Ю. Кернасюк, 
О. В. Загороднюк, С. І. Алимов, І. І. Корман та інших 
вчених.

Виклад основного матеріалу. Основною рибною 
продукцією внутрішніх водойм є свіжа риба різних 
порід. Тому одним з найважливіших аспектів функ-
ціонування підприємств, які її поставляють на ри-
нок, є умови вирощування й відгодівлі риби. Всього 
в Україні налічується близько 500 рибопромисло-
вих підприємств, з них лише 14 – державні [2].
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Аннотация
Рассмотрены основные факторы, влияющие на качество конечной издательской продукции. Сделан обзор подготовки 
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Summary
Basic factors which influence the quality of eventual publishing output were considered. The review of each stage of 
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В останні роки в Україні спостерігається тен-
денція зменшення об’ємів вилову риб. Хоча й у 
2013 році можна відзначити позитивну динаміку, 
ситуація все ж таки залишається незадовільною. 
Адже за період 1995-2013 рр. вилов риби скоротив-
ся майже вдвічі з 400,2 тис. т у 1995 р. до 216,3 у 
2013 р (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка вилову водних біоресурсів  
за 2009-2013 рр., т

Варто відзначити, що Україна має величезний 
потенціал використання внутрішніх водойм у на-
прямку розвитку рибальства та риборозведення, 
про це свідчить збільшення кількості добутих вод-
них ресурсів у внутрішніх водоймах, за останні 
роки (табл. 1). Так, вилов водних біоресурсів у вну-
трішніх водоймах України у 2013 році становив –  
45695 т, у 2012 – 41569 т, а у 2011 – 37574 т [1]. 

Загалом, в Україні понад 400 тис. гектарів ли-
манів, озер і відокремлених водойм та близько  

700 тис. гектарів водосховищ, рибопродуктивність 
яких може бути підвищена за рахунок інтенсифі-
кації. Збільшення обсягів вирощування риби в 1,5-
2 рази – це реальні можливості вітчизняної аква-
культури з урахуванням збереження біологічної 
рівноваги і збереження навколишнього середовища.

Традиційно основними об’єктами ставкового 
рибного виробництва в Україні є короп, білий тов-
столобик та білий амур, які складають більше 85% 
загальних обсягів товарного вирощування риби. 
Найбільше виробництво прісноводної аквакульту-
ри в Україні здійснюється державно-колективним 
об’єднанням «Укррибгосп» [5, c. 15]. 

Аналізуючи загальну динаміку вилову риби за 
видами, можна відзначити, що впродовж останніх 
років майже в половину скоротилися об’єми вилову 
сардини з 23132 т. у 2009 р. до 12535 т. у 2013 р., в 
той же час збільшилася кількість вилову хамси від 
15117 т. у 2009 р., до 36632 т. у 2013. Стосовно інших 
видів коливання відносно незначні (табл. 2).

Відносно видового складу риби у відсотковому 
співвідношенні за 2013 рік, то найбільшу частку 
займають такі види риб: хамса – 17%, ставрида – 
11,6%, товстолобик 6,8%, бичок 6,2 та скумбрія – 
6,0%. Найменшу частку становлять тріскові та су-
дак, яка складає 0,2% (рис. 2).

Стосовно виробництва продукції з риби, то най-
більш значущу нішу займає риба, філе рибне, м’ясо 
риби без кісток – 36%, та риба приготовлена, кон-
серви з риби, рибні палички – 31,7%. Частка соло-
них оселедців становить – 3,7%, соленої риби (крім 
оселедців) – 5,2%, сушеної та в’яленої – 2,2%, коп-
ченої 5,5% (рис. 3).

Таблиця 1
Добування водних біоресурсів за видами водоймищ

Роки

Добування водних біоресурсів за видами водоймищ, т

у внутрішніх 
водоймах

у виключній (морській) 
економічній зоні 

України

у виключних (морських 
економічних зонах 

інших держав

у відкритій 
частині Світового 

океану
Загалом

2009 42201 67314 147338 - 256853
2010 38364 69725 110592 - 218681
2011 37574 74870 98738 - 211182
2012 41569 63454 98903 - 203926
2013 45695 78848 96578 4681 225802

Таблиця 2
Добування риби за видами

Вид 2009 2010 2011 2012 2013
Оселедці 446 485 432 227 381
Сардини 34773 22277 19748 9763 4883
Кілька 23132 24230 23499 15704 12535
Тюлька 12901 10346 15314 8232 11730
Хамса 15117 22486 25063 29800 36632
Вобла, тараня 668 688 871 1540 1405
Судак 420 367 441 396 398
Лящ 3048 2713 2507 2830 3301
Кефаль (пілен-
гас) 7169 3837 3705 1435 1296

Короп 11029 9858 8762 10357 11524
Товстолобик 12396 11752 12139 12146 14778
Скумбрія 9526 16814 14646 14710 13028
Ставрида 36299 25852 2431 23417 25149
Бичок 7436 8888 675 9163 13349
Пісчанка 943 910 900 731 3800
Тріскові 97 37 93 294 506
Інші види 63200 53477 49969 54745 61659
Загалом 238600 215017 205285 195490 216354
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Прісноводна риба, аналогічна до тої, яка вирощу-
ється в ставковій аквакультурі України, практично 
не імпортується [6, c. 50].

Серед крупних постачальників риби і морепро-
дуктів в Україну виділяють групу компаній «Скан-
динавія», а також компанії «Міжнародна група 
морепродуктів», «Аляска Трейд», «Айсберг», «Клі-
он», а також «Українська Східна рибна компанія» 
і «Компанія Рікон». За підрахунками експертів, їх 
частка на ринку складає понад 75%.

Що стосується експорту риби і морепродуктів з 
України, то він досить незначний і носить, скоріш 
декларативний характер. Його основу складають 
види риб, які не користуються високим попитом на 
вітчизняному ринку – мілка сардина, сардинела, 
скумбрія і декілька інших видів, які придатні лише 
для консервування [5, c. 47].

Фонд споживання риби в Україні у 2013 році 
склав 662, 5 тис. т., з яких більше половини при-
падає на імпорт (рис. 5).
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Рис. 5. Споживання риби та рибних продуктів  
в Україні, тис. тонн

Стосовно споживання риби та рибопродукції се-
ред окремих регіонів найбільше споживають риби 
в Київській (20,1 кг/особа), Одеській (17,7 кг/осо-
ба), Миколаївській (17,1 кг/особа), Вінницькій і 
Черкаській областях (16,5 кг/особа), а найменше у 
Закарпатській (9,2 кг/особа) та Івано-Франківській 
(8,5 кг/особа) (рис. 6) [2]. 
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Рис. 6. Споживання риби та рибних продуктів  
у 2013 році за областями, кг/особа

Необхідно зазначити, що розв’язання проблем 
рибної галузі, дасть змогу забезпечити істотне під-
вищення рівня споживання рибної продукції насе-
ленням країни без нарощування імпорту.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дений аналіз стану та перспектив рибної сирови-
ни та продукції в Україні засвідчує про знижен-
ня об’ємів вилову риби і збільшенню масової долі 
прісноводних об’єктів вітчизняної аквакультури. 
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Рис. 2. Добування риби у 2013 році за видами, %
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На даний час рибний ринок України є залежним 
від імпорту (рис. 4). Так у 2013 р. в Україну було ім-
портовано риби, рибопродукції та інших біоресурсів 
на загальну суму $863,4 млн. Основними країнами –  
імпортерами є Норвегія, Ісландія та В’єтнам. Крім 
зазначених країн, поставки здійснюються з Туреч-
чини, Китаю, Росії, Білорусії та ін. [3]. 

 

505472 

687662 

863372 

4328 5802 9291 
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2011 2012 2013

Імпорт, тис. долларів 
США 

Експорт, тис. долларів 
США 

Рис. 4. Співвідношення експорту та імпорту риби 
та рибопродукції (2011-2013 рр.)

Здебільшого імпортується морожена риба або її 
філе, що складає понад 80% всього імпорту риби, 
рибопродукції та інших водних ресурсів, які зна-
чною мірою йдуть на переробку. Основу мороженої 
риби складає традиційний продукт для населення –  
оселедець, скумбрія, сардини або шрот.

Для об’єктивності слід зазначити, що понад 90% 
обсягу імпорту припадає на такі види риб, до яких 
Україна немає доступу і які видобуваються ви-
ключно у водах морських економічних зон інших 
держав, що пов’язано з особливостями біологічно-
го циклу цих видів та законодавства таких країн. 
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Український ринок риби і морепродуктів про-
довжує залишатися імпортзалежним. Виходом з 
ситуації, що склалася, може стати відродження 
сировинної бази та підвищення об’ємів власної 
аквакультури. Адже, щоб зменшити залежність 
від імпорту, необхідно збільшити обсяги виробни-
цтва в середньому на 50%. Разом з тим економіч-
но обґрунтований рівень виробництва вітчизняної 

рибної продукції значною мірою залежатиме від 
реалізації таких заходів:

- всебічної підтримки галузі з боку держави;
- росту реальних доходів населення;
- успішного вирішення комплексу проблем, 

пов’язаних з інвестиційною привабливістю рибогос-
подарської діяльності та подоланням ситуації щодо 
переваг у конкуренції з імпортованою продукцією.
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СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ  
В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ 

У статті розглянуто поняття збуту, як функцію маркетингу. Розглянуто основні функції збуту з урахуванням марке-
тингової основи. Подано загальну модель управління збутом підприємства.
Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, збутова діяльність, комерційна діяльність, збутова діяльність, 
маркетинг, попит.

Постановка проблеми. Необхідність вдоско-
налення й адаптації методів маркетингового 

управління комерційною діяльністю підприємств по 
збуту експортної продукції, розробки методологіч-
них, методичних і практичних напрямів з їх застосу-
вання зумовлюють актуальність теми дослідження.

Постановка завдання. Проблемні питання орга-
нізації та управління збутовою діяльністю підпри-
ємств і пов'язані з цим конкретні прикладні аспекти, 
були предметом наукових досліджень вітчизняних і 
зарубіжних авторів: А.Ф. Павленка, І.А. Рабіновича, 
А.В. Войчака, В.Г. Герасимчука, Р.Ф.Галімзянова, 
В.К.Козлова, О.А. Новікова, В.В. Щербакова, Г.Л. Ба-
гієва, П.В. Смірнова, Л.В. Осіпової, І.М. Сіняєвої, 
А.Н. Романова, Ф. Котлера, Г.Дж. Болта, П. Гінсто-
на, Витт Юрген та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Збут 
продукції тісно пов’язаний з виробництвом, розпо-
ділом, обігом цінностей. Товарні ресурси у процесі 
руху від сфери виробництва у сферу споживання 
проходять відповідні операції, сукупність яких і ви-
значає сферу збуту. Збутова діяльність це складова 
частина комерційної діяльності. Предметом збуто-
вої діяльності є готова продукція. Діяльність щодо 
організації збуту експортної продукції включає 
такі виробничо-технічні опера-
ції: отримання продукції з ви-
робництва, складування, відван-
таження, поставку, реалізацію.

За визначенням П.В. Смирно-
ва [7, с. 8], збут продукції являє 
собою комплекс організаційних, 
планових і економічних заходів, 
які пов’язаних з виявленням 
асортиментного попиту і про-
понуванням, постачанням, про-
суванням і реалізацією готових 
виробів, з мінімізацією збутових 
запасів і витрат обігу. 

Функціональна частина збу-
ту найбільш суттєва для під-
приємства. Надходження ко-
штів з ринку забезпечує саме 
збут. Найбільша частка вза-
ємодій підприємства з ринком 
припадає на збут. Під час збуту 
виявляються всі проблеми, які 
виникають у стратегії, управ-
лінні, організаційній структурі 
підприємства. 

© Чорна Л.О., Байлема І.В., 2014

 

Завдання

Проектування 
і створення системи 
розподілу продукції

Товарорух

Функції

Визначення ємності ринку 
і прогнозування його розвитку.

Сегментування ринку.
Вибір торгових посередників.

Вибір методів розподілу продукції.
Визначення довжини каналу. 

Оптимізація системи розподілу

Моніторинг і аналіз ринку.
Розробка структури управління збутом.
Вивчення платоспроможного попиту.

Оперативна робота
(обробка замовлень і т.ін.)

Сервісне обслуговування клієнтів.
Управління збутовими запасами

Маркетинговий контроль

Планування 
та управління 

системою

Організація 
та управління 
організаційно-

технічними 
операціями

Узагалі збут треба розглядати як функцію мар-
кетингу. Основні складові маркетингу – товар, ціна, 
розподіл і просування. Збут займається розподілом 
продукції і стимулюванням продажу. Як наголошує 
Ф. Котлер, «збут – це верхівка маркетингового ай-
сберга. Лише одна з багатьох функцій маркетингу, 
причому нерідко найсуттєвіша» [4, с. 23]. Д. Ланкас-
тер, Д. Джоббер наголошують, що «збут починають 
розглядати як одну з функцій маркетингу» [5, с. 36]. 

Г. Дж. Болт зазначає, що «взаємозв'язок цілей і 
завдань маркетингу і збуту неминуче зумовлює до 
перетинання їх функцій» (рис. 1) [1, с. 103]. Однак 
інтегрована в маркетинг організація збуту трапля-
ється на українському ринку дуже рідко. Здебіль-
шого практикують розподіл збутових і маркетин-
гових функцій по різних підрозділах підприємства. 

Проблему збуту неможливо вирішити без інте-
грації усіх функцій управління на основі маркетин-
гу – об’єднуючої і координуючої функції управлін-
ня в умовах ринку [8, с. 28].

Відповідно до маркетингової концепції, продаж 
(реалізація) – засіб спілкування із споживачами та 
їх вивчення, і якщо вони не задоволені, слід змі-
нювати загальну політику, а не якусь сторону про-
цесу продажу. Маркетинг аналізує розходження в 

Рис. 1. Основні функції збуту з урахуванням маркетингової основи
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смаках споживачів і розробляє 
пропозиції, спрямовані на їх за-
доволення. Він орієнтований на 
довгострокову перспективу, і 
його цілі відбивають загальні за-
вдання підприємства.

Продаж товарів гарантує по-
криття всіх витрат, пов'язаних 
з виробництвом, доставкою, за-
доволенням потреб споживачів. 
Саме у сфері збуту визнача-
ється результативність усіх дій 
фірми [2, с. 258]. 

Нині багато підприємств з 
метою стабілізації збутової ко-
мерційної діяльності розро-
бляють і здійснюють стратегію 
маркетингу, що ґрунтується на 
вивченні ринку збуту експортної продукції і на-
уковому прогнозуванні потреб покупців у продукції 
підприємства як найближчим часом, так і в пер-
спективі. Відомий американський учений з проблем 
управління П. Друкер висловлюється з цього пи-
тання так: «Мета маркетингу – зробити зусилля зі 
збуту непотрібними. Його мета – так добре пізнати 
і зрозуміти клієнта, що товар або послуга будуть 
точно підходити останньому і продавати самі себе» 
[3, с. 9].

На сучасному етапі розвитку ринкових відно-
син для розкриття суті управління збутом як со-
ціально-економічної проблеми треба, по-перше, 
з’ясувати загальноекономічну сутність поняття 
«збут», по-друге, визначити потребу управління 

збутом на засадах маркетингу й, по-третє, пізнати 
якісну специфіку збуту як об’єкту управління та 
на підставі цього виявити суперечності та внутріш-
ні джерела їх вирішення, що містяться у процесі 
управління збутом. 

Враховуючи вище зазначене, збутову діяльність 
(збут) можна розглядати у широкому та вузькому 
розумінні. У широкому розумінні це поняття озна-
чає процес, що охоплює: транспортування, складу-
вання, підтримування запасів, доробку, просування 
до оптових і роздрібних торговельних ланок, перед-
продажну підготовку, упакування, особистий про-
даж товарів, післяпродажне обслуговування. Інак-
ше кажучи, це система всіх заходів, що проводять 
після вироблення продукції і її виходу за межі під-

приємств-виробників. У вузькому розумін-
ні збут ототожнюють з поняттям «продаж» 
або «реалізація». У цьому разі збут (про-
даж) сприймають як особисте спілкування 
продавця та покупця, спрямоване на отри-
мання прибутку та потребує знань, навичок 
і певного рівня торговельної компетенції. 
Отже, збутова діяльність являє собою ціліс-
ний процес, а продаж – це один з його еле-
ментів. Тому для однозначності трактуван-
ня понять доцільно, коли мова йдеться про 
збут у широкому значенні, вживати поняття 
«збутова діяльність», а у вузькому розумін-
ні обмежуватися терміном «збут».

Менеджмент і маркетинг і являють со-
бою дві сторони управління підприємством, 
при цьому другий виступає в ролі генера-
тора ідей, а перший має забезпечувати їх 
досягнення.

Управління збутом у системі маркетингу 
означає дослідження основних методів і форм 
збуту на основі поглибленого аналізу існуючо-
го механізму господарських зв'язків підпри-
ємств-виробників з підприємствами-спожи-
вачами і збутовими посередниками з метою 
його подальшого удосконалення в інтересах 
підвищення конкурентоспроможності і рен-
табельності продукції підприємства [6, с. 161].

Загалом в управлінні збутом вирішують-
ся такі завдання: управління організацією 
збуту; обслуговування оптових покупців; 
участь у плануванні маркетингу. На підпри-
ємствах управлінська частина служби збуту 
може бути представлена відділом збуту у 
складі інших підрозділів або відокремлено. 
Загальну модель управління збутом про-
дукції на підприємстві подано на рис. 3.

Успішне виконання службами збуту по-
кладених на них завдань і функцій можли-
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Рис. 2. Схема інтегрованої функції маркетингу
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ве тільки якщо організаційна побудова правильна 
і буде враховувати всі конкретні умови збутової 
діяльності. На різних підприємствах організаційна 
структура служб збуту не однакова. Вона залежить 
від обсягу збутової роботи, яка визначається галу-
зевою належністю підприємства, масштабами ви-
робництва, номенклатурою продукції, характером 
операцій із підготовки її до постачання, складським 
господарством. Чим більший обсяг виробництва і 
ширший асортимент продукції, а також чим шир-
ший контингент одержувачів продукції, тим біль-
ший обсяг збутової роботи і складніша організацій-
на структура служби збуту.

Комерційну діяльність підприємств по збуту ми 
визначимо так: це комплекс заходів і дій для про-
довження виробничих відносин у сфері постачання 
і реалізації готової продукції.

Значущість комерційної діяльності по збуту, як 
зазначено вище, зумовлена ще й тим, що: у сфері 
збуту остаточно визначається результат усіх зусиль 
підприємства, спрямованих на розвиток підприєм-
ства та отримання максимального прибутку; при-
стосовуючи збутову мережу до попиту покупців, 
створюючи їм максимальні зручності до, під час і 
після придбання товару, виробник має значно біль-
ше шансів перемогти в конкурентній боротьбі; збуто-
ва мережа начебто продовжує процес виробництва, 
беручи на себе доробку товару та його підготовку до 
продажу (сортування, фасування, упакування).

Однак система управління, що існувала в неда-
лекому минулому, у головному та цілому перестала 
відповідати умовам господарювання, які змінили-

ся, та новим завданням розвитку економіки, ста-
ла гальмом їх реалізації. Її не можна вдосконалити 
змінивши окремі елементи, а треба кардинально 
перетворити всі її основні складові. Така карди-
нальна зміна системи управління як загалом, так і 
окремих її елементів (зокрема, управління збутом) 
можлива лише на засадах маркетингу. Ідеально ж –  
забезпечити інтеграцію та взаємне переплетення 
збутової діяльності та маркетингу між собою та з 
іншими господарчими функціями підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, ми вважаємо, що управління комерційною 
діяльністю по збуту на засадах маркетингу означає 
дослідження методів і форм збуту на основі погли-
бленого аналізу існуючого механізму господарських 
зв'язків підприємств-виробників і збутових посе-
редників з метою його подальшого вдосконалення 
в інтересах підвищення конкурентоспроможності і 
рентабельності продукції підприємства. 

Одна з вдалих форм збуту на сучасному ринку –  
франчайзингові системи. Такий спосіб організації 
комерційної діяльності забезпечує певний рівень 
доходу і керованість у наслідок відкриття торгових 
підприємств.

Раніш кожне підприємство працювало на єдино-
му ринку збуту, використовуючи один канал збуту. 
Сучасні ринки поділено на безліч цільових сегмен-
тів, тому все більше виробників використовують 
системи багатоканального розподілу. Систему мож-
на вважати багатоканальною, якщо виробник для 
виходу на один або декілька споживчих сегментів 
використовує два або більше каналів збуту.
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Аннотация
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Ключевые слова: управления, конкурентоспособность, сбытовая деятельность, коммерческая деятельность, сбытовая 
деятельность, маркетинг, спрос.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ140

3 (03) грудень 2014

УДК 339.564:658 (045)

Чорна Наталія Юріївна
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки
Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету
Кухарчук Анастасія Олегівна

студент
Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету

ПОНЯТТЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто зміст та сутність поняття експортного потенціалу підприємства та проаналізовано основні підходи 
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Постановка проблеми. Категорія «експортний 
потенціал підприємства» є однією з найваж-

ливіших складових понятійного апарату теорії між-
народної економічної діяльності. Жодне ґрунтовне 
дослідження проблем розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності чи підвищення міжнародної конкуренто-
спроможності мікроекономічних суб'єктів не залишає 
поза увагою питання їх узгодження з проблемою роз-
витку експортного потенціалу підприємства.

Експортний потенціал є основою для розробки 
стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Отже, фактори, які впливають на формування та 
розвиток експортного потенціалу, також опосеред-
ковано впливають і визначають процедуру форму-
вання стратегії виходу підприємства на зовнішній 
ринок та рівень репрезентативності підприємства у 
міжнародному ринковому середовищі.

Теоретико-методологічні та практичні аспекти 
аналізу, формування та використання експортно-
го потенціалу розглядались в працях провідних 
зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Ан-
дріанова В.Д., Сейфуллаєвої М.Е., Зав`ялова Н.І., 
Мазаракі А.А., Кириченка О.О., Крушницької Г.Б., 
Ломаченко Т.І., Афанасьєва К.М. та інших. 

Традиційно в економічній літературі досліджу-
ються питання визначення сутності експортного 

потенціалу в розрізі національної та регіональ-
ної економіки, визначаються фактори зовнішнього 
впливу на розвиток експортного потенціалу відпо-
відного рівня, аналізуються критерії ефективності 
використання експортного потенціалу. На жаль, не-
велика частина досліджень присвячена проблемам 
діагностування та розвитку експортного потенціалу 
саме підприємств. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є 
дослідження поняття експортного потенціалу під-
приємства та основних аспектів його формування в 
сучасних умовах господарювання. Із мети, відповід-
но, випливають основні завдання проведеного до-
слідження:

– проаналізувати основні підходи до трактуван-
ня поняття експортного потенціалу підприємства;

– розглянути чинники, що впливають на фор-
мування та розвиток експортного потенціалу під-
приємства в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Екс-
портний потенціал підприємства слід розглядати 
як діалектичну єдність двох аспектів: сукупності 
існуючих факторів впливу та системи їх актив-
ного виявлення в процесі господарської взаємодії 
(середовища). Потенційні можливості експортного 
розвитку кожного підприємства взаємопов’язані з 
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факторами середовища, які з одного боку, впли-
вають на характер та ефективність використання 
потенціалу, з іншого – є органічною частиною скла-
дових виробничої функції. А самі складові експорт-
ного потенціалу приводяться в дію умовами серед-
овища і одночасно їх створюють.

Аналіз сучасних наукових праць дозволяє ви-
ділити чотири основні під-ходи до тлумачення 
сутності експортного потенціалу підприємства, які 
можна розглянути на рис. 1. 

 

Підходи

просторово
орієнтований 

орієнтований
на розвиток

конкуренто
орієнтований

масштабно 
орієнтований

Рис. 1. Підходи до трактування  
експортного потенціалу підприємства

Наукові теорії щодо вивчення експортного по-
тенціалу підприємства виділяють чотири підходи в 
розвитку теорії експортного потенціалу: масштабно 
орієнтований (експортний потенціал розуміється як 
здатність зберігати або збільшувати обсяг експорту), 
просторово орієнтований (експортний потенціал –  
це здатність до контролю максимально можливої 
частки світового ринку), конкуренто орієнтований 
(експортний потенціал як здатність виявляти та 
відтворювати конкурентні переваги на світовому 
ринку) та підхід, орієнтований на розвиток (під екс-
портним потенціалом розуміється здатність роз-
виватись на світовому ринку). Враховуючи сучас-
ний динамізм міжнародних економічних відносин, 
останній підхід до дослідження експортного потен-
ціалу є найбільш актуальним [1, с. 116-117].

Доповнюючи і уточнюючи зміст категорії „екс-
портний потенціал” в руслі даного наукового підхо-
ду зазначимо, що експортний потенціал підприєм-
ства слід розглядати як його здатність до розвитку 
на світовому ринку через зміну форми, місця, обся-
гів експортної діяльності при оптимальному вико-
ристанні внутрішнього і зовнішнього економічного 
потенціалу підприємства.

На нашу думку, зовнішньоекономічна діяль-
ність країни залежить від експортного потенціалу 
її підприємств, здатності виробляти та експорту-
вати конкурентоспроможні на зовнішньому ринку 
товари та послуги. Тобто, експортний потенціал 
залежить від ресурсно-сировинного, промислово-
го, фінансового, людського, соціально-культурного, 
інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного 
потенціалів.

Отже, чинники, що впливають на формування 
експортного потенціалу підприємства, можна умов-
но поділити на два типи, що визначають успішність 
виходу на світовий ринок: зовнішні й внутрішні.

Зовнішні чинники існують поза національними 
системами господарства, представляючи тенденції 
розвитку світового ринку. До них відносять особли-
вості розвитку світової економіки; глобальну кон-
куренцію; місце країни у світовій торгівлі; рівень 
економічного розвитку країни й використання до-
сягнень НТП.

Внутрішні чинники – це рівень економічно-
го розвитку регіону і ємність внутрішнього рин-
ку; комплекс ресурсів регіону; стан ринкової інф-
раструктури; інформаційна прозорість; наявність 
умов участі в світогосподарських зв'язках (умови 
нарощування експорту, товарна спеціалізація й 
конкурентоспроможність продукції, маркетингова й 

інвестиційна привабливість); економіко-географічне 
положення; соціально-політичні та економічні фак-
тори; державна політика.

Білоруські вчені Д. Форменок, С. Дубков, С. Да-
далко запропонували класифікацію факторів, що 
впливають на формування експортного потенціалу 
підприємства за ознакою об’єкта маркетингового 
середовища підприємства і виокремлюють декілька 
груп факторів:

– характеристики фірми (розмір, міжнародна 
компетентність, чисельність менеджерів із міжна-
родним досвідом), продукту, галузі та експортного 
ринку;

– психологічні характеристики та переваги ме-
неджменту;

– вибір цільового ринку та сегменту.
Автори пропонують виокремити дві групи фак-

торів залежно від ступеня контролю над ними:
1) ендогенні – пов’язані з діяльністю підприєм-

ства, його зовнішньоеко-номічною маркетинговою 
стратегією, характеристиками менеджменту;

2) екзогенні – включають характеристики по-
літичного, географічного, природно кліматичного 
середовища внутрішнього та експортного ринку 
[4, с. 31].

Ми вважаємо, що досліджуючи внутрішнє се-
редовище, особливу увагу слід приділити аналізу 
правового середовища для регулювання зовнішньо-
економічної діяльності щодо розвитку експортного 
потенціалу. Зокрема необхідно проаналізувати:

– наявність угод з країнами, на ринки яких пла-
нується вийти;

– узгодженість національного законодавства 
із законодавством країн – зовнішньоекономічних 
партнерів (зокрема систему сертифікації);

– нормативну базу підтримки експорту (зокре-
ма державну підтримку вітчизняного експортера 
у зовнішньому середовищі (антидемпінгові розслі-
дування, інформаційна підтримка), наявність пільг 
щодо оподаткування експорту тощо); 

– обмеження експорту (за товарами, країнами; 
система індикативних цін тощо);

– законодавчу база підтримки внутрішнього то-
варовиробника тощо [3, с. 131].

Під час дослідження зовнішнього середовища 
формування експортного потенціалу суб’єкта гос-
подарювання слід акцентувати увагу на аналізі по-
літичного, правового, конкурентного та економічно-
го середовища, зокрема необхідно проаналізувати:

1. Політичне середовище:
– перелік компаній різних держав, які працю-

ють на даному ринку; перелік (наявність) політич-
них або терористичних акцій асоціального харак-
теру;

– можливість виникнення умов для експропріа-
ції, обмеження діяльності закордонних фірм з боку 
держави;

– характеристика бюрократичної системи, ко-
румпованість чиновників.

2. Правове середовище:
– оподаткування зовнішньоторговельних опера-

цій (зокрма тарифні методи регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності (мито, інші тарифні об-
меження щодо імпорту/ експорту);

– організація процедури входу на ринок (зокрема 
нетарифні методи регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності, система квотування і ліцензування);

– обмеження експорту (за товарами, країнами; 
система індикативних цін тощо);

– законодавча база підтримки внутрішнього то-
варовиробника (пільги щодо оподаткування імпор-
ту, антидемпінгове законодавство);
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– механізм державного цінового регулювання.
3. Конкурентне середовище:
– національні суб’єкти підприємництва;
– зовнішні суб’єкти підприємництва;
– рівень конкурентоспроможності продукції (по-

рівняно з іноземною);
4. Економічне середовище:
– лібералізація економіки (ступінь відкритості 

тощо);
– обсяги валового внутрішнього продукту, темпи 

його зростання;
– рівень внутрішнього споживання (зокрема ви-

моги до параметральних властивостей продукції. 
що висуваються користувачами);

– рівень середньоринкових цін на продукцію.
Розуміння факторів, які впливають на експорт-

ний потенціал підприємства, дозволяє класифіку-
вати умови створення середовища формування та 
реалізації експортного потенціалу підприємства: 

– економічні;
– політико-правові; 
– соціально-культурні;
– технічні;
– природнокліматичні.
Дунська А. Р. до найбільш значущих факторів 

формування експортного потенціалу підприємства 
відносить такі: 

1) організація управління підприємством; 
2) інформаційне забезпечення зовнішньоеконо-

мічної діяльності; 
3) планування експортного виробництва; 

4) облік та аналіз експортних поставок; 
5) кадровий менеджмент [2, с. 31].
Так, реалізація заходів за кожним фактором 

формування й розвитку експортного потенціалу 
сприятиме підвищенню конкурентних позицій під-
приємства, ефективному просуванню продукції під-
приємства на цільовому зовнішньому ринку. Тобто 
зазначені фактори впливають не лише на розвиток 
експортного потенціалу, а в кінцевому результаті 
вони здатні посилити конкурентоспроможність під-
приємства в цілому.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, проблема категоріальної визначеності екс-
портного потенціалу підприємства має методологічні 
витоки, а її вирішення потребує застосування сис-
темного підходу. У сучасних умовах рішення про-
блеми формування, розвитку й особливо ефективної 
реалізації можливостей експортного потенціалу під-
приємства залежить не тільки від економічної си-
туації в країн і, але і тісно пов’язане зі змінами, що 
відбуваються у світогосподарському середовищі.

Розглянуті в статті методологічні підходи до 
визначення сутності та формування експортно-
го потенціалу підприємства формують підґрун-
тя для розвитку цієї галузі наукового знання. За-
вданням подальшого наукового пошуку має стати 
формування ефективних механізмів управління 
формуванням та розвитком експортного потенціа-
лу вітчизняних підприємств, адекватних сутності 
об'єкта управління та умовам сучасної міжнародної 
конкуренції.
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ков, С. Дадалко // Баковский весник. – 2011. – № 10. – С. 29–35.

Черная Наталья Юрьевна
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики предприятия и международной экономики
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗА РАХУНОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Дана стаття присвячена дослідженню експортного потенціалу та його впливу на міжнародну конкурентоспромож-
ність підприємства. У роботі авторами проаналізовано поняття конкурентоспроможності й експортного потенціалу та 
взаємозв’язок між ними. Також виділено основні елементи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств на зовнішньому ринку за рахунок більш ефективного використання їх експортного потенціалу.
Ключові слова: експортний потенціал, конкурентоспроможність, експортна конкурентоспроможність, підприємство, 
ринок.

Постановка проблеми. Проблема забезпечен-
ня конкурентоспроможності, як основи фор-

мування і забезпечення економічного зростання, за-
ймає важливе місце у стратегії розвитку економіки 
України. Одним з основних чинників, що впливає 
на конкурентоспроможність, прибутковість та до-
сягнення відповідного рівня в галузі управління 
підприємством є повнота використання можливос-
тей даного підприємства, його потенціалу, зокрема 
і експортного потенціалу. Адже саме експортний 
потенціал є основою для розробки стратегії вихо-
ду підприємства на зовнішній ринок і його участі у 
міжнародній діяльності.

Проблематикою вимірювання та підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, в тому чис-
лі за рахунок розвитку його експортного потенціа-
лу, займалися такі дослідники, як Є. П. Голубков, 
Г. Л. Азоєв, Н. І. Діденко, І. Кірцнер, М. Портер, 
А. Ю. Юданов, Дж. Стрикланд, А. Томпсон та ін.

Проблема підвищення конкурентоспроможності 
та розвитку експортного потенціалу підприємства є 
складною і різновекторною. Головним аспектом за-

значеної проблеми є визначення джерел оновлення 
експортного потенціалу, пошук важелів для стиму-
лювання його розвитку, адже саме від рівня екс-
портного потенціалу в більшій мірі залежить якість 
присутності вітчизняного підприємства на зовніш-
ньому ринку.

Постановка завдання. Відповідно до тематики 
даної роботи можна виділити наступні завдання 
дослідження:

– розглянути поняття експортного потенціалу 
та конкурентоспроможності підприємства, проана-
лізувати їхній взаємозв’язок;

– визначити ключові елементи підвищення між-
народної конкурентоспроможності для вітчизняних 
підприємств, що дотримуються напрямку розвитку 
експортного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В результаті дослідження було виявлено, що по-
няття експортного потенціалу підприємства досить 
складне в своєму визначенні, оскільки поєднує 
тлумачення таких економічних категорій, як «кон-
курентний потенціал», «виробничий потенціал», 
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«потенціал експортної діяльності», а також «фі-
нансовий потенціал». 

Під конкурентним потенціалом розуміється кон-
курентоспроможність то-вару, яка характеризу-
ється як рівень його економічних, технічних і екс-
плуатаційних параметрів, що дозволяє витримати 
суперництво (конкуренцію) з іншими аналогічними 
товарами на ринку. 

Поняття конкурентоспроможності може бути 
застосовано до всіх елементів експортного потен-
ціалу. Однак у цьому дослідженні конкурентоспро-
можність товару розглядається як окремий елемент 
експортного потенціалу підприємства. 

Потенціал експортної діяльності визначається 
максимальними можливостями підприємства реа-
лізовувати свою продукцію на зарубіжних ринках 
збуту. На нашу думку, даний елемент є ключовим у 
структурі експортного потенціалу, оскільки сучас-
ний світовий ринок є ринком покупця, а, отже, на 
першому місці стоять питання не так виробництва, 
скільки реалізації товару.

Для того, щоб успішно діяти в умовах ринкової 
економіки, підприємство повинно оперативно фор-
мувати раціональні варіанти відповідей на всі змі-
ни, які щоденно, виникають у процесі його ділової 
активності [1, c. 21].

Узагальнюючи наукові дослідження вітчизняних 
і зарубіжних вчених в цій сфері слід зазначити, що 
експортний потенціал – це обсяг конкурентоспро-
можної продукції, яку здатна створити й спромож-
на реалізувати на зовнішніх ринках у просторо-
во-часовому вимірі певна виробничо-господарська 
система.

Конкурентоспроможність підприємства – це 
його комплексна порівняльна характеристика, яка 
відбиває ступінь переваг над підприємствами-кон-
курентами за сукупністю оціночних показників ді-
яльності на певних ринках, за певний проміжок 
часу. Тобто, конкурентоспроможність можна оці-
нювати шляхом порівняння конкурентних позицій 
кількох підприємств на певному ринку[1, с. 56].

З одного боку, країна, яка має високі конкурентні 
можливості створює для підприємств певні джере-
ла, які формують їх конкурентні переваги. Вони мо-
жуть виступати у вигляді продуктивної, ефектив-
ної державної політики або міжнародного престижу 
тощо. З іншого – міжнародний досвід свідчить, що 
статус лідера у світовій економіці, у культурному 
та соціальному розвитку досягають лише ті країни, 
які спроможні забезпечити світову якість продукції 
та послуг. Це створює їх виробникам конкурентні 
переваги, а споживачам – комфортні умови жит-
тя. Саме тому у провідних країнах світу проблеми 
якості постійно знаходяться у фокусі економічних 
інтересів держави, громадського суспільства і пере-
січних громадян [3, с. 13].

Проведені нами дослідження структури екс-
портного потенціалу дозволили виділити три осно-
вні елементи, які найбільше впливають на його 
формування:

1) експортна конкурентоспроможність продукту;
2) експортна конкурентоспроможність підприєм-

ства-виробника;
3) експортна конкурентоспроможність країни-

виробника.
Реалії сьогодення свідчать про те, що існує про-

блема щодо створення та забезпечення подальшого 
зростання рівня міжнародної конкурентоспромож-
ності вітчизняних підприємств при виході на зару-
біжні ринки.

Основними проблемами, які перешкоджають 
успішній реалізації конкурентних переваг є перш за 

все технологічна відсталість вітчизняних компаній 
та наявність несприятливого бізнес-клімату в нашій 
державі. У більшості випадків українська продукція 
виявляється неконкурентоспроможною внаслідок 
відсутності відповідних сертифікатів якості або ви-
користання таких систем оцінки якості товарів, які 
не відповідають загальноприйнятим у світі.

Від ринків збуту залежать обсяг продажу, екс-
порт продукції, середній рівень цін, виручка від ре-
алізації продукції, сума одержаного прибутку тощо. 
Тому, надзвичайно важливо здійснювати вивчення 
попиту на продукцію і формування портфеля за-
мовлень. Від визначення цього показника залежать 
виробничі потужності підприємства та ступінь ви-
користання їх у процесі подальшої діяльності. Якщо 
попит на продукцію падає з якихось причин, то, 
відповідно, зменшується портфель замовлень, від-
бувається спад виробництва, зростає собівартість 
продукції, збільшуються збитки, в результаті чого 
підприємство може стати банкрутом. Тому аналіз 
попиту на профільну продукцію підприємства має 
велике значення і впливає на розмір експортного 
потенціалу. Це один із найважливіших і найвідпо-
відальніших етапів дослідження зовнішнього ринку.

Досягнення високого рівня конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств на зовнішньо-
му ринку можливе лише за умов застосування 
ефективного управління конкурентоспроможністю 
та експортним потенціалом підприємства. Під сис-
темою управління міжнародною конкурентоспро-
можністю підприємства (товарів, робіт, послуг) 
слід розуміти сукупність організаційної структу-
ри, процесів, технологій, положень ресурсів тощо, 
необхідних для створення і реалізації умов, які 
сприятимуть створенню конкурентних переваг у 
теперішньому і майбутньому бізнес-середовищі 
[2, с. 247].

Вагомим джерелом посилення експортного по-
тенціалу підприємства є реалізація конкурентної 
стратегії управління персоналом підприємства, 
головне завдання якої реорганізації підготовки і 
навчання кадрів. Необхідна розробка комплексної 
ефективної системи визнання трудових заслуг, що 
забезпечувала б посилення трудової мотивації всіх 
працівників підприємства. Основні компоненти цієї 
системи наступні:

– об'єктивна оцінка результатів діяльності кож-
ного працівника;

– удосконалена система оплати праці всіх кате-
горій працівників підприємства;

– гнучка система матеріального заохочення;
– формування процесу зміни психології праців-

ників.
Розвиток експортного потенціалу підприємства 

за рахунок підвищення ефективності управління 
персоналом відбувається за рахунок:

– реорганізації системи підготовки кадрів;
– вдосконалення системи обліку кількості та 

якості результатів праці кожного робітника;
– створення умов для творчої ініціативної  

праці;
– впровадження різних методів заохочення та 

визнання трудових досягнень кожного робітника;
– запровадження механізму відповідальності за 

забезпечення конкурентоспроможності продукції;
– забезпечення соціального захисту праців- 

ників.
Важливим для формування потенціалу розвитку 

вітчизняних компаній є їх переорієнтація на досяг-
нення цілей підвищення конкурентоспроможності, 
ефективної реалізації свого експортного потенціалу 
й виходу на світові ринки як надійних партнерів.
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Для виходу на зарубіжні ринки за умов глоба-
лізації вітчизняним компаніям слід активно здій-
снювати процеси купівлі активів іноземних фірм, 
створення іноземних філій та представництв, фор-
мування сучасних схем постачання та збуту з ме-
тою наближення до споживача.

Отже, до основних елементів підвищення кон-
курентоспроможності підприємства, що здійснює 
стратегію розвитку експортного потенціалу можна 
віднести:

– реалізацію програми технічного переозброєн-
ня підприємства за рахунок технічних та техноло-
гічних, реконструктивно-капітальних заходів;

– зміну структури товарної продукції з метою 
збільшення питомої ваги випуску рентабельної 
продукції;

– зниження питомої ваги бартерних операцій і 
взаємозаліків;

– формування надійних схем забезпечення під-
приємства сировиною;

– розробку заходів мінімізації негативного 

впливу зміни цін на внутрішньому та зовнішньому 
ринках;

– оновлення стану обслуговуючих та ремонтних 
служб у відповідності з виробництвом та реалізаці-
єю експортної продукції.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, з 
усього вищенаведеного можна зробити висновок, 
що процеси формування й розвитку експортного 
потенціалу вітчизняних підприємств є невід’ємним 
елементом підвищення конкурентоспроможнос-
ті національних виробників на зовнішньому рин-
ку. Зокрема, для задоволення потреб споживачів 
на світових ринках якісніше, швидше і за при-
йнятнішими цінами, ніж це роблять конкуренти, 
суб’єктам вітчизняного підприємництва необхідно 
модернізувати процеси виробництва, застосовува-
ти сучасні підходи до управління експортним по-
тенціалом, раціонально підбирати і розміщувати 
кадри, розширювати мережу збуту, працювати над 
покращенням іміджу підприємства на зовнішньому 
ринку тощо.
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Постановка проблеми. Фінансова стабільність 
є важливою передумовою успішного ведення 

господарської діяльності підприємства. За ринкової 
економіки значно підвищується матеріальна відпо-
відальність керівника підприємства за його фінан-
совий стан. Саме тому зросло значення перспек-
тивного, поточного та оперативного фінансового 
планування для забезпечення стійкого фінансового 
стану та підвищення рентабельності підприємств.

Фінансове планування є необхідним для фі-
нансового забезпечення розширення кругообороту 
виробничих фондів, досягнення високої результа-
тивності виробничо-господарської діяльності, ство-
рення умов, які забезпечили б платоспроможність 
та фінансову стійкість підприємства. Ринок ставить 
високі вимоги до якості фінансового планування, 
оскільки нині за негативні наслідки своєї діяль-
ності відповідальність нестиме само підприємство. 
За нездатності врахувати несприятливу ринкову 
кон’юнктуру підприємство стає банкрутом і підля-
гає ліквідації з відповідними негативними наслідка-
ми для засновників.

На сьогоднішній день фінансове планування по-
требує використання нових принципів організації. 
Його зміст та форми повинні бути суттєво змінені у 

зв’язку з новими економічними умовами та соціаль-
ними орієнтирами.

За адміністративної економіки фінансове пла-
нування базувалось на директивних планових по-
казниках виробничого та соціального розвитку 
підприємства. Нині ця база перестала існувати, 
оскільки підприємства вже не одержують дирек-
тивних вказівок «зверху». Державне замовлення, 
яке збереглося, утратило своє колишнє директивне 
значення і розглядається підприємством лише як 
одна з можливих сфер реалізації продукції. Відтак 
фінансове планування має орієнтуватися на ринко-
ву кон’юнктуру, ураховувати ймовірність настання 
певних подій і одночасно розробляти моделі пове-
дінки підприємства за зміни ситуації з матеріаль-
ними, трудовими та фінансовими ресурсами.

При функціонуванні підприємства відбувається 
безперервний кругообіг коштів, який здійснюється 
у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їх 
розподілу й використання. При цьому визначаються 
джерела коштів, напрямки та форми фінансуван-
ня, оптимізується структура капіталу, проводяться 
розрахунки з постачальниками матеріально-тех-
нічних ресурсів, покупцями продукції, державни-
ми органами (сплата податків), персоналом підпри-
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ємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять 
зміст фінансової діяльності підприємства, в основу 
якої покладено належне забезпечення фінансуван-
ня суб’єкта підприємницької діяльності.

Відомо, що за радянських часів до плануван-
ня і прогнозування застосовувався жорсткий цен-
тралізований підхід та мала місце добре відпра-
цьована система виробничих планів. Разом з тим, 
планування виробництва це лише складова більш 
значного планування – фінансового. Оскільки в су-
часних умовах кожне підприємство, незалежно від 
оргагнізаційно-правової форми та форми власності, 
має керуватися у своїй діяльності принципами са-
моокупності та самофінансування, обґрунтованість 
формування фінансових планів та ефективність ви-
користання фінансових ресурсів стає все більш ак-
туальною проблемою.

При цьому основною метою фінансового плану-
вання стає забезпечення фінансових та матеріальних 
можливостей для успішної господарської діяльності, 
і в кінцевому підсумку – досягнення прибутковості 
всіх видів діяльності підприємства [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання фінансового планування досліджувалися ба-
гатьма економістами та науковцями, серед яких 
Р.А. Славюк, Г.О. Партін, А.Г. Загородній, А.М. Ко-
вальова, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай, В.М. Гриньова, 
В.О. Каюда та інші [6].

Постановка завдання. Фінансово-господарська 
діяльність будь-якого підприємства спрямована на 
завоювання чи збереження в умовах ринку достой-
ної конкурентної позиції, тому передбачає не тільки 
аналіз і оцінку досягнутих результатів, а й плану-
вання майбутньої діяльності, зокрема складання ко-
ротко- та довгострокових фінансових планів. Успіш-
на реалізація таких планів забезпечує досягнення 
відповідної конкурентної позиції на ринку та сприяє 
подальшому економічному зростанню підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фі-
нансування – це процес залучення коштів необхід-
них для покриття потреб підприємства в основному 
та оборотному капіталі. Залежно від джерел залу-
чення коштів фінансування поділяється на зовнішнє 
та внутрішнє. Зовнішнє фінансування здійснюється 
за рахунок коштів не пов’язаних з діяльністю під-
приємства, а саме внесками власників у статутний 
капітал (акцій), кредитів, зобов’язань боржників, 
державніих субсидії тощо. Внутрішнє фінансування 
використовує кошти одержані від діяльності самого 
підприємства, тобто від прибутку, амортизаційних 
відрахувань, виручки від продажу оренди майна

Фінансовий план служить необхідною умовою 
для раціональної організації роботи на всіх ділянках 
фінансово-господарської діяльності підприємства.

Основною метою складання фінансового плану є 
взаємоузгодження доходів і витрат підприємства у 
плановому періоді. У разі перевищення доходів над 
витратами сума що перевищується направляється 
до резервного фонду. Якщо ж витрати перевищу-
ють доходи, тоді визначається сума дефіциту фі-
нансових ресурсів. Необхідні кошти можна одержа-
ти з кредитів, позик, випуску цінних паперів тощо.

Оскільки підприємства самостійно планують 
свою діяльність, вони складають фінансові плани 
у будь-якій зручній формі, за умови розробленого 
балансу доходів і видатків підприємства за всіма 
видами діяльності.

Відповідно до положеннь (стандартів) бухгалтер-
ського обліку фінансовий план складається згідно 
схеми за видами діяльності: фінансової, інвестицій-
ної та операційної. Важливо комплексно розглядати 
формування доходів і витрат за видами діяльності.

Процес планування являє собою прийняття рі-
шень щодо майбутніх цілей підприємства і спосо-
бів їхнього досягнення. Діяльність підприємства, 
пов'язану з плануванням, можна поділити як ряд 
етапів (кроків):

- стратегічний аналіз інвестиційних можливос-
тей і джерел фінансових ресурсів, якими володіє 
підприємство;

- прогнозування наслідків прийнятих рішень з 
метою уникнення негативних результатів від непо-
годженості між поточними і майбутніми управлін-
ськими рішеннями;

- процес безпосереднього планування, коли об-
ґрунтовують обраний варіант із ряду можливих рі-
шень, що виражає стратегічну мету, втілену в кон-
кретні плани;

- процес бюджетування чи технології обліку, пла-
нування і контролю за рухом коштів, формуванням 
фінансових результатів і оцінки наслідків прийня-
тих рішень. Бюджетування виражає основний зміст 
сучасної технології фінансового планування. Воно 
здійснюється таким чином, щоб мати можливість 
у єдиному інформаційному форматі розробляти і 
контролювати виконання плану, оперативно оціню-
вати відхилення фактичних показників від планових. 
Цей процес оперативного прийняття управлінських 
рішень і коригування поточних дій виражає основну 
вимогу ефективності системи управління фінансами 
у динамічному економічному середовищі. 

Розглянемо зміст кожного етапу планування. 
Етап стратегічного аналізу містить у собі вивчення 
декількох альтернативних варіантів розвитку під-
приємства на рік і більш віддалену перспективу.

Перший варіант являє собою сценарій агресив-
ного зростання підприємства, що включає вихід на 
нові ринки збуту і створення нових видів продукції, 
диверсифікованість виробництва й освоєння нових 
напрямків діяльності та вимагає великих капіталь-
них витрат.

Другий варіант – сценарій збереження сформо-
ваних тенденцій розвитку, при якому бізнес-проце-
си (підрозділу, філії, продукти) підприємства роз-
виваються паралельно зростанню ринків збуту.

Третій варіант базується на плані реструкту-
ризації, тобто при мінімумі капіталовкладень, ви-
ділення найбільш ефективних бізнес-процесів і 
скорочення навіть згортання діяльності безприбут-
кових підрозділів.

Четвертий варіант плану передбачає ліквіда-
цію чи продаж окремих філій і дочірніх компаній. 
Кожна альтернатива пов'язана з визначеними про-
гнозами грошових потоків, планів доходів і витрат, 
зміни структури капіталу й інших аспектів фінан-
сової діяльності. Тому необхідно приймати до уваги 
фінансову стійкість і платоспроможність підприєм-
ства в довгостроковому періоді.

 Перераховані варіанти доцільно розглядати як 
рішення, що взаємно включають друг друга, але 
базова технологія розрахунку для кожного альтер-
нативного варіанту повинна бути ідентичною. Етап 
прогнозування наслідків прийнятих рішень виражає 
основну ідею – перевірку можливих наслідків реа-
лізації складеного плану з урахуванням конкретних 
умов, уточнень і змін по одному зі сценаріїв.

Наприклад, прогноз реалізації плану в умовах 
високої інфляції і падіння курсу національної ва-
люти, що невигідно для підприємства-імпортера то-
варів і сприятливо для експерта сировинних ресур-
сів. При будь-якому сценарії, спираючись на різні 
джерела інформації і методи прогнозування, фінан-
сові й інвестиційні рішення варто детально оцінити 
до прийняття кінцевого плану.
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Важливість фінансового планування не викли-
кає сумніву, особливо для великих підприємств.

Важливою проблемою фінансового планування 
є забезпечення обґрунтованості фінансового плану, 
його реальності. Це залежить значною мірою від до-
стовірності даних щодо збуту, дебіторської заборго-
ваності та строків її погашення, потреб у фінансу-
ванні, налагодженої роботи підрозділів, задіяних у 
складанні фінансового плану та оперативності його 
розробки

Висновки з проведеного дослідження. Ми зро-
били висновки, що процес планування – це безу-
пинний цикл із прямого (від розробки стратегії до 

складання планів і контролю за їхнім виконанням) і 
зворотнього (від оцінки результатів виконання і до 
коригування планів) зв'язків.

Кінцевий результат процесу планування – це 
розроблена система довгострокових, поточних і 
оперативних планів. План включає основні параме-
три діяльності підприємства в цілому, його підроз-
ділах та філіях, які мають бути досягнуті до кінця 
планового періоду. 

Процес планування трудомісткий адже він вима-
гає значних зусиль усіх фахівців і менеджерів під-
приємства. Тільки за цих умов можна досягти кон-
кретної стратегічної мети діяльності підприємства.

Література:
1. Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств / Фінанси України. – 2013. – № 4. -  

С. 112-118.
2. Білик М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах / Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 133-141.
3. Жовновач Р.І. Планування діяльності підприємства / Фінанси України. -2012. – № 1. – С. 21-27.
4. Кислов Д. Заповіді та мудрощі фінансового планування / Менеджмент та менеджер. – 2013. – № 1. – С. 42-47.
5. Равенков А. Фінансове планування на підприємстві / Проблеми теорії та практики управління. – 2012. – № 4. –  

С. 72-78.
6. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навч. посібник. К.: Знання – Прес, 2004. – 175 с.

Черная Наталья Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия и международной экономики 
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тельно его улучшения. Изучено содержание каждого этапа планирования.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ  
І ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто поняття управління якістю, як найбільш складну ланку загальної системи управління організаці-
єю, яка має бути органічно пов’язана та інтегрована із системою фінансового менеджменту, системою управління без-
пекою, охороною навколишнього середовища і т. п. З метою побудови ефективної системи управління якістю прибутку 
розроблено класифікацію якості прибутку. На основі дослідження сутності якості прибутку сформульовано основні 
функції якості прибутку.
Ключові слова: прибуток, якість, якість прибутку, оцінка, підприємство, продуктивність, конкурентоспроможність, 
капітал підприємства.
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Постановка проблеми. Сьогодні при нинішній 
економічній нестабільності, коли більшість 

підприємців працює збитково отримання певної ве-
личини прибутку вже недостатньо, підприємство 
має отримувати прибуток відповідного рівня якості, 
що дозволить йому здійснювати відтворювальний 
процес на розширеній основі.

Прибуток як результат процесу має дві сторони –  
кількісну і якісну. Кількісна сторона визначається 
як сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 
ними витрати, а якісна – як відповідність об’єкту 
його призначенню.

Постановка завдання. Питання якості прибут-
ку в нашій країні є недостатньо дослідженим. Гру-
па вчених, серед яких слід відзначити І. Бланка, 
Ф. Бутинця, О. Зінченко, Є. Мниха, Н. Подлужну, 
А. Турила, О. Хістєва та ін., вважає за необхідне 
визначити окремо економічні категорії «прибуток» 
та «якість прибутку» і приймає їх самостійне іс-
нування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вза-
галі вважається, що категорія «якість» вперше 
була проаналізована Аристотелем ще в III ст. до 
н.е. Перші вітчизняні спроби використання якісної 
характеристики об’єктів зустрічаються в літописах 
за часів І. Грозного. Практичне застосування цієї 
категорії у процесі діяльності припадає на період 
правління Петра І. У той час поняття «якість» озна-
чало відповідність еталонному виробу.

На думку С. Ільєнкової, якість об’єкта, як пра-
вило, не зводиться до окремих його властивостей, 
а пов’язана з об’єктом, як цілим, охоплюючи його 
цілком і невід'ємно [7].

Вирішальний вплив на сучасну теорію і практи-
ку забезпечення якості мали роботи таких всесвіт-
ньо відомих спеціалістів, як У. Шухарт, Е. Демінг, 
Дж. Джуран, Ф. Кросбі, А. Фейгенбаум, К. Ісікава, 
Г. Тагуті та ін. Ці роботи лягли в основу професі-
ональної концепції якості, вони стали класичними.

Сучасна наукова думка вже не обмежується фі-
лософським трактуванням категорії «якість». Якість 
у сучасному розумінні є багатогранною категорією. 
Науково-технічний прогрес та еволюція суспіль-
ства сприяли розповсюдженню використання цієї 
категорії. Сьогодні якість – це і технічна характе-
ристика, й характеристика економічної доцільності 
функціонування будь-якого процесу.

У стандартах державної системи сертифіка-
ції УкрСЕПРО якість визначається як ступінь ви-
конання технічних умов та вимог замовника, які 
пред’являються до продукції підприємства. Однак 
це визначення не включає характеристику того, як 
даний вид продукції здатний задовольнити певні 
потреби, тобто не вказується рівень придатності 
для задоволення потреб.

Термін «якість продукції» оцінює споживчі ха-
рактеристики матеріальних цінностей. Однак біль-
ша кількість продукту та складових елементів про-
цесу їх виробництва перебуває в нематеріальному 
стані, тому в умовах ринкової економіки сфера за-
стосування даного поняття значно розширилася. 
Основний акцент переноситься на результат діяль-
ності підприємства з погляду повноти задоволення 
економічних та соціальних потреб власників, пра-
цівників та держави. У науковій економічній літе-
ратурі все частіше використовуються такі поняття, 
як якість інформації, фінансового стану, управлін-
ня, прибутку тощо.

Якість інформації необхідна для своєчасної та 
якісної оцінки фінансового стану підприємства. 
Під якістю фінансового стану слід розуміти якіс-
ну комплексну характеристику стану тієї частини 
грошових потоків підприємства, яка представляє 
зобов’язання перед партнерами, повноту та своє-
часність їх виконання.

Як відзначають [5, с. 98], система управління 
якістю є найбільш складною ланкою загальної сис-
теми управління організацією, яка має бути орга-
нічно пов’язана та інтегрована із системою фінансо-
вого менеджменту, системою управління безпекою, 
охороною навколишнього середовища і т. п. Таким 
чином, управління якістю – це складова управління 
організацією.

Вперше поняття «управління якістю» було роз-
крито Дж. Джураном у його книзі «Довідник з 
управління якістю». Ним було розроблено знаме-
ниту «Спіраль якості», яка визначає основні ста-
дії безперервного розгортання робіт з управління 
якістю та концепцію щорічного покращення якості. 
Покращення якості, на його думку, це перевищення 
уже досягнутих результатів роботи у сфері якості. 
Головна увага в концепції зосереджується на стра-
тегічних рішеннях, більш високій конкурентоспро-
можності й довгострокових результатах [8, с. 60].
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Всесвітньо відомий учений у сфері математич-
ної статистики і менеджменту, батько японського 
«дива» у сфері якості Е. Демінг у праці «Якість, про-
дуктивність, конкурентоспроможність» запропону-
вав схему, яка демонструє вплив якості на економі-
ку виробництва. Вона одержала назву «ланцюгова 
реакція Демінга», яка є наочним свідченням того, 
що зменшення витрат, підвищення продуктивності 
і успішне функціонування на ринку є звичайним 
наслідком покращення якості [8, с. 59]. Водночас  
Е. Демінг наголошував на необхідності вирішувати 
усі економічні проблеми на основі системного під-
ходу до якості.

Поняття якості прибутку виникло через потребу 
надати базу для порівняння прибутку різних під-
приємств та збагнути з метою оцінки відмінності в 
якості [2, с. 546].

І. Бланк наголошує на актуальності дослідження 
категорії «якість прибутку» при визначенні осно-
вних результатів і формуванні завдань господар-
ської діяльності підприємства. Учений визначає 
якість прибутку як узагальнену характеристику 
структури джерел формування прибутку підпри-
ємства [3, с. 501]. Але, на нашу думку, це тракту-
вання обмежується лише констатацією фактичних 
джерел формування прибутку, при цьому не ак-
центується увага на перспективі отримання його в 
подальшому періоді і можливості використання в 
інвестиційній та фінансовій діяльності.

Ф. Бутинець вважає, що оцінка якості прибутку 
має здійснюватися на основі достовірності, реаль-
ності звітності, врахування частоти зміни облікової 
політики та її впливу на формування фінансових 
результатів, стабільності основних складових фі-
нансового результату тощо; зазначається також, 
що негативний діловий імідж підприємства є одним 
з показників низької якості прибутку [4, с. 315].

Л. Бернстайн пов'язує якість прибутку з фактора-
ми, що впливають на його формування [2, с. 546, 551]:

- свобода вибору облікової політики і розрахун-
ків та можливість вибору альтернативних прин-
ципів обліку серед багатьох прийнятних, що до-
пускають оптимістичний погляд на майбутнє або є 

консервативними. Проте невиправданий та надмір-
ний консерватизм, хоча і сприяє досягненню тим-
часової «якості» прибутку, в дійсності приводить до 
недостатньої повноти звітності в довгостроковому 
періоді та не може вважатися бажаним;

- рівень створення резервів, достатніх для об-
слуговування активів, підтримання та збільшення 
рентабельності. Періодичні види витрат, такі, як 
витрати на рекламу та науково-дослідні роботи, 
можуть змінюватися з єдиною метою – досягання 
певного рівня чистого прибутку (або збитку);

- результат дискреційних дій керівництва, зо-
крема вплив циклічних та інших економічних сил на 
прибуток, на стабільність джерел його утворення та 
особливо на їх змінюваність. При цьому змінюваність 
прибутку визначена як небажана характеристика, і 
отже, чим вона вища, тим нижча якість прибутку.

М. Баканов і В. Мелетьєва визначають якість 
прибутку як характерний стабільний рівень при-
бутку, а також ступінь використання господар-
ських резервів для його досягнення [1]. Стабільний 
рівень прибутку – це абсолютна величина отрима-
них підприємством прибутків протягом тривалого 
періоду часу. Саме ці прибутки мають достатньо 
високу якість та можуть легко прогнозуватися на 
перспективу. Відсутність стабільності в одержанні 
прибутків свідчить про наявність високого ступе-
ню ризикованості даного напряму діяльності. Слід 
зазначити, що максимальна стабільність властива 
тільки прибуткам від основного виду діяльності.

А. Турило, О. Зінченко вважають [6], що якість 
прибутку залежить від того, наскільки інноваційни-
ми є матеріальні, нематеріальні і трудові ресурси 
підприємства, задіяні на всіх етапах руху прибутку 
в межах відтворювального процесу.

На якість прибутку від фінансової діяльності 
впливають рівень ринкової фінансової доходності 
і прогресивність структури капіталу підприємства. 
Кожне з джерел капіталу підприємства (влас-
ні, позикові, залучені кошти) має власний рівень 
рентабельності, величина якого визначає доціль-
ність їх застосування в процесі розширеного від-
творення. Перевага власних коштів серед джерел 

фінансування діяльності підприєм-
ства призводить до його стабільно-
го функціонування в подальшому 
періоді. З погляду стабільності по-
дальшого розвитку найбільш пер-
спективним, на наш погляд, є при-
буток від основної діяльності, що є 
головним критерієм якості фінан-
сового результату діяльності під-
приємства.

Достатньо стабільний прибуток 
збільшує ймовірність залучення ко-
штів сторонніх інвесторів та креди-
торів, при цьому наявність достат-
ньої величини оборотних коштів, як 
власних, так і залучених, сприяють 
найбільш ефективному процесу від-
творення та регенерації вкладених 
коштів.

Висока якість прибутку підпри-
ємства відображає результатив-
ність його фінансово-господарської 
діяльності, рівень економічного роз-
витку підприємства та свідчить про 
стабільність фінансового стану.

З метою побудови ефективної 
системи управління якістю прибут-
ку розроблено класифікацію якості 
прибутку (рис. 1).

 

Якість прибутку підприємства за етапами руху прибутку 

Якість формування 
прибутку 

Якість розподілу 
прибутку 

Якість використання 
прибутку 

Якість прибутку за видами діяльності

Якість операційного 
прибутку 

Якість інвестиційного 
прибутку 

Якість фінансового 
прибутку 

Якість прибутку за складовими елементами
(за відображенням у Звіті про фінансові результати)

Якість валового 
прибутку 

Якість прибутку від 
основної діяльності

Якість прибутку від 
звичайної діяльності до 

оподаткування

Якість 
чистого 

прибутку 

Якість прибутку за періодом формування

Якість прибутку 
попереднього 

періоду 

Якість прибутку 
звітного періоду 

Якість прибутку 
майбутнього 

періоду 

Рис. 1. Класифікація якості прибутку підприємства
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Подана класифікація якості прибутку глибше 
розкриває його економічну сутність та дозволяє 
визначити найбільш стабільні джерела його фор-
мування.

На основі дослідження сутності якості прибут-
ку сформульовано основні функції якості прибутку 
(рис. 2).

 

Функції якості прибутку 

Міра реальної вартості 
результату діяльності 

підприємства 
Відтворювальна Соціальна 

Рис. 2. Функції якості прибутку

Перша функція – міра реальної вартості ре-
зультату діяльності підприємства, оскільки реаль-
ний розмір прибутку вказує на ступінь життєздат-
ності підприємства. 

Друга функція – відтворювальна. Висока якість 
прибутку сприяє здійсненню відтворювального про-
цесу на розширеній основі.

Третя функція якості прибутку – соціальна. 
Підприємство, яке має високу якість прибутку, має 
можливість своєчасно та в повному обсязі викону-
вати свої зобов’язання перед партнерами, робітни-
ками, бюджетом.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, у результаті проведеного нами дослідження мож-
на зробити висновок, що якість прибутку відображає 
не лише величину результату діяльності підприєм-
ства, але й якісну характеристику такого результату.

Дослідження сутності економічної категорії «при-
буток» та «якість прибутку» формує, на нашу думку, 
методичні основи для розробки системи абсолютних та 
відносних показників оцінки якості прибутку, що спри-
ятиме формуванню дієвого та ефективного організа-
ційно-економічного механізму управління, здатного за-
безпечити сталий економічний розвиток підприємства 
на довгострокову перспективу.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие управления качеством, как наиболее сложную звено общей системы управления орга-
низацией, которая должна быть органично связана и интегрирована с системой финансового менеджмента, системой 
управления безопасностью, охраной окружающей среды и т. п. С целью построения эффективной системы управления 
качеством прибыли разработана классификация качества прибыли. На основе исследования сущности качества при-
были сформулированы основные функции качества прибыли.
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АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ЇЇ ЗНИЖЕННЮ

У статті розглядаються теоретичні аспекти значення собівартості. Розглянуто зміну собівартості продукції тваринни-
цтва і рослинництва на підприємстві. Запропоновано напрямки зниження рівня собівартості продукції.
Ключові слова: собівартість продукції, виробничі витрати, невиробничі витрати, зниження собівартості.

Постановка проблеми. Одним із основних 
і найважливіших показників економічної 

ефективності виробництва є собівартість продукції. 
У ній відбиваються всі сторони господарської діяль-
ності, акумулюються результати використання усіх 
всіх виробничих ресурсів. Від її рівня залежать фі-
нансові результати діяльності підприємства, темпи 
розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів 
господарювання, конкурентоспроможності продукції.

Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг є важ-
ливим інструментом у системі управління витратами. 

Аналіз досліджень та публікацій. Значний вне-
сок у дослідження собівартості продукції підпри-
ємства зробили такі відчинянні і зарубіжні вчені, 
як В.М. Алексійчук, В.В. Пархоменко, А.А. Філін-
ков, М.Й. Малік, М.М. Павлишенко, Т.Г. Маренич, 
А.Ф. Бурик, О.М. Шпичак, М.Г. Грещак, А.Г. Броді-
ним та інші.

Завдання. Вивчити тенденції зміни рівня собі-
вартості, визначити відхилення фактичних витрат 
від нормативних (стандартних) і їхні причини та 
виявити резерви зниження собівартості.

Результати дослідження. Собівартість продукції –  
це грошова форма витрат на підготовку виробництва, 
виготовлення та збут продукції. Відображаючи рівень 

витрат на виробництво, собівартість комплексно ха-
рактеризує ступінь використання всіх ресурсів під-
приємства, а отже, і рівень техніки, технології та орга-
нізації виробництва. Чим краще працює підприємство 
(інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успіш-
ніше вдосконалює техніку, технологію та організацію 
виробництва), тим нижчою є собівартість продукції. 
Тому собівартість є одним із важливих показників 
ефективності виробництва. Собівартість продукції має 
тісний зв’язок з її ціною. Це виявляється в тому, що 
собівартість є базою ціни товару і водночас обмежни-
ком для виробництва (ніхто не випускатиме продукції, 
ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість).

Для обчислення собівартості продукції важливе 
значення має визначення складу витрат, які в неї 
включають. Як відомо, витрати підприємства від-
шкодовуються за рахунок двох власних джерел: 
собівартості й прибутку. Тому питання про склад 
витрат, які включаються в собівартість, є питанням 
їхнього розподілу між зазначеними джерелами від-
шкодування. Загальний принцип цього розподілу по-
лягає в тому, що через собівартість мають відшкодо-
вуватися ті витрати підприємства, які забезпечують 
просте відтворення всіх факторів виробництва: 
предметів, засобів праці, робочої сили та природ-
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них ресурсів. Відповідно до цього в собі-
вартість продукції включають витрати на: 
дослідження ринку та виявлення потреби 
в продукції; підготовку та освоєння нової 
продукції; виробництво, включаючи витра-
ти на сировину, матеріали, енергію, амор-
тизацію основних фондів і нематеріальних 
активів, оплату праці персоналу; обслуго-
вування виробничого процесу та управлін-
ня ним; збут продукції (пакування, тран-
спортування, реклама, комісійні витрати 
і т.п.); розвідку, використання й охорону 
природних ресурсів витрати на геологороз-
відувальні роботи, плата за воду, деревину, 
витрати на рекультивацію земель, охорону 
повітряного, водного басейнів); набір і під-
готовку кадрів; поточну раціоналізацію ви-
робництва (удосконалення технології, ор-
ганізації виробництва, праці, підвищення 
якості продукції), крім капітальних витрат 
[2, с. 40].

Прийнято розрізняти витрати загальні 
(сукупні) та витрати на одиницю продукції. 
Загальні витрати – це витрати на весь обсяг про-
дукції за певний період. Їхня сума залежить від три-
валості періоду й кількості виготовленої продукції. 
Витрати на одиницю продукції обчислюються як се-
редні за певний період, якщо продукція виготовля-
ється постійно або серіями. В одиничному виробни-
цтві витрати на виріб формуються як індивідуальні.

Оскільки витрати є функцією обсягу виробни-
цтва з певною еластичністю, існує поняття гранич-
них витрат. Граничні витрати характеризують їхній 
приріст на одиницю приросту обсягу виробництва.

Якщо загальні витрати виразити через певну 
функцію обсягу продукції, то граничний їхній рівень 
буде першою похідною цієї функції. Це витрати на 
останню за часом виготовлення одиницю продукції. 
Показник граничних витрат використовується за 
аналізу доцільності зміни обсягу виробництва. 

За планування, обліку та аналізу витрати класи-
фікуються за певними ознаками. Основними з них є 
ступінь однорідності витрат, спосіб обчислення для 
окремих різновидів продукції, зв’язок з обсягом ви-
робництва (рис. 1.1).

На підставі зв’язку з обсягом виробництва ви-
трати поділяють на постійні та змінні.

Постійні витрати є функцією часу, а не обсягу 
продукції. Їхня загальна сума не залежить від кіль-
кості виготовленої продукції.

Зміні витрати – це витрати, загальна сума яких 
за певний час залежить від обсягу виготовленої 
продукції. У свою чергу, їх можна розділити на 
пропорційні та непропорційні.

Пропорційні витрати змінюються прямо про-
порційно обсягу виробництва. Для них коефіцієнт 
пропорційності дорівнює нулю. До пропорційних 
належать переважно витрати на сировину, основні 
матеріали, комплектуючі вироби, відрядну зарпла-
ту робітників [2, с. 38].

Непропорційні витрати поділяються на прогре-
суючі та дегресуючі. Прогресуючі витрати зроста-
ють у більшій мірі, ніж обсяг виробництва, більші 
одиниці. Вони виникають тоді, коли збільшення об-
сягу виробництва потребує більших витрат на оди-
ницю продукції. Це, наприклад, витрати на відряд-
но-прогресивну оплату праці, додаткові рекламні 
та торгові витрати та ін. Дегресуючі витрати зрос-
тають повільніше, ніж обсяг виробництва, коефіці-
єнт нижче одиниці. До них належить велике коло 
витрат на експлуатацію машин і устаткування, на 
ремонт, інструменти тощо [1, с. 42].

На рис. 1.2 графічно показано динаміку загаль-
них постійних і змінних витрат.

Динаміка витрат на одиницю продукції є іншою, 
її нескладно побудувати, виходячи з наведеної за-
кономірності. Так, змінні пропорційні витрати на 
одиницю продукції залишаються на одному рівні 
незалежно від обсягу виробництва. На графіку лінії 
цих витрат буде паралельною осі зростанням її об-
сягу за параболічною кривою. Для дегресуючих і 
прогресуючих витрат залишається та сама динамі-
ка, тільки виражена помітніше.

Розглянемо динаміку собівартості продукції рос-
линництва на прикладі АКПП «Золота Нива» Ора-
тівського району, с. Балабанівка Вінницької області 
(табл. 1).

Проаналізувавши дані табл.1 ми бачимо, що ви-
робнича собівартість основних видів продукції тва-
ринництва за період від 2011 до 2013 рр. зазнала 
деяких змін. Собівартість зернових та зернобобових 
у 2013 році зросла на 2893 тис. грн. Також тенден-
ція збільшення собівартості спостерігається по та-
ких видах продукції, як цукрові буряки, соя .

Причиною таких змін є збільшення обсягів ви-
робництва і зростання цін на ресурси.

Розглянемо динаміку собівартості продукції 
тваринництва досліджуваного підприємства АКПП 
«Золота Нива» (табл. 2).

Із даних табл. 2 видно, що виробнича собівар-
тість основних видів продукції тваринництва на 
досліджуваному підприємстві збільшилась в за-
гальному на 96,5%. Собівартість ВРХ у 2013 році 
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виробництва (V): а) постійних; б) дегресуючих;  

в) пропорційних; г) прогресуючих
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зросла на 570 тис. грн або на 57,7%, молока на –  
1552 тис. грн (146,7%). Виробнича собівартість 
іншої продукції тваринництва зменшилась на  
20 тис. грн.

Головним шляхом зниження собівартості про-
дукції є ріст продуктивності праці. Відповідно, 
фактори росту продуктивності праці в той же час 
впливають на зниження собівартості продукції. 
Але ріст продуктивності праці забезпечує зни-
ження собівартості продукції лише в тому випад-
ку, коли він супроводжується зниженням витрат 
на оплату праці і матеріальних затрат в розра-
хунку на одиницю продукції, або коли економія 
затрат на оплату праці перевищує ріст витрат на 
матеріали.

Важливим резервом зниження собівартості є 
зменшення затрат на продукцію шляхом раціо-

нального використання матеріальних і грошових 
засобів, включаючи оплату праці.

Затрати на оплату праці в розрахунку на оди-
ницю продукції можуть бути суттєво знижені. Але 
шлях до цього лежить не через зменшення заробіт-
ку, а через ріст продуктивності праці. 

Значну частину собівартості складають мате-
ріальні затрати. В собівартість продукції значну 
частку затрат складають витрати на експлуатацію 
машини, пальне, ремонтні матеріали. Потрібно в 
кожному підприємстві розробити і налагодити точ-
ний облік надходжень пального, ремонтних мате-
ріалів і контроль за їх використанням. При цьому 
головна економія досягається шляхом більшого ви-
користання устаткування шляхом заміни одну на 
одну. Резерв зниження собівартості продукції по-
лягає також в скорочені витрат на керування.
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ 

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты значения себестоимости. Рассмотрено изменение себестоимости 
продукции животноводства и растениеводства на предприятии. Предложены направления снижения уровня себесто-
имости продукции.
Ключевые слова: себестоимость продукции, производственные расходы, непроизводственные расходы, снижение се-
бестоимости.

Таблиця 1
Динаміка виробничої собівартості основних видів продукції рослинництва  

на АКПП « Золота Нива», тис. грн.

Продукція
Роки Відхилення

2011 2012 2013 +/- %
Рослинництво, всього 13644 7105 15655 2011 11,87
Зернові та зернобобові 5228 2745 8121 2893 35,62
Соняшник 6860 918 2500 - 4360 - 174,40
Соя 300 176 320 20 6,25
Цукрові буряки 1256 2210 2259 1003 44,40
Ріпак - 1056 2455 2455 100,00

Таблиця 2
Динаміка виробничої собівартості основних видів продукції тваринництва  

на АКПП « Золота Нива», тис. грн.

Продукція
Роки Відхилення

2011 2012 2013 +/- %
Тваринництво, всього: 2160 4720 4245 2085 96,5
в т.ч. приріст ВРХ 988 2189 1558 570 57,7
Молоко 1058 2100 2610 1552 146,7
мед, кг 17 - - -17 -100
інша продукція тваринництва 97 431 77 -20 -25,9



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 155

3 (03) december 2014

УДК 336

Шрам Олег Олегович
аспірант кафедри політичної економії

факультету міжнародних економічних відносин
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗДРІБНИХ ПЛАТЕЖІВ  
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Проаналізовано основні інструменти роздрібних розрахунків в Україні, виділено переваги та недоліки кожного з них. 
Визначено споживчі переваги, якими повинен бути наділений платіжний засіб для подальшого стимулювання безго-
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Постановка проблеми. Стан сучасної системи 
роздрібних платежів характеризується тен-

денцією поступового скорочення частки готівкових 
і зростанням частки безготівкових платежів. Цей 
процес почався в другій половині ХХ ст. в розвине-
них країнах і в даний час охопив всі економіки світу. 
Однак, частки, які займають безготівкові платежі в 
роздрібному товарообороті окремих країн, сьогодні 
сильно різняться: від близько 97% у Швеції та 93% 
у Японії до декількох відсотків в ряді країн Східної 
Європи [1]. Україна не є винятком цієї тенденції: за 
даними НБУ частка безготівкових платежів в обся-
зі транзакцій складає 17,3% (в 2012 році – 12%) [2]. 
У зв'язку з цим, особливої актуальності набуває до-
слідження існуючих інструментів безготівкових роз-
рахунків та їх порівняння з готівкою для визначення 
факторів та характеристик, які стримують розпо-
всюдження безготівкових розрахунків в Україні.

Проблеми розвитку безготівкових розрахунків 
досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як 
Бублик Є.О. [3], Кочергін Д.А. [4], Кравчук В.М. [5], 
Ткачук А.В. [6], Прем’єрова О.С. [5], Пуховкіна М.Ф., 
Фищенко Н.Н. та ін.

Недостатньо дослідженими залишаються про-
блеми розповсюдження використання роздрібних 
безготівкових розрахунків в Україні. Потребують 
систематизації та аналізу споживчі вимоги та ха-
рактеристики до окремих видів інструментів роз-
дрібних безготівкових розрахунків. 

Метою дослідження є вивчення існуючих ін-
струментів роздрібних розрахунків в Україні, сис-

тематизація споживчих характеристик та виділен-
ня переваг та недоліків кожного з них.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
причин відмови від використання готівки зазвичай 
відносять високі витрати їх обігу (витрати на ви-
робництво, емісію, організацію обігу, а також витра-
ти, пов'язані із знищенням старих банкнот). Також 
впливовим фактором є анонімний характер готівки, 
який стимулює зростання тіньової економіки. Тому, 
формується припущення, що держава повинна на-
правити свої регуляторні інструменти на розвиток 
і стимулювання використання безготівкових розра-
хунків у роздрібній торгівлі.

В той же час збільшення частки безготівкових 
розрахунків дає можливість забезпечити значне 
скорочення терміну проходження платежів, за-
хист від розкрадання, підвищить надійність та 
ефективність розрахунків, а також прискорить 
обіг грошових засобів, що дасть можливість бан-
кам використовувати залишки засобів на рахун-
ках клієнтів для кредитування і здійснення ін-
вестицій в економіку країни.

В якості засобів платежу при здійсненні роз-
дрібних операцій сьогодні застосовуються: го-
тівка (банкноти, монети), платіжні банківські 
картки (кредитні, дебетові), чеки, банківські пе-
рекази, а також електронні гроші, природа яких 
близька до приватних грошей. Кожен засіб пла-
тежу має свої особливості, які дозволяють йому 
займати певне положення на роздрібному пла-
тіжному ринку.
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Для зручності аналізу пропонується іменувати 
засобом платежу всі досліджувані засоби обміну, 
включаючи як засоби платежу (гроші), випущені в 
обіг Національним банком, так і зобов'язання ко-
мерційних банків, та інших інститутів, які викорис-
товуються для погашення тих чи інших зобов'язань 
або проведення операцій купівлі-продажу.

Перш за все необхідно виявити принципові від-
мінності згаданих засобів платежу:

готівкові гроші – емітуються центральним бан-
ком (центробанківскі кошти) у вигляді банкнот і 
монет, розглядаються усіма агентами як законний 
засіб платежу;

депозитні гроші – різні механізми доступу до 
банківського рахунку. Незважаючи на те, що та-
ких механізмів існує досить багато, в рамках даного 
аналізу розглядаються [6]:

• інтернет-банкінг – механізм управління влас-
ним поточним рахунком на основі протоколів взає-
модії, визначених банком, і традиційних механізмів 
клірингу, використовуваних банками або платіжни-
ми провайдерами;

• банківські карти (включаючи віртуальні) – 
механізм доступу до спеціальних рахунків, що від-
криваються банком при використанні протоколів 
взаємодії та клірингу, розвиваються і підтриму-
ються міжнародними та національними платіжними 
системами;

• електронні гроші (e-money) – одиниці вартос-
ті, які зберігаються на електронному пристрої, при-
ймаються як засіб платежу іншими особами, ніж 
особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням 
цієї особи, що виконується в готівковій або безготів-
ковій формі [3]. 

Таблиця 1
Базові вимоги до засобів платежу (інструментів розрахунку)

№ Базові вимоги Характеристика
1 Простота використання Базова умова для того, щоб платіжний засіб став широко розповсюдженим.

2 Технологічність 
використання

Для роздрібної торгівлі, особливо для великих магазинів, використання су-
часних засобів обробки транзакцій є важливим аспектом, що дозволяє істотно 
зменшити затрати праці, підвищити швидкість здійснення розрахункових 
операцій, зменшити витрати на наступні облікові операції.

3 Стійкість до шахрайства
Кожному засобу платежу притаманні індивідуальні види шахрайства, особли-
вості яких випливають як із характеристик самого засобу платежу (обмін), 
так і умов, в яких воно використовується.

4 Анонімність

Незважаючи на реалізовані в рамках боротьби з фінансовими зловживаннями за-
ходи щодо забезпечення ідентифікації учасників фінансових операцій, досі існує і 
залишається необхідним попит на власний приватний простір у фінансовій сфері. 
Виходячи з цього, можна припустити, що реалізація можливості залишатися ано-
німним покупцем може впливати на вибір того чи іншого засобу платежу.

5 Універсальність
Чим менше обмежень та чим більше агентів (включаючи платежі між фізич-
ними особами) готові прийняти цей засіб платежу, тим більше розповсюджен-
ня воно отримає.

6 Оборотність Здатність без спеціального підтвердження використовуватися як засіб плате-
жу між будь-якими з існуючих агентів.

7 Забезпечення 
мікро-розрахунків

Засіб платежу повинен мати можливість забезпечити розрахунки з точністю, 
передбаченою законом. При цьому економічні витрати агентів на організацію 
такого платежу не повинні позбавляти його економічного сенсу.

8 Автономність Повинна бути забезпечена можливість використання засобу платежу в разі 
недоступності каналів зв'язку (в режимі off-line).

9 Портативність Засіб платежу має бути доступним для проведення операцій в умовах «вули-
ці» [6].

10 Час використання
Засіб платежу не повинен мати обмежень за часом використання або, в 
будь-якому випадку, мати тривалі терміни для його використання і зрозумілі 
правила, пов'язані з припиненням можливості його використання.

11 Ліквідність
Будь-який платіжний інструмент, іменований грошима, повинен бути засобом 
остаточного платежу або бути таким засобом обміну, який практично без об-
межень повинен обмінюватися на центробанківскі гроші.

12

Економічно раціональна 
вартість обслуговування 
операцій для учасників 
екосистеми

Комплексна величина, що включає:
Для покупця: вартість володіння платіжним засобом і розмір можливих комі-
сій при проведенні платіжної операції в зіставленні з розміром такої операції. 
Для продавця («merchant»): даний показник включає вартість операції 
(комісійні винагороди платіжних систем і фінансових агентів або витрати, 
пов'язані з обробкою готівки, тощо), а також вартість перетворення отрима-
ного засобу платежу в таку форму, в якій воно може використовуватися в 
подальших операціях (наприклад, витрати на інкасацію) в зіставленні з роз-
міром таких операцій.
Для Банку: витрати пов’язані з обслуговуванням та процесуванням обігу 
платіжних засобів [6].

13 Додаткова зручність Зручність розрахунків в мережі Інтернет
Можливість планування, обліку та контролювання особистих витрат.

14 Емісійні витрати [6]

Витрати, притаманні фінансовим інститутам. Так, Для Центрального банку – 
це витрати на випуск, забезпечення обігу та подальше знищення зношених 
грошей, а для емітентів електронних грошей – це витрати, пов'язані із забез-
печенням функціонування системи емісії.

15 Можливість отримання 
емісійного доходу

Маються на увазі не комісійні доходи, пов'язані з платіжними операціями, а 
можливість отримувати дохід безпосередньо від емісії (сеньйораж) або від ви-
користання отриманих в якості депозиту (передоплати) коштів.
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У свою чергу електронні гроші включають в себе 
три групи продуктів:

• електронні гаманці – перезавантажувальні 
багатоцільові передплачені картки, що зберігають 
електронну вартість, використовувану для здій-
снення роздрібних платежів [4, с. 376]. Важливо 
зазначити, що електронні гаманці випускаються 
в закрито циркулюючих системах, особливістю 
яких є те, що в них відсутня можливість бага-
торазових переказів однієї і тієї ж вартості між 
агентами;

• мережеві гроші – передплачений продукт, 
який дозволяє використовувати кошти за допомо-
гою спеціального програмного забезпечення. Дане 
програмне забезпечення може розміщуватися як на 
комп'ютері користувача, так і на віддаленому сер-
вері, а транзакції відбуваються за допомогою теле-
комунікаційних мереж (Інтернет тощо);

• мобільні гроші – передплачений продукт, 
який дозволяє використовувати кошти шляхом 
контакту телефону і відповідного терміналу, попо-
внення коштів і оновлення необхідного програмного 
забезпечення здійснюється по радіоканалу. 

Для того щоб виявити, якими конкурентними 
перевагами володіють ті чи інші платіжні інстру-
менти, необхідно систематизувати базові вимоги 
(характеристики), які пред'являються до засобу 
платежу.

При здійсненні аналізу цих вимог були врахова-
ні специфічні фактори, що мають значення для емі-
сійних інститутів, комерційних банків, платіжних 
агентів, продавців, населення та держави. Важливо 
зазначити, що згадані інструменти розглядалися 
лише як засіб платежу; їх властивості як засоби 
накопичення та заощадження не розглядалися.

Серед базових вимог можуть бути виділені на-
ступні, табл. 1.

Розглянемо найбільш популярні засоби платежу 
з точки зору сформульованих базових вимог. У таб-
лиці 2 наведено переваги та недоліки зазначених 
засобів платежу, що сьогодні використовуються 
для здійснення роздрібних платежів.

Таким чином, готівкові гроші залишаються най-
більш зручним засобом платежу для споживача, 
завдяки таким ключовим характеристикам як: без-
коштовність, повсюдне використання, анонімних 

Таблиця 2
Засоби платежу і тенденції їх розвитку

Засіб платежу 
(Платіжний 
інструмент)

Переваги Недоліки Тенденція

Готівкові гроші

Безкоштовний для населен-
ня, законний засіб платежу;
Простота розрахунків (для 
не великих сумм)
Повсюдне використання;
Можливість розрахунків 
«людина – людина» (далі 
Р2Р); 
Можливість анонімних роз-
рахунків.

Істотні суспільні витрати на 
готівково-грошовий обіг;
Високий ризик втрати в 
результаті кримінальних дій 
і стихійних лих;
Складнощі при великих роз-
рахунках; 
Не пристосовані для дистан-
ційних розрахунків в мережі 
Інтернет.

Зберігають нішу невели-
ких платежів 
Поступове витіснення зі 
сфери середніх і великих 
платежів 
Поступове зростання 
кількості транзакцій

Дебетові карти

Зручність використання, 
особливо для середніх за 
розміром платежів
Невисока вартість транзакції 
для бізнесу
Можливість дистанційних 
платежів
Зниження ризиків втрати 
всієї вартості в результаті 
кримінальних дій
Гарантії завершення пла-
тежу від банку – емітента 
картки та платіжної системи

Прямо не є законним засо-
бом платежу;
Наявність витрат клієнта, 
обумовлених випуском та 
використанням карти;
Необхідність наявності спе-
ціальної інфраструктури; 
Складність розрахунків Р2Р; 
Ризики кримінальних дій в 
електронному середовищі.

Поступове збільшення 
частки на ринку плате-
жів;
Істотне зростання кіль-
кості транзакцій;
Розширення охоплення 
по мірі розвитку інфра-
структури.

Кредитні карти [5]

Зручність використання; 
Наявність кредитної лінії 
для клієнта;
Стимулювання покупок; 
Можливість дистанційних 
платежів 
Зниження ризиків втрати 
вартості в результаті кримі-
нальних дій

Прямо не є законним засо-
бом платежу;
Висока вартість з розрахун-
ку на одну транзакцію;
Витрати на утримання карти 
і необхідність знань з вико-
ристання кредиту;
Складність розрахунків Р2Р;
Необхідність наявності спе-
ціальної інфраструктури

Поступове зростання або 
стагнація в залежності від 
насиченості ринку кре-
дитування і розвиненості 
інфраструктури; 
Розширення охоплення 
по мірі розвитку інфра-
структури.

Передплачені 
картки
(електронні гроші)

Зручність використання, в 
тому числі для мікроплате-
жів; 
Можливість дистанційних 
платежів;
Можливість здійснити роз-
рахунки анонімно;
Можливість розрахунків 
P2P.

Необхідність наявності спе-
ціальної інфраструктури;
Висока вартість транзакціі;
Високий ризик втрати в 
результаті кримінальних дій 
і стихійних лих;
Обмеження щодо організації 
анонімних розрахунків до 
банків.

Динамічне зростання і по-
стійне збільшення числа 
транзакцій;
Обмеження поширення 
сферою мікро-і середніх 
платежів

Інтернет-банкінг 
(грошові перекази) 

Низькі ризики 
Можливість оплати великих 
сум.

Складність процедури оплати;
Складність процедури оплати 
при розрахунках Р2Р; Висока 
вартість транзакції [5].

Поступове подальше ско-
рочення;
Збереження ніші великих 
платежів.
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розрахунків, простота. Саме тому вони залиша-
ються лідируючим інструментом в розрахунках не 
тільки в Україні, але і в багатьох країнах, де інфра-
структура безготівкових платежів більш розвинена.

Крім того, результати аналізу допомагають поясни-
ти, чому саме банківські (платіжні) карти, будучи до-
сить технологічним способом платежу зможуть скласти 
конкуренцію готівковим розрахункам у найближчому 
майбутньому. Такі переваги як зручність, безпечність 
та економічність використання зумовлюють зростання 
обсягів використання даного інструменту платежу як в 
світі в цілому, так і в Україні зокрема. У 2013 році обсяг 
безготівкових операцій в Україні, здійснених за допо-
могою платіжних карток, досяг 159,1 млрд грн, що на 
73,8% більше, ніж у попередньому році (91,6 млрд грн). 
За даними НБУ кількість активних карток, за якими 
була здійснена хоча б одна операція, збільшилася на 
7,6% – до 35,62 млн карт, тоді як загальна кількість 
карт в обігу впало на 0,14% – до 69,73 млн одиниць  
(1,5 картки на одну особу) [5]. 

Крім того, аналіз базових вимог до засобів пла-
тежу дозволив виділити основні споживчі факто-
ри зростання використання електронних грошей. 
Основним фактором поширення електронних гро-
шей є можливість здійснення анонімного платежу 
(головна перевага готівкових коштів). Звичайно, що 
вартість послуги електронних грошей у порівнянні 
з іншими засобами платежу є значно вищою. При 
цьому, споживач готовий доплачувати саме за мож-
ливість залишитися анонімним. 

Висновки з проведеного дослідження. Збіль-
шення частки безготівкових розрахунків у платіж-

ному обороту країн є загальносвітовою тенденцією. 
Проте подальше збільшення безготівкового обороту 
в Україні повинно ґрунтуватися на заохоченні всіх 
учасників цього ринку, а особливо кінцевого спожи-
вача. Аналіз засобів платежу та їх споживчих ха-
рактеристик дозволив виділити переваги та недолі-
ки кожного з них та протиставити до готівки (як до 
найбільш розповсюдженого серед населення засобу 
розрахунків), що в результаті дозволило виділити 
конкурентні споживчі характеристики кожного за-
собу платежу. Тому, для подальшого стимулювання 
безготівкових платежів сучасні та майбутні інстру-
менти розрахунків повинні набувати наступних пе-
реваг готівкової форми розрахунків: анонімність, 
безоплатність, розповсюдженість, простота.

Необхідно зазначити, що перехід до безготівко-
вих розрахунків вимагає збільшення рівня довіри з 
боку населення до учасників ринку та інфраструк-
тури безготівкових платежів в цілому. Слід також 
брати до уваги, що частка використання засобів 
безготівкових розрахунків у загальному обсязі за 
торговими операціями буде залежати від стану та 
розвитку банківської системи і економіки країни, 
девальваційних та інфляційних очікувань. Пере-
ведення заощаджень у безготівкову форму за су-
часного стану банківської системи може збільши-
ти ризики їхньої втрати для населення у випадку 
фінансових криз. З огляду на це, актуальними на-
прямом подальших досліджень стає система ад-
міністративного регулювання та стимулювання 
безготівкових розрахунків на національному та гло-
бального рівні. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЛЬВІВЩИНИ 

У статті проведено дослідження тенденцій розвитку аграрного виробництва Львівської області. При цьому акцентовано 
увагу на перерозподіл площ сільськогосподарських угідь між аграрними виробниками, обсяги виробництва продукції 
ними як в абсолютному так і у відносному вираженнях (в розрахунку на: 100 га сільськогосподарських угідь, одну особу), 
а також рівень рентабельності продукції сільського виробництва. Для більш глибокого обґрунтування тенденцій розвитку 
виробництва в аграрному секторі економіки використано результати досліджень вітчизняних вчених з даних проблем, 
а також статистичні матеріали щодо ведення аграрної галузі Львівщини на протязі 1990–2013 рр. Одержані результати 
досліджень дозволили виявити тенденції розвитку аграрного виробництва в цілому у досліджуваній області, а також в 
розрізі основних галузей – рослинництва і тваринництва. Все це в комплексі дало можливість запропонувати конкретні 
пропозиції щодо усунення гальмівних чинників у розвитку позитивних тенденцій в аграрному виробництві Львівщини.
Ключові слова: тенденції, розвиток, аграрне виробництво, сільськогосподарські угіддя, продукція, рослинництво, тва-
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Постановка проблеми. Реформування агар-
ного сектору економіки України, що по-

чалося в кінці ХХ століття і продовжується по-
сьогоднішній день, обумовило корінні зміни в різних 
сферах аграрних відносинах у державі. Перетво-
рення за цей період відбувались кардинальні, однак 
досягти тих показників розвитку аграрного вироб-
ництва, які пропагували реформатори і на які наді-
ялося суспільство, не досягнуто. Із-за цих обставин 
у сучасних умовах виникає об’єктивна необхідність 
провести дослідження розвитку аграрного виробни-
цтва і на основі одержаних результатів встановити 
тенденції його розвитку, які, у свою чергу, повинні 
служити основою для розробки конкретних напря-
мів підвищення ефективності ведення аграрної га-
лузі. Саме в цих аспектах полягає суть поставленої 
проблеми, а її розв’язання вказує на актуальність 
обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми розвитку аграрного виробництва як на 
державному, так і регіональному рівнях з акцен-
туванням уваги на виявлення тенденцій його роз-
витку присвячені праці багатьох вітчизняних вче-
них-аграрників. Це зокрема: П.С. Березівський, 
В.К. Збарський, Ю.Я. Лузан, В.Я. Месель-Веселяк, 
О.М. Онищенко, О. Шпикуляк [1-5; 8]. Проте резуль-
тати діяльності суб’єктів господарювання в системі 
АПК на протязі кожного господарського року вно-
сять деякі зміни в наслідки господарювання, які, у 
свою чергу, впливають на розвиток певних тенден-

цій у розвитку аграрного виробництва. І ці зміни 
слід досліджувати, щоб виявити як позитивні, так і 
негативні чинники, які впливають на стан аграрної 
галузі і обумовлюють розвиток певних тенденцій як 
у сучасних умовах, так і на перспективу.

Ціль даного дослідження полягає в тому, щоб 
на основі статистичних даних Львівщини провес-
ти аналіз стану розвитку аграрного виробництва за 
певний період і на основі цього виявити ті галь-
мівні чинники, які обумовили не виконання завдань 
реформування аграрних відносин. На основі одер-
жаних результатів передбачено виявити основні 
тенденції розвитку аграрного сектору економіки, 
за допомогою яких можна спрогнозувати розвиток 
аграрної галузі на майбутнє.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основою аграрного виробництва, як відомо, є зе-
мельні угіддя, площі яких не є стабільними вели-
чинами для його ведення. Як показують результати 
дослідження, на протязі кожного року площі сіль-
ськогосподарських угідь мають тверду тенденцію 
до зменшення, хоча і незначного, однак постійно і 
динамічного скорочення. Проте, з іншого боку, роз-
поділ площ сільськогосподарських угідь між окре-
мими формами господарювання характеризується 
як збільшенням, так і зменшенням між ними. Тобто, 
тут зміни характеризуються нестабільними тенден-
ціями. Цифрова інформація, що наведена у табл. 1 за 
статистичними матеріалами, щодо наявності площ 
сільськогосподарських угідь як у цілому по Львів-
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ській області, так і в розрізі окремих форм госпо-
дарювання, підтверджує сказане. При цьому, варто 
зауважити, що найбільш родюча частина сільсько-
господарських угідь – рілля зменшується більш 
швидшими темпами, ніж інші їх складові. Так, ска-
жімо, площі сільськогосподарських угідь в умовах 
Львівської області зменшилася із 1283,1 тис. га у 
1990 р. до1263,4 тис. га у 2013 р., тобто на 1,6%, тоді 
як зміни площі ріллі відповідно становили: 870,4; 
794,7 і 8,7%. Зменшення, на перший погляд, незна-
чні, однак слід взяти до уваги те, що ці площі зни-
кають із сільськогосподарського обороту назавжди 
і їх нічим замінити. І ці тенденції слід змінювати, 
а саме – зменшувати до мінімуму можливості ви-

ведення найбільш цінних земель (ріллі) із систем 
ведення аграрного виробництва.

Дослідження тенденцій розвитку аграрного ви-
робництва вимагає використання цілого комплексу 
різноманітних показників, а це, у свою чергу, зна-
чного обсягу друкованого матеріалу. Однак стаття, 
як відомо, обмежена в кількості сторінок. Саме із-за 
цих обставин ми використаємо лише основні із них, 
а саме: наявність земельних ресурсів, обсяги ви-
робництва аграрної продукції та її рентабельності. 
Земельні угіддя є головним і незамінним засобом 
аграрного виробництва, а результати її викорис-
тання людиною матеріалізовується в аграрній про-
дукції, що виробляється аграрними виробниками. 

Таблиця 1
Динаміка змін площ сільськогосподарських угідь в умовах Львівщини, тис. га

Сільськогосподарські угіддя У тому числі рілля

усього сільськогосподарські 
та інші підприємств громадяни усього сільськогосподарські 

та інші підприємства громадяни

1990 1283,1 1139,3 143,8 870,4 754,8 115,6
1995 1275,8 863,7 412,1 854,4 635,3 219,1
2000 1274,7 631,9 642,8 823,4 435,3 388,1
2005 1269,7 472,1 797,6 797,7 278,5 519,2
2006 1268,5 453,4 815,1 797,2 265,4 531,8
2007 1268,1 457,9 810,2 797,4 269,9 527,5
2008 1267,8 468,8 799,0 797,2 278,0 519,2
2009 1266,7 478,6 788,1 796,7 279,8 516,9
2010 1265,5 469,4 796,1 796,4 272,9 523,5
2011 1265,0 463,9 801,1 796,1 267,8 528,3
2012 1264,0 483,0 781,0 795,7 283,2 512,5
2013 1263,4 491,0 772,4 794,7 279,6 515,1

2013 у % 
до 1990 98,4 43,1 537,1 91,3 37,0 445,6

1995 99,0 56,8 187,4 93,0 44,0 235,1

Примітка: тут і надалі використано матеріали статистичного щорічника [6]

Таблиця 2
Виробництво продукції сільського господарства у Львівській області за категоріями господарств у 

постійних цінах 2010 року, млн. грн. 
Роки

Показники 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2013 р. у % 
до 1995 р.

Господарства усіх категорій
Усього 6920,8 6971,6 7129,7 7699,8 7370,8 8400,9 8753,4 8813,3 127,3

Продукція 
рослинництва 3559,2 3504,4 3489,5 4153,5 3802,2 4904,7 5200,3 5135,9 144,3

Продукція 
тваринництва 3361,6 3467,2 3640,2 3546,3 3568,6 3496,2 3553,1 3677,4 109,4

Сільськогосподарські підприємства
Усього 2125,2 673,8 738,8 1801,4 1862,2 2248,1 2626,1 2898,3 136,4

Продукція 
рослинництва 1415,5 522,7 493,6 1060,5 1034,1 1385,3 1688,2 1854,1 131,0

Продукція 
тваринництва 709,7 157,1 245,2 740,9 828,1 862,8 937,9 1044,8 147,2

утому числі фермерські господарства
Усього 44,7 50,2 148,0 469,5 502,2 525,7 584,8 618,3 13,8

Продукція 
рослинництва 36,5 45,2 94,4 170,1 166,9 186,7 208,3 202,8 5,6

Продукція 
тваринництва 8,2 5,0 53,6 299,4 335,3 338,0 376,5 416,1 50,7

Господарства населення
Усього 4735,8 6231,8 6330,9 5898,4 5508,6 6152,8 6127,3 5314,4 123,3

Продукція 
рослинництва 2143,7 2981,7 2995,9 3093,0 2768,1 3519,4 3512,1 3281,8 153,1

Продукція 
тваринництва 2651,9 3310,1 3395,0 2805,4 2740,5 2633,4 2615,2 2632,6 99,3
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Ця продукція є тією основою, тим фундаментом, на 
базі яких проводиться дослідження будь-яких тен-
денцій розвитку сільського господарства. У наших 
дослідженнях використано показники обсягів ви-
робництва сільськогосподарської продукції аграр-
ними виробниками на протязі 1995-2013 рр. При 
цьому вартість продукції оцінена у постійних цінах 
2010 р., що дозволяє позбутися впливу на обсяги 
виробництва такого важливого чинника як ціна, яка 
в більшій мірі залежить від дії зовнішніх факторів, 
ніж самих виробників.

Наведені дані у табл. 2 показують, що хоча на 
протязі досліджуваного періоду спостерігається 
деяка строкатість в обсягах виробництва аграрної 
продукції як у цілому по Львівській області, так і 
в розрізі окремих агарних виробників, однак у за-
гальних аспектах ці зміни характеризуються роз-
витком тенденцій до збільшення. Так, наприклад, 
коли львівськими аграрними виробниками у 1995 р. 
було вироблено продукції сільського господарства 
на суму 6920,8 млн. грн., у тому числі рослинни-
цтва – 3559,2 і тваринництва – 3361,6 млн. грн., то 
у 2013 р. ці показники відповідно складали: 8813,3; 
5135,9 і 3677,4 млн. грн., або у відсотковому обчис-
ленні це збільшення відповідно становить: 137,3; 
144,3 і 109,4. Однак, з іншого боку, аналіз цих змін 
серед окремих років показує що в деяких із них 
спостерігається зменшення виробництва продукції 
у наступному році при співставленні з попереднім. 
Так, зокрема, всіма категоріями господарств Львів-
щини у 2010 р. було вироблено менше продукції, 
ніж у 2009 р. (відповідно 7370,8 і 7699,8 млн. грн.); 
у рослинництві ці показники за ці роки станови-
ли відповідно: 3802,2 і 4153,5 млн. грн., а виробни-
цтво тваринницької продукції характеризується ще 
більшою строкатістю.

Це підтверджується при співставленні показни-
ків 2005 р. з показниками наступних років, в яких 
обсяги виробництва продукції були меншими, за 
виключенням даних за 2013 р.

Аналіз показників виробництва аграрної продук-
ції в розрізі окремих організаційно-господарських 
структур Львівської області дає підстави стверджу-
вати про наявність дещо відмінних тенденцій, які 
були притаманні аграрному виробництву Львівської 
області в цілому. Так, скажімо, сільськогосподар-
ські підприємства у 1995 р. виробили значні обсяги 
аграрної продукції, а в наступні роки спостерігалося 
різке зменшення її виробництва. Якщо у 1995 р. сіль-
ськогосподарськими підприємствами було вироблено 
продукції на суму 2125,2 млн. грн., у тому числі: рос-
линницької – 1415,5 і тваринницької – 709,7 млн. грн., 
то у 2000 р. відбулось різке скорочення її обсягів і 
ці показники відповідно становили, млн. грн.: 673,8; 
522,7 і 157,1. У наступні роки намітились процеси 
щодо нарощування темпів збільшення виробництва 
продукції цими аграрними формуваннями. І тільки у 
2011 р. сільськогосподарським підприємствам вдало-
ся перевершити загальні об’єми виробництва 1995 р. 
У розрізі окремих галузей спостерігається деяка 
відмінність у нарощуванні темпів виробництва. Так, 
зокрема, перевершити обсяги виробництва рослин-
ницької продукції 1995 р. вдалося лише у 2012 р., а 
тваринницької – у 2009 р. Співставлення показни-
ків за 2013 р. з показниками за 1995 р. дає підстави 
стверджувати, що у сучасних умовах намітились по-
зитивні тенденції щодо нарощування обсягів вироб-
ництва аграрної продукції сільськогосподарськими 
підприємствами як у загальних об’ємах, так і в роз-
різі окремих галузей.

Неабиякий інтерес представляють показники ви-
робництва продукції сільського господарства фер-

мерськими господарствами Львівщини. Ці господар-
ства виникли в Україні у кінці ХХ століття, тобто 
їх утворення безпосередньо зв’язане з початком 
проведення аграрних реформ у державі. Виробни-
цтво продукції цими господарськими формування-
ми характеризується значними темпами її при-
росту. Так, скажімо, вартість виробленої продукції 
зросла з 44,7 млн. грн. у 1995 р. до 618,9 млн. грн. 
у 2013 р., тобто збільшення становило 13,8 рази, у 
тому числі рослинницької – відповідно: 36,5; 202,8 і 
5,6 рази, а тваринницької характеризується зна-
чно вищими темпами приросту і ці показники від-
повідно складали: 8,2; 416,1 і 50,7 рази. Одночасно 
відмітимо, що істотне збільшення виробництва про-
дукції фермерськими господарствами все-таки не 
забезпечило використання покладених на них на-
дій. На початкових стадіях розвитку фермерського 
руху передбачалося, що фермери можуть нагоду-
вати 200 млн. чоловік [7]. Проте сьогоднішній стан 
розвитку фермерства дуже далекий, від того, щоб 
досягнути таких омрійливих показників. Отже, у 
вітчизняних реформаторів на початкових стадіях 
формування фермерських господарств більше було 
популізму в передбаченнях, ніж об’єктивної оцінки 
можливостей їх розвитку.

Щодо господарств населення. Особливістю цієї 
форми господарювання є те, що вона у значно мен-
шій мірі піддалася дії реформуючих процесів і тим 
самим було забезпечено стабільність у їх розвитку. 
В умовах Львівщини ці господарства в окремі роки 
виробляли біля 80-90% всієї продукції сільського 
господарства. В сучасних умовах ці показники дещо 
зменшились і сягають біля 70% виробленої аграрної 
продукції всіма категоріями господарств.

Тенденції розвитку господарств населення віді-
грають роль стабілізуючих факторів у функціону-
ванні аграрного виробництва, адже саме без їх ді-
яльності ми мали б колапс аграрної економіки. Це 
по-перше. А по-друге, слід об’єктивно підійти до 
оцінки тенденцій розвитку цих господарств. Збіль-
шення виробництва продукції господарствами на-
селення всього на 23,3% у 2012 р. у порівнянні з 
1995 р. (табл. 2) і одночасне розширення площ сіль-
ськогосподарських угідь за цей період на 87,4% 
(табл. 1) вказує на необхідність більш глибшого і 
різнобічного дослідження основних тенденцій їх 
розвитку. Такий стан вимагає окремого наукового 
дослідження. Ми лише відмітимо, що вони збере-
жуться і в майбутньому, адже це основа збережен-
ня і розвитку українського села, а село, як відомо, 
є тим фундаментом, на якому відбудовується укра-
їнська держава.

В сьогоднішніх умовах і на перспективу їх ді-
яльність господарств населення дещо змінитися. На 
наше переконання за цими господарствами збере-
жеться все-таки виробництво продукції трудоміст-
ких культур (овочі, картоплі, плодоягідних куль-
тур тощо) в рослинництві. Щодо тваринництва. Без 
розвитку цієї галузі більшість присадибних госпо-
дарств не можуть обійтись. Одночасно відмітимо, 
що господарства населення виробляють біля 50% 
всієї аграрної продукції в Україні і понад 70% у 
Карпатському регіоні і разом з тим вони отримують 
(а в окремі роки взагалі не одержували) державної 
підтримки, особливо фінансової в мінімальних обся-
гах. І такий стан необхідно кардинально змінювати 
шляхом створення державою однакових умов для 
всіх форм господарювання в системі АПК.

Дослідження тенденцій в обороті сільськогоспо-
дарських угідь і обсягах виробництва аграрної про-
дукції не вичерпує у повній мірі виявлення певних 
закономірностей розвитку тенденцій у цих двох 
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важливих складових аграрного виробництва, а дає 
можливість більш глибше дослідити з врахуван-
ням комплексного поєднання їх. Важливе значення 
серед показників такого поєднання, на наше пере-
конання, займає показник виробництва продукції 
в розрахунку на одиницю земельної площі. У на-
укових дослідженнях і практичних цілях викорис-
товується показник виходу продукції сільського 
господарства, що припадає на 100 га сільськогос-
подарських угідь. Інформація щодо цих показників 
в умовах аграрного виробництва Львівщини пред-
ставлена в табл. 3.

Наведені дані дають підставу стверджувати, що 
в аграрному виробництві Львівської області намі-
тилися позитивні тенденції щодо збільшення ви-
робництва аграрної продукції в розрахунку на 100 
га сільськогосподарських угідь як всіма виробника-
ми, так і в розрізі окремих організаційно-правових 
форм господарювання, за виключенням господарств 
населення. Індивідуальний сектор забезпечив вищі 
показники виробництва продукції в розрахунку на 
земельні угіддя від 1995 р. по 2010 р., а починаю-
чи із 2011 р. ці показники динамічно зменшувалися 
і в 2013 р. становили 757,4 тис. грн., у тому чис-
лі: рослинництва – 420,3 і тваринництва – 337,1, 
тоді як господарства всіх категорій досягли вищих 
показників і вони відповідно складали 842,6; 491,0 
і 351,6 тис. грн. Такі тенденції змін мають цілком 
закономірний і об’єктивний характер, адже як у 
Львівській області, так і в інших областях Укра-
їни інтенсивно розвиваються процеси відновлення 
діяльності крупних господарських формувань в 
аграрному секторі економіки. До речі зауважити, 
що такі тенденції будуть розвиватися і на перспек-
тиву та вони збережуться до того періоду, коли 
буде досягнуто оптимального поєднання діяльності 
як крупних, так і дрібних форм господарювання в 
аграрній галузі. 

Сільськогосподарські виробники здійснюють ви-
робництво продукції в основному для задоволення 
потреб населення у продуктах харчування. І саме 
із-за цих обставин представляє неабиякий інтер-
ес як для науковців, так і практиків, виробництво 
продукції сільського господарства в розрахунку на 
одну особу. Інформація щодо цих показників в умо-
вах Львівської області представлена у табл. 4. Як 
бачимо, у 2013 р. вдалося досягти рівня дореформе-
ного періоду (1990 р.) за трьома видами продукції. 
Це продукція зернових культур, картопля і овочі, а 
обсяги всіх інших видів продукції у сучасних умо-
вах у розрахунку на одну особу є значно нижчі. 
Безумовно, на розвиток таких тенденції відносних 
показників виробництва продукції сільського госпо-
дарства впливають фактори двох груп. Це обсяги 
виробництва продукції, з одного боку, та наявність 
населення, з іншого. Дії першої групи факторів спри-
яють збільшенню виробництва продукції (табл. 2),  
а другої – зменшення населення (у Львівській об-
ласті у 1989 р. – за даними перепису кількість 
наявного населення становило 2747,7 тис. осіб, 
а на початок 2014 р. населення скоротилося до 
2538,4 тис. осіб, або на 7,6%). В останні роки дещо 
зменшились темпи скорочення населення, проте 
позбутися повністю цих негативних тенденцій не 
вдалось.

Підсумовуючи матеріал, що наведений у табл. 4, 
можна констатувати проте, що в аграрному вироб-
ництві Львівщини, хоча і намітились деякі позитивні 
тенденції щодо стабілізації виробництва окремих ви-
дів продукції сільського господарства в розрахунку 
на одну особу, однак досягнені показники в основній 
своїй масі є нижчими від рівня 1990 р. Такий стан 
необхідно поліпшувати. Для цього слід використову-
вати два напрями – перший характеризується тим, 
що слід ефективно використовувати наявні ресурси 
і можливості кожного господарського формування, а 

Таблиця 3
Тенденції виробництва продукції сільського господарства з розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь аграрними виробниками Львівщини (у постійних цінах 2010 р., тис. грн.)
Роки

Показники 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 р. у % 
до 1995 р.

Господарства усіх категорій
Усього 581,7 588,8 658,2 705,0 721,7 697,1 796,3 832,0 842,6 144,9

Продукція 
рослинництва 299,2 296,0 322,1 367,9 389,3 359,6 464,9 494,3 491,0 164,1

Продукція 
тваринництва 282,5 292,8 336,1 337,1 332,4 337,5 331,4 337,7 351,6 124,5

Сільськогосподарські підприємства
Усього 268,0 98,3 225,1 610,8 672,4 691,7 868,7 1046,7 1093,5 408,0

Продукція 
рослинництва 178,5 75,6 150,4 366,1 395,8 384,1 535,3 672,9 699,4 391,8

Продукція 
тваринництва 89,5 22,7 74,7 244,7 276,6 307,6 333,4 373,8 394,1 440,3

у тому числі фермерські господарства
Усього - - 286,8 753,5 877,6 994,5 1059,9 1308,0 1419,0 4,9 р.*

Продукція 
рослинництва - - 182,9 292,8 318,0 330,5 376,4 465,9 465,1 2,5 р.

Продукція 
тваринництва - - 103,9 460,7 559,6 664,0 683,5 842,1 953,9 9,2 р.

Господарства населення
Усього 1209,2 1278,3 846,5 735,4 738,2 698,9 772,9 764,9 757,4 62,6

Продукція 
рослинництва 540,5 605,8 396,8 368,5 387,1 351,2 442,1 438,4 420,3 77,8

Продукція 
тваринництва 668,7 672,5 449,7 366,9 351,1 347,7 330,8 326,5 337,1 50,4

*Примітка: показник порівняння даних 2013 р. з даними за 2005 р.
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Таблиця 4
Тенденції виробництва сільськогосподарської продукції на одну особу в умовах Львівської області, кг

Продукція

Роки

Зернові 
культури Картопля Овочі Плоди 

та ягоди
М’ясо (в 

забійній вазі) Молоко Цукрові 
буряки

Яйця
шт.

кг
1990 366 483 66 41 66 393 579 264
1995 313 325 59 54 31 348 334 162
2000 181 567 101 33 26 387 150 175
2005 243 502 147 29 32 360 169 212
2006 228 572 156 35 35 347 234 219
2007 238 594 169 36 38 317 194 212
2008 327 536 165 35 41 286 228 214
2009 322 590 161 36 42 268 124 224
2010 244 494 162 35 45 258 208 226
2011 378 718 185 36 46 248 265 214
2012 419 721 185 37 49 244 328 205
2013 467 620 180 38 52 244 257 209

2013 у % до 1990 127,6 128,4 272,7 92,7 78,8 62,1 44,4 79,2
1995 149,2 190,8 305,1 70,4 167,7 70,1 76,9 129,0

Таблиця 5
Рівень рентабельності продукції сільського господарства 

у сільськогосподарських підприємствах Львівщини, %

Роки
Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

2013 +; – до:
1990 1995

Продукція сільського 
господарства 23,9 14,9 -18,2 7,9 27,6 21,4 2,2 36,9 +23,0 +22,0

продукція рослинництва 40,8 68,9 16,1 17,2 39,6 27,0 4,6 46,5 +5,7 +5,7
зернові культури 188,8 135,3 73,2 2,4 4,5 8,3 4,3 -10,5 -199,3 -145,8
цукрові буряки (фабричні) 18,6 40,9 -16,9 -15,3 56,0 29,2 -3,0 0,2 -18,4 -40,7
овочі відкритого фунту 46,9 81,4 -1,6 39,9 95,9 21,1 12,7 13,2 -33,7 -68,2
картопля -0,6 61,7 9,4 4,8 41,2 26,1 -39,3 3,4 +4,0 -58,3
плоди 18,6 40,6 -33,0 -49,4 -60,5 -40,6 -81,2 847,5 +828,9 +807,1
продукція тваринництва 23,9 -12,9 -43,0 -3,6 0,7 6,2 -4,9 4,8 -29,1 -17,7
молоко 38,9 -15,3 -12,7 8,0 15,0 23,6 3,2 15,8 -23,1 +31,1
велика рогата худоба на 
м’ясо 19,0 -14,8 -51,4 -34,9 -36,4 -19,1 -27,2 -38,8 -57,8 -24,0

свині на м’ясо 8,9 -39,7 -56,9 -21,5 10,8 18,7 -7,6 7,3 -1,6 +4,7
вівці та кози на м’ясо -32,5 -12,6 -70,6 -46,9 -45,6 -32,6 -53,4 -71,6 -39,1 -59,0
птиця на м’ясо -3,6 -8,9 -37,4 13,1 4,0 1,6 -0,4 6,9 +10,5 +15,7
яйця 36,9 20,7 0,3 18,7 -5,5 -16,7 4,4 12,1 -24,8 -8,6
вовна -25,4 -58,4 -100,0 0,0 – – – – – –

другий – це державна підтримка аграрного вироб-
ника. При цьому держава повинна спрямувати свої 
зусилля на ті галузі, які найбільше зазнали втрат у 
період проведення реформ. У тваринництві це ско-
тарство та свинарство, а в рослинництві – вирощу-
вання цукрових буряків і льону – довгунцю.

Підсумовуючим показником будь-якої сфери ви-
робничої діяльності є рівень рентабельності виробни-
цтва продукції. В статистичних матеріалах наводять-
ся показники виробництва окремих видів продукції 
не всіма категоріями господарств, а тільки сільсько-
господарськими підприємствами, а вони, як відомо, 
виробляють лише чверть аграрної продукції Львів-
щини. Враховуючи ці обставини, ми використаємо 
лише те, що дає нам вітчизняна статистика. Отже, 
інформацію про рівень рентабельності продукції сіль-
ського господарства у сільськогосподарських підпри-
ємствах Львівщини представлено у табл. 5.

Наведені дані показують, що серед років, що 
представлені у табл. 5, нерентабельність аграр-
ного виробництва була тільки у 2000 р., де рівень 
збитковості становив 18,2%. Щодо основних галузей 
сільського господарства. Рослинництво на протя-

зі досліджуваного періоду було рентабельною га-
луззю. Тваринництво такими показниками не ха-
рактеризується, адже у 1995 р., 2000 р. – 2005 р. 
і 2012 р. ця галузь була збитковою. Хоча у деяких 
роках було рентабельне ведення цієї галузі, однак 
рівень рентабельності був значно менший, ніж рос-
линництва. Коли розглядати рівень рентабельності 
окремих видів сільськогосподарської продукції, то 
спостерігаються різні величини цього показника. 
В рослинництві найбільш нестабільною сільськогос-
подарською культурою щодо її рентабельності є цу-
крові буряки. Одночасно відмітимо, що за обсягами 
вирощування цукрових буряків Львівська область 
займала провідне місце в колишньому Радянському 
Союзі, а в сьогоднішніх умовах ця галузь є у зане-
дбаному стані. Саме із-за цих обставин у сучасних 
умовах слід приділяти особливу увагу щодо відро-
дження буряківництва, щоб позбутися негативних 
тенденцій його розвитку.

Щодо рентабельності окремих видів продукції 
тваринництва, то в останні роки дещо підвищився 
рівень рентабельності молока. Проте виробництво 
м’яса різних видів тварин характеризується у біль-
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шій мірі збитковістю, ніж прибутковістю. Ці тенден-
ції слід змінювати кардинально. Безумовно, самим 
сільськогосподарським підприємствам розв’язати ці 
архіважливі проблеми досить важко і тому повинні 
ефективно діяти різні форми державної підтримки. 
Приклади таких дій держави є як у нас, так і за 
рубежем. І це слід оптимально використовувати.

Висновки з проведеного дослідження. На осно-
ві вищенаведених матеріалів можна констатувати 
наступне:

– в період проведення аграрних реформ розви-
нулись тенденції щодо зміни у перерозподілі площ 
земель між різними організаційно-господарськи-
ми формами ведення аграрного виробництва. При 
цьому характерним було те, що землі від колишніх 
крупних господарств соціалістичного типу пере-
йшли у користування дрібних формувань, а саме –  
до господарств населення. В сучасних умовах у їх 
користуванні знаходиться 61,1% усіх сільськогоспо-
дарських угідь (у тому числі 64,8 % ріллі) Львівської 
області. Починаючи з 2006 р. намітилась зворотна 
тенденція, а саме – скорочення площ земельних 
угідь у цих господарствах (табл. 1);

– виробництво продукції сільського господар-
ства у Львівській області забезпечується діяльніс-
тю різних організаційно-господарських структур. 
При цьому намітились тенденції щодо нарощуван-

ня темпів приросту виробленої продукції. Про те ці 
темпи у різних господарських формувань є різна. 
Так, зокрема, коли сільськогосподарські підприєм-
ства в останні роки значно збільшили виробництво 
продукції, то у господарствах населення ці про-
цеси дещо пригальмувались (табл. 2). Крім того, 
спостерігаються дещо відмінні тенденції щодо ви-
робництва продукції в розрахунку на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь (табл. 3), а також на одну 
особу (табл. 4);

– хоча в сучасних умовах спостерігаються пози-
тивні тенденції щодо підвищення рівня рентабель-
ності ведення аграрного виробництва як у цілому 
в аграрній галузі, так і в розрізі окремих її скла-
дових, однак виробництво деяких видів (табл. 5)  
аграрної продукції характеризується показниками 
збитковості. Так, зокрема, в рослинництві у зане-
дбаному стані знаходиться вирощування цукрових 
буряків, а в тваринництві збитковим є виробни-
цтво м’яса різних видів тварин. Для усунення не-
гативних тенденцій в ефективності окремих видів 
продукції необхідно більш результативно викорис-
товувати наявні ресурси і можливості аграрних ви-
робників. Це по-перше. А по-друге, слід державі 
надавати підтримку при виробництві збиткової або 
малорентабельної продукції. Ці два напрями необ-
хідно оптимально поєднувати.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЬВОВЩИНЫ

Аннотация
В статье проведено исследование тенденций развития аграрного производства Львовской области. При этом акценти-
ровано внимание на перераспределение площадей сельскохозяйственных угодий между аграрными производителями, 
объемы производства продукции ими как в абсолютном, так и в относительном выражениях (в расчете на: 100 га 
сельскохозяйственных угодий, одного человека), а также уровень рентабельности продукции сельского производства. 
Для более глубокого обоснования тенденций развития производства в аграрном секторе экономики использованы ре-
зультаты исследований отечественных ученых по данным проблемам, а также статистические материалы по ведению 
аграрной отрасли Львовщины в течение 1990–2013 гг. Полученные результаты исследований позволили выявить тен-
денции развития аграрного производства в целом в исследуемой области, а также в разрезе основных отраслей – рас-
тениеводства и животноводства. Все это в комплексе позволило предложить конкретные предложения по устранению 
тормозящих факторов в развитии положительных тенденции в аграрном производстве Львовщины.
Ключевые слова: тенденции, развитие, аграрное производство, сельскохозяйственные угодья, продукция, растение-
водство, животноводство, рентабельность.
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TRENDS IN AGRICULTURAL PRODUCTION LVIV REGION

Summary
The paper studied the trends of agricultural production, Lviv region. This emphasis on the redistribution of agricultural 
surfaces between farmers, their production volumes both in absolute and relative terms (per 100 hectares of agricultural 
land per capita) and the profitability of agricultural production output. For more in-depth study of production trends in 
the agricultural sector draws national research scientists from these problems, as well as statistical data in respect of the 
agricultural sector of Lviv during 1990-2013. The obtained results of studies revealed trends of agricultural production as 
a whole in the study area as well as by major industries – crops and livestock. All of this together made it possible to offer 
concrete proposals to eliminate inhibitory factors in the development of positive trends in agricultural production Lviv.
Keywords: trends, development, farming, farmland, products, crops, livestock, profitability.
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