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УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

Аналізуються сучасні системи управління кадровою політикою організації, як базовий елемент системи управління 
підприємством та основний фактор його успішного функціонування в умовах конкуренції на ринку. Визначено основ-
ний напрямок у роботі з персоналом підприємства для підготовки високопрофесійних працівників, які сприятимуть 
розвитку підприємства.
Ключові слова: кадрова політика, персонал, система управління персоналом, колективний договір, керівництво.

Постановка проблеми. Iнвеcтування в люд-
ські ресурси в умовах становлення рин-

кової економiки cтає довгоcтроковим фактором 
конкурентоcпроможноcтi, виживання i розвитку 
пiдприємcтв. Найважливiша cкладова чаcтина 
cтратегiчно орiєнтованої полiтики органiзацiї – її 
кадрова полiтика, що визначає фiлоcофiю i прин-
ципи, реалiзованi керiвництвом по вiдношеню 
людcьких реcурciв. Тому, у цей час особливу ак-
туальність набуває проблема розробки комплексу 
цілеспрямованих дій по управлінню трудовими ка-
драми підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема управління кадровою політикою організації 
завжди була предметом дослідження вітчизняних 
та зарубіжних вчених, що належать до різних на-
укових шкіл. Кадрова політика підприємства остан-
нім часом висвітлювалась у працях таких науковців, 
як Л. В. Балабанова, О. В. Крушеницька, О. Є. Куз-
мін, О. Г. Мельник Д. П. Мельничук, Г. В. Осовська,  
Ю. І. Палеха, Л. Б. Пошелюжна, О. І. Синицька,  
В. Ю. Самуляк, О. В. Сардак, Р. В. Фещур, А. Д. Чи-
куркова, Ф. Тейлор, А. Маслоу, Д. Макґреґор та ін.

Постановка завдання. Становлення ринкової 
економіки України безпосередньо пов’язано з ефек-
тивністю розвитку підприємств усіх форм власності. 
Промисловість значною мірою обумовлює соціально-
економічний стан країни та визначає рівень її еконо-
мічного розвитку. У зв’язку з цим постають завдан-
ня забезпечення підприємств висококваліфікованим 
персоналом та ефективною кадровою політикою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ринкової економіки одним із вирішальних 
чинників ефективності та конкурентоспроможності 
підприємства є забезпечення високої якості кадро-
вого потенціалу. На основі проведення виваженої 
кадрової політики досягається відповідність персо-
налу підприємства його виробничим потребам.

Існують різні точки зору щодо визначення по-
няття «кадрова політика». Наприклад, Крушель-
ницька О. В. і Мельничук Д. П. вважають, що «ка-
дрова політика – це сукупність принципів, методів, 
форм організаційного механізму з формування, 
відтворення, розвитку та використання персоналу, 
створення оптимальних умов праці, його мотивації і 
стимулювання» [3, с. 42].

Маслов Є. В. визначає кадрову політику як «го-
ловний напрям у роботі з кадрами, набір основних 
принципів, що реалізуються кадровою службою 
підприємства» [2, с. 51].

На думку Стец В. А., Стец І. І. та Костю- 
чик М. Ю., «кадрова політика підприємства – це 
цілісна кадрова стратегія, яка об’єднує різні форми 
кадрової роботи, стилі її проведення в організації і 
плани використання робочої сили» [5, с. 124].

Таким чином, кадрова політика підприємства – 
це сукупність принципів, методів, форм, заходів і 

процедур із формування, відтворення, вдоскона-
лення та використання персоналу, створення опти-
мальних умов праці, її мотивації та стимулювання.

Суб’єктом кадрової політики виступає керівни-
цтво організації у взаємодії з іншими підрозділами.

Кадрова політика визначає основний напрям у 
роботі з персоналом підприємства для створення 
високопрофесійних працівників, які б сприяли роз-
витку підприємства.

Основними складовими кадрової політики є: по-
літика набору, відбору і розстановки кадрів; по-
літика профорієнтації, адаптації та підвищення 
кваліфікації кадрів; політика зайнятості; політика 
управління службовим зростанням; політика сти-
мулювання; соціальна політика [4, с. 119].

Кадрова політика підприємства повинна бути 
розрахована на тривалий термін і мати чітку спря-
мованість на розвиток людських ресурсів, вдоско-
налення кадрів, певну перспективу економічного, 
політичного та культурного росту суспільства.

Мета кадрової політики полягає в забезпечен-
ні оптимального балансу між потребами підприєм-
ства, вимогами чинного законодавства, станом рин-
ку праці та процесів комплектування, збереження і 
розвитку персоналу.

Основними цілями кадрової політики є:
- своєчасне забезпечення організації персона-

лом необхідної якості й у достатній кількості; 
- забезпечення умов реалізації, передбачених 

трудовим законодавством прав і обов’язків громадян;
- раціональне використання трудового по-

тенціалу;
- формування і підтримання ефективної роботи 

трудових колективів. Основні різновиди кадрової 
політики: політика добору кадрів; політика про-
фнавчання; політика оплати праці; політика фор-
мування кадрових процедур, політика соціальних 
відносин [2, с. 35].

Політика не вимагає безпосередніх дій, її фор-
мулюють для того, щоб лінійні і функціональні ке-
рівники керувалися нею, аналізували можливі на-
слідки своїх рішень з кадрових питань ще до їх 
прийняття.

Етапи формування кадрової політики в органі-
зації:

1. Нормування – узгодження принципів та цілей 
роботи з персоналом із принципами і цілями під-
приємствами у цілому, стратегією та етапом його 
розвитку.

2. Програмування – розробка програм, шляхів 
досягнення цілей кадрової роботи, конкретизованих 
з урахуванням теперішніх умов і можливої зміни 
ситуації.

3. Моніторинг персоналу – розробка процедур 
діагностики та прогнозування кадрової ситуації.

На підприємствах розробляються концепції 
управління персоналом, які передбачають нові ви-

© Литвиненко А.В., 2015
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моги до майбутніх менеджерів із персоналу, а саме: 
цілеспрямованість, масштабність, комунікабель-
ність, здатність аналізувати та вирішувати комп-
лексні проблеми, синтезувати рішення в умовах не-
визначеності й обмеженості інформації та ін.

Зарубіжні спеціалісти вважають, що на форму-
вання кадрової політики впливають чинники двох 
типів – зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів відносяться:
- національне трудове законодавство;
- взаємовідношення з профспілкою;
- стан економічної кон'юнктури;
- стан і перспективи розвитку ринку праці.
Внутрішніми факторами є:
- структура, цілі і стратегія організації;
- територіальне розміщення;
- технології виробництва;
- організаційна культура;
- кількісний і якісний склад наявного персоналу 

і можливі його зміни в перспективі;
- фінансові можливості організацій, які визнача-

ють допустимий рівень витрат на управління пер-
соналом;

- існуючий рівень оплати.
Тому, при виборі кадрової політики потрібно 

враховувати фактори, властиві як зовнішньому, так 
і внутрішньому середовищу підприємства.

На основі аналізу кадрової політики підпри-
ємств учені визначили її типи та класифікували їх 
за певними напрямами.

Перший напрям пов’язаний із рівнем усві-
домленості тих правил і норм, які є підґрунтям 
кадрових заходів та безпосереднього впливу 
управлінського апарату на кадрову ситуацію на 
підприємстві. За цим напрямом виділяють такі 
типи кадрової політики:

1. Пасивна кадрова політика. Керівництво під-
приємства за подібної кадрової політики працює в 
режимі екстреного реагування на конфліктні ситу-
ації, які намагається усунути будь-якими засобами, 
найчастіше не намагаючись зрозуміти причини і 
можливі наслідки. 

2. Реактивна кадрова політика. За такої полі-
тики керівництво підприємства здійснює контр-
оль за симптомами негативного стану в роботі 
з персоналом, причинами і ситуацією розвитку 
кризи: виникнення конфліктних ситуацій, відсут-
ність достатньо кваліфікованої робочої сили для 
вирішення завдань, брак мотивації до високопро-
дуктивної праці. 

3. Превентивна кадрова політика. Кадрова 
служба підприємств має не тільки засоби діагности-
ки персоналу, а й прогнозування кадрової ситуації 
на середньостроковий період. У програмах розви-
тку підприємства передбачаються короткострокові 
та середньострокові прогнози потреб у кадрах, а 
також стратегічні завдання з розвитку персоналу. 

4. Активна кадрова політика. Керівництво має 
не тільки прогнози, а й засоби впливу на ситуацію, 
а кадрова служба розробляє антикризові кадрові 
програми, проводить постійний моніторинг ситуації 
і корегує виконання програм відповідно до параме-
трів зовнішньої та внутрішньої ситуації [5, с. 109]. 

Існують два різновиди активної кадрової політи-
ки – раціональна й авантюристична. 

За раціональної кадрової політики керівництво 
підприємства має якісні характеристики, а також 
обґрунтований прогноз розвитку ситуації і засо-
би впливу на неї. Кадрова служба підприємства 
володіє можливостями прогнозування кадрової 
ситуації на середньостроковий та довгостроковий 
періоди [1, с. 44]. 

За авантюристичної кадрової політики керівни-
цтво підприємства не має програми обґрунтованого 
розвитку кризової ситуації, але впливає на неї до-
ступними методами [1, с. 44]. 

Другий напрям пов’язаний із визначенням сту-
пеня відкритості до зовнішнього середовища та орі-
єнтований на власний або залучений персонал. За 
цим напрямом виділяють два типи кадрової політи-
ки – відкриту і закриту. 

Відкрита кадрова політика характеризується 
тим, що підприємство прозоре для співробітників 
на будь-якому рівні при прийнятті на роботу як на 
низову, так і на керівну посади. Прийняття на ро-
боту спеціалістів високої кваліфікації проводиться 
на основі конкурсного відбору. Цей тип кадрової 
політики притаманний підприємствам, які ведуть 
конкурентну політику, зорієнтовану на швидке 
зростання обсягів виробництва та завоювання пе-
редових позицій на зовнішньому ринку [6, с. 79]. 

Закрита кадрова політика ґрунтується на прин-
ципі просування на вищі посади тільки «своїх» пра-
цівників. Цей тип кадрової політики застосовується 
в умовах дефіциту кадрових ресурсів.

Формування кадрової політики в нашій країні 
здійснюється на основі Декларації прав людини, 
Конституції України, Цивільного кодексу Украї-
ни, Кодексу законів про працю України та інших 
нормативно-правових актів. Кадрова політика роз-
робляється вищим керівництвом підприємства і ка-
дровими службами.

Кадрова політика є складовою стратегічно орі-
єнтованої політики підприємства, що визначає ха-
рактер взаємовідносин керівництва з персоналом. 

Значною мірою кадрова політика залежить від 
стилю керівництва, який сформувався у взаємовід-
носинах керівництва з персоналом. Храмов В. О., 
Бовткут А. П. вважають, що «існує стільки стилів 
управління, скільки є підприємств і керівників» 
[9, с. 36].

Стиль управління – це типові для менедже-
ра пріоритети в управлінні, виборі форм і методів 
розв’язання управлінських завдань, управлінської 
взаємодії та ділової комунікації з підлеглими, коле-
гами і вищим керівництвом [8, с. 31].

У суспільстві сформувалися три основних та 
один комбінований стилі керівництва.

Авторитарний стиль виявляється в тому, що ке-
рівник при прийнятті рішень орієнтується на власні 
цілі, критерії та інтереси, практично не зважаючи 
на думку колективу, обмежуючись вузьким колом 
однодумців. При втіленні у життя власних рішень 
такий керівник займає жорстку позицію, активно 
використовує методи адміністративного і психоло-
гічного впливу. Він не визнає опозицію, звільняє 
«неугодних працівників», завжди впевнений у собі, 
спирається на власні знання та зв’язки з держав-
ними органами влади. Керівник такого типу може 
досягнути високих успіхів, але може й довести 
свою організацію до банкрутства.

Демократичний стиль управління базується 
на поєднанні принципу одноосібного керівництва 
і самоврядування. Керівник підприємства, що до-
тримується такого стилю управління, вибирається 
членами трудового колективу відкрито на зборах, 
повинен відстоювати і виражати його інтереси. За-
звичай він може успішно виявляти, приймати та 
реалізовувати стратегічні цілі розвитку підприєм-
ства, поєднуючи групові інтереси. У роботі спира-
ється на групу однодумців, є добрим «дипломатом», 
стратегом, політиком.

Ліберальний стиль управління характеризуєть-
ся тим, що керівник при прийнятті рішень орієнту-
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ється на цілі та інтереси окремих груп трудового 
колективу, постійно маневрує, щоб зберегти пари-
тет інтересів, часто займає різні позиції сторін. Пе-
реваги ліберального стилю полягають у груповому 
прийнятті управлінських рішень, проте часто лібе-
ральний керівник не має сильної волі, чіткої цілі, 
глибоких знань. Це досить нестійкий стиль керівни-
ка і походить від охлократії.

Змішаний стиль передбачає поєднання названих 
вище типів керівництва.

Таким чином, очевидно, що у кожного керівника 
складаються певні стереотипи управлінської діяль-
ності, які називають стилем керівництва. На стиль 
керівництва суттєво впливає тип влади в суспільстві.

Тип влади суттєво впливає на стратегію, стиль 
керівництва та вимоги до персоналу. Найбільш по-
вно можливо використовувати творчий потенціал 
людини в демократичному середовищі, оскільки 
тут велика увага приділяється кожному праців-
нику, створюються умови для його творчої роботи, 
що значно підвищує ефективність діяльності під-
приємства.

Кожне сучасне підприємство повинно мати свою 
ідеологію. Наше історичне минуле спричинило не-
гативне ставлення до терміну «ідеологія». Тому нині 
використовують більш нейтральні терміни, напри-
клад «філософія підприємства» або «кредо».

Правила внутрішнього трудового розпорядку 
працівників і службовців є важливим нормативним 
документом, що регламентує найм та звільнення 
працівників, робочий час, порядок вирішення тру-
дових спорів. Це внутрішній нормативний доку-
мент, який повинен відповідати Кодексу законів 
про працю України і Типовим правилам та врахо-
вувати специфіку підприємства [1, с. 48].

Укладання і виконання колективного договору 
на підприємстві регулюються Кодексом законів про 
працю України та Законом України «Про колектив-
ні договори й угоди» [2, с. 48].

Якщо підприємство було реорганізовано, колек-
тивний договір зберігає чинність протягом строку, 
на який його укладено, або може бути перегляну-
тий за згодою сторін.

Реалізація кадрової політики залежить від опе-
ративності у сфері управління персоналом. Вирі-

шення термінових повсякденних питань не пови-
нно суперечити стратегічним цілям підприємства. 
Усі питання управління персоналом мають бути 
узгоджені у часі та просторі й застосовуватись од-
ночасно.

Досвід інших держав показує, що в сучасних 
умовах особливе значення має кожен працівник, 
зростає вплив якості його праці на кінцеві резуль-
тати підприємства. З огляду на це забезпечення 
підприємства професійним персоналом, який відпо-
відає його вимогам, є одним із найважливіших за-
вдань кадрової політики. Це завдання неможливо 
реалізувати без відповідного морального і матері-
ального стимулювання та соціальних гарантій, які 
повинні бути основними аспектами кадрової полі-
тики підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, кадрова політика буде ефективною лише 
тоді, коли персонал підприємства, максимально ви-
користовуючи свій потенціал, виконає поставлені 
перед ним завдання.

Кадрова політика розробляєтьcя влаcником 
пiдприємcтва, вищим керiвництвом, кадрови-
ми cлужбами для визначення генерального на-
пряму i заcад роботи з кадрами, загальних i 
cпецифiчних вимог до них. Визначено, що кадрова 
полiтика обґрунтовує необхiднicть викориcтання 
на практицi тих або iнших конкретних методiв на-
бору, розмiщення i викориcтання кадрiв, але не 
займаєтьcя детальним аналiзом їхнього змicту й 
cпецифiкою проведення практичної роботи з ка-
драми. В оcновi формування кадрової полiтики 
лежать аналiз cтруктури перcоналу, ефективнicть 
викориcтання робочого чаcу, прогнозування розви-
тку виробництва i ринку працi.

Вважаємо, що вiд того, наcкiльки ефективно 
керiвник виконує вci цi ролi, великою мiрою зале-
жить уcпiх командної роботи.

Управління персоналом є найважливішим ас-
пектом у діяльності підприємства, тому постійне 
проведення аналізу діяльності персоналу, розроб-
ка гнучких схем мотивації праці, моніторинг ринку 
праці, обґрунтоване прийняття управлінських рі-
шень – це важливі напрями проведення ефективної 
кадрової політики.
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СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено сутність та структуру сталого розвитку, обґрунтовано необхідність поєднання трьох основних 
складових концепції сталого розвитку: економічної, соціальної та екологічної. На основі аналізу Міжурядового комітету 
експертів з фінансування сталого розвитку зроблено висновок, що стратегічний підхід, на якому базується його робо-
та, може стати основою для майбутніх обговорень з питань фінансування сталого розвитку та збагатять міжурядові 
переговори щодо порядку денного в галузі розвитку на період після 2015 року. Досліджено важливість застосуван-
ня механізмів інвестування з метою фінансового забезпечення сталого розвитку. Обґрунтовано основні інструменти 
фінансування сталого розвитку.
Ключові слова: фінансове забезпечення, сталий розвиток, економічна складова, інвестування, механізми фінансування, 
НБР, МКЕФСР, стратегії фінансування.

Постановка проблеми. Основним вектором 
руху цивілізації у ХХІ сторіччі стало 

прийняття концепції сталого розвитку, яка за-
свідчила перехід до нової стратегії гармонійного, 
різностороннього, правильного, рівномірного та 
збалансованого розвитку, що об’єднує економіч-
ну, соціальну та соціальну складові. Фінансове 
забезпечення всіх складових сталого розвитку 
є передумовою для успішної реалізації даного 
розвитку, задоволення людських потреб та за-
безпечення безперервного прогресу людської 
цивілізації. Саме тому, актуальним є питання 
визначення стратегій фінансування сталого роз-
витку, а так як ООН поклала основу вивчення та 
розвитку сталого розвитку, то прикладом визна-
чення стратегій фінансування сталого розвитку 
є Міжурядовий комітет експертів з фінансуван-
ня сталого розвитку. 

Аналіз можливостей фінансування сталого роз-
витку покладено в основу науково-теоретичних 
досліджень таких вітчизняних та зарубіжних вче-
них як: Моїсеев Н.Н, Єрмаков Д.С. та Єрмаков А.С., 
Некрасов С.И. та Некрасова Н.А., Марков Ю.Г., Ва-
сюта О., Балаж Н.Й., Білорус О., Гілман Р. та ін. 
А також в основу роботі лягли доповіді таких між-
народних організацій: ООН, ЕБРР, BNDES, KFW, 
ЮНЕП та інші. Ґрунтовний аналіз наукових праць 
свідчить про те, що численні теоретико-методо-
логічні та практичні надбання у цій сфері дають 
основу для побудови політики фінансування від-
носно сталого розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є теоретич-
не обґрунтування та аналіз стратегії сталого розви-
тку в контексті глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
перечливість та диспропорція розвитку різних 
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сфер життя людини, а також зростання глобаль-
них проблем спонукають людство шукати стра-
тегію розвитку, в якій експлуатація природних 
ресурсів, орієнтація науково-технічного розви-
тку, напрямок інвестицій, розвиток особистос-
ті та інституційні зміни узгоджені один з одним 
і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для 
задоволення людських потреб і забезпечення без-
перервного прогресу людської цивілізації [1]. Та-
кій стратегії дали назву – сталий розвиток (англ. 
sustainable development) [3]. 

Основу вивчення та розвитку сталого розвитку 
поклала Організації Об'єднаних Націй. Організація 
більше звертала увагу на проблеми, пов'язані з екс-
плуатацією і використанням природних ресурсів, 
особливо були націлені на розвиваючі країни та їх 
контроль над власними ресурсами [2]. 

Основними компонентами сталого розвитку є со-
ціальна, економічна та екологічна сфери, відповід-
ні їм види діяльності та напрямки політики. Кожен 
з компонентів базується на загальних принципах 
сталого розвитку і в той же час має свої особливос-
ті, цілі та імперативи функціонування та взаємодії 
в рамках інтеграційного механізму та єдиної полі-
тики сталого розвитку [1].

Фінансове забезпечення всіх компонентів ста-
лого розвитку є основним пунктом успішної ре-
алізації даного розвитку, задоволення людських 
потреб та забезпечення росту людської цивіліза-
ції (див. табл. 1). Безперервність функціонування 
економіки забезпечується через механізми інвес-
тування: фінансовий капітал в економіці сталого 
розвитку є важливим джерелом відтворення та 
поповнення інших видів капіталу [4]. До механізмів 
формування фінансового капіталу, спрямованого 
на інвестування, належать: фінансування міжна-
родних неурядових організації, державних струк-
тур тощо, які визначені на Міжнародних конфе-
ренціях з фінансування розвитку.

У червні 2013 року Генеральна Асамблея за-
снувала Міжурядовий комітет експертів з фінансу-
вання сталого розвитку. Це рішення було ухвалене 
у зв'язку з масштабними завданнями, сформульо-
ваними у підсумковому документі Конференції 
Організації Об'єднаних Націй зі сталого розвитку 
2012 року (Ріо + 20). Даний комітет організував 
свою роботу в рамках трьох тематичних блоків: 
блок 1 «Оцінка фінансових потреб, визначення по-
точних потоків і нових тенденцій, а також вплив 
внутрішніх і міжнародних умов», блок 2 «Мобілі-
зація ресурсів і їх ефективне використання» і блок 

3 «Інституційні механізми, узгодженість політики, 
взаємодія і управління» [6]. 

Комітет експертів сформулював п'ять основних 
принципів стратегічного підходу.

По-перше, кожна країна несе відповідальність 
за власний розвиток, а міжнародне співтовариство 
відповідає за створення сприятливих умов і на-
дання міжнародної підтримки. Це має вирішальне 
значення, оскільки відповідно до другим принци-
пом ефективна урядова політика є стрижнем стра-
тегії фінансування сталого розвитку. По-друге, усі 
суб'єкти, включаючи приватний сектор, діють в 
рамках системи і сприятливих умов, створюваних 
державною політикою. Це підкреслює важливість 
вироблення ефективних політичних рішень, що 
враховують принципи транспарентності і благого 
управління [8]. 

По-третє, різні види фінансування повинні ви-
користовуватися цілісним образом, доповнюючи, а 
не замінюючи один одного. Наприклад, приватне 
фінансування орієнтоване на отримання прибутку 
і є особливо придатним для інвестицій у виробничу 
діяльність, однак очікувані прибутки від інвестицій, 
пов'язаних зі сталим розвитком, часто бувають не 
настільки привабливими, як інші можливості, осо-
бливо в короткостроковій перспективі. Таким чи-
ном, у багатьох областях задоволення соціальних 
потреб та забезпечення суспільних благ неможливо 
обійтися без державного фінансування. Стратегії 
фінансування сталого розвитку необхідно розро-
бляти таким чином, щоб домогтися максимального 
ефекту від комплексного використання фінансових 
потоків, враховуючи взаємодію різних джерел, ме-
ханізмів та інструментів фінансування та їх пере-
ваг та обмежень для пошуку рішень, придатних 
для конкретних країн [6].

По-четверте, інструменти фінансування повинні 
співвідноситися з потребами і видами використан-
ня, які найбільшою мірою їм відповідають. Якість 
фінансування має значення. Наприклад, довго-
строкові інвестиції в сталий розвиток повинні по-
криватися з довгострокових коштів, оскільки ко-
роткострокове фінансування часто не годиться для 
реалізації довгострокових проектів. 

По-п'яте, міжнародне державне фінансування 
як і раніше відіграє найважливішу роль, особливо 
в країнах з найбільшими потребами і найменшими 
можливостями для мобілізації ресурсів. Слід домог-
тися того, щоб його вплив був максимальним [4].

Інші принципи вимагають всебічного враху-
вання критеріїв сталого розвитку в стратегіях фі-

Таблиця 1
Стратегії фінансування сталого розвитку [8]

Механізми фінансування Національні інструменти Глобальні інструменти
Мобілізація ресурсів як одна зі стратегій аку-
муляції грошових коштів.

Кредити, державні та приват-
ні інвестиції, макроекономічні 
реформи

Зовнішні потоки приватного 
капіталу, офіційна допомога 
донорів, зобов’язання

Вивільнення коштів є надзвичайно важливим 
в питанні методів фінансування сталого розви-
тку, особливо для країн, що розвиваються.

Скорочення військових ви-
трат, ліквідація зовнішньої 
заборгованості

Списання боргів країн, що 
розвиваються

Податкові надходження. Задля забезпечення 
стратегії сталого економічного розвитку необ-
хідною умовою є модернізація діючого подат-
кового законодавства.

«Зелені податки», екологічні 
штрафи

Податок Тобіна, «невеликий 
податок» на Інтернет, по-
даток на авіапаливо

Інституційно-організаційні Створення спільних фондів зі 
сталого розвитку

Глобальний та регіональні 
екологічні фонди, організа-
ція зустрічей донорів

Альтернативні. Сучасне становище економіки 
та світу в цілому вимагає розробки та при-
йняття альтернативних стратегій акумулюван-
ня фінансових ресурсів.

Економічні механізми, розви-
ток освіти, науки, інформацій-
но-пропагандистська робота, 
експериментальні проекти

Передача екологічно чистих 
технологій, обмін екологіч-
ними знаннями, запобігання 
фінансовим кризам
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нансування, в тому числі в державних бюджетах 
і приватних інвестиційних рішеннях; використання 
синергізму в трьох компонентах сталого розвитку; 
прийняття багатостороннього, орієнтованого на лю-
дину і всеохватного підходу; та забезпечення тран-
спарентності і підзвітності фінансування на всіх 
рівнях [6].

Даний стратегічний підхід ліг в основу понад 115 
конкретних політичних рекомендацій (табл. 2). Ко-
мітет дійшов висновку, що якого-небудь простого 
політичного рішення не існує. Замість цього буде 
потрібно пакет політичних заходів.

Таблиця 2
Рекомендації Міжурядовий комітет експертів  

з фінансування сталого розвитку  
щодо фінансування сталого розвитку [6]

Більш ніж 
115 реко-
мендацій у 
відношенні 
політики, 
що стосу-
ється вну-
трішнього 
та між-
народного, 
державно-
го, при-
ватного 
та зміша-
ного фінан-
сування

- мобілізувати нові та додаткові ресурси
- перерозподілити наявні ресурси в 
цілях вкладення коштів у сталий роз-
виток та їх ефективне використання
- зміцнювати взаємодію у рамках трьох 
компонентів сталого розвитку
- розробляти належні правила та при-
писи, встановлюючи баланс між надан-
ням доступу до фінансування та забез-
печення стабільності фінансового ринку
- створити сприятливі умови
- створити потенціал та платформи, 
що сприяють обміну досвідом між 
країнами

Розглянемо варіанти комплексної стратегії фі-
нансування сталого розвитку

1. Внутрішнє державне фінансування.
Мобілізація внутрішнього державного фінансу-

вання має вирішальне значення для фінансування 
сталого розвитку (проведення внутрішньої подат-
кової реформи та поглибленні міжнародного спів-
робітництва).

Заклик до покращеному фінансовому управ-
лінню. Для ефективного управління фінансами 
ключове значення мають боротьба з корупцією і 
забезпечення транспарентності. Критерії сталого 
розвитку слід враховувати на всіх етапах проце-
су складання бюджету, наприклад, за допомогою 
забезпечення стабільної закупівельної діяльності. 
Необхідно припинити виплату субсидій, що ро-
блять шкідливий вплив, надавши компенсацію не-
заможному населенню.

Заклик до більш активному нарощуванню потен-
ціалу у сфері управління заборгованістю, а також 
адресована політикам рекомендація розглянути 
можливість створення національних банків розви-
тку для забезпечення довгострокового фінансуван-
ня в інтересах сталого розвитку та ефективного ви-
користання приватних фінансових коштів [5].

2. Внутрішнє приватне фінансування.
Принцип висхідного аналізу, що передбачає 

вивчення стратегій сприяння забезпечення інклю-
зивного фінансування та доступу до фінансових 
коштів для домогосподарств і малих та середніх 
підприємств (МСП) і розвитку ринку капіталу (ви-
користання інноваційних підходів до фінансування 
МСП) [8].

В той же час дуже велике значення має ство-
рення сприятливих умов. Зміцнення політичних, 
правових, нормативних та інституційних умов 
всередині відповідних країн є ефективним засо-
бом, що дозволяє урядам стимулювати приватні 
інвестиції.

Підтримка обліків факторів і критеріїв сталого 
розвитку в сфері внутрішніх інвестицій, припуска-
ючи, що це може зажадати виходу за рамки існую-
чих стандартів, які нерідко носять рекомендаційний 
характер [6].

3. Міжнародне державне фінансування
Міжнародне державне фінансування, включа-

ючи надання допомоги, фінансування діяльності, 
пов'язаної з кліматом, та інші види підтримки, і на-
далі буде відігравати провідну роль в фінансуванні 
сталого розвитку. Держави – члени ООН повинні 
повністю виконувати свої зобов'язання в установ-
лені терміни.

При виконання всіх зобов'язань рівень пільг, що 
стосуються фінансових потоків, має відповідати ви-
гляду інвестицій і рівнем розвитку країни. Необхідно 
підвищувати ефективність співпраці в цілях розвитку.

Потенціал інноваційних заходів щодо забезпечен-
ня фінансування для сталого розвитку (огляд співп-
раці Південь-Південь, розглянутого в якості допо-
внення до традиційного фінансування розвитку) [8].

4. Міжнародне приватне фінансування.
Міжнародному приватному фінансуванню відве-

дена важлива роль. Для подолання перешкод, що 
не дозволяють приватному сектору, у тому числі 
довгострокових інституціональним інвесторам, та-
ким як пенсійні та державні інвестиційні фонди, 
робити капіталовкладення, та усунення ризиків, 
пов'язаних з окремими видами приватних потоків, 
необхідні відповідні стратегії [8].

Управління потоками приватного капіталу має 
будуватися таким чином, щоб створювати стимули 
для довгострокових інвестицій. Цьому може сприя-
ти державна політика.

Необхідно направляти приватне фінансування 
на цілі довгострокових інвестицій в сталий розвиток. 
Також інвесторам потрібно дотримуватися основні 
трудові норми Міжнародної організації праці, пред-
ставляти інформацію про показники стану економі-
ки і навколишнього середовища, суспільного розви-
тку та якості державного управління, і включати в 
число основних елементів своїх стратегій критерії 
сталого розвитку [6].

5. Змішане фінансування.
Приватний та державний сектор не може само-

стійно усунути всі прогалини у фінансуванні. Змі-
шане фінансування об'єднує державні та приватні 
ресурси та досвід і може використовуватися в по-
єднанні з інноваційними партнерськими зв'язками. 
Величезний потенціал мають партнерських від-
носин поряд з досвідом минулих років, коли дер-
жавний сектор брав на себе ризики, а приватний 
сектор отримував прибуток. А також необхідно 
приділити увагу належному планування та вико-
ристання механізмів, що забезпечують справедли-
вий розподіл ризиків [6].

Необхідно зосередити зусилля з нарощування 
потенціалу на розвитку місцевих навичок та об-
мін досвідом про успіхи та невдачі між різними 
країнами.

Використання рекомендацій щодо інноваційних 
підходів до забезпечення стимулів для довгостроко-
вих інвестицій, зокрема спрямовуються на розвиток 
інфраструктури, таких як створення національних 
та регіональних інфраструктурних фондів і плат-
форм, які об'єднують державні та приватні ресурси 
і несуть свою частку ризику. Важливу роль в цій 
області також можуть зіграти національні банки 
розвитку, розглянемо основні з них [8].

Розглянемо принципи сталого розвитку в ді-
яльності Європейського банку реконструкції та 
розвитку.
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Відповідно до Угоди про заснування Європей-
ського банку реконструкції та розвитку (далі – 
ЄБРР, Банк), банк прихильний цілі сприяння еко-
логічно безпечного та сталого розвитку у всій своїй 
діяльності у сферах інвестицій та технічного спів-
робітництва [6].

Принцип забезпечення сталого розвитку сфор-
мульований в місії ЄБРР:

• підтримка розвитку відкритих ринкових еко-
номік в 34 країнах від Центральної Європи до Цен-
тральної Азії, а також у країнах Південного та 
Східного Середземномор'я;

• відповідність суворим банківським принци-
пам: забезпечення поворотності коштів за проекта-
ми при дотриманні допустимого рівня ризику;

• фінансування проектів, потреби яких не по-
вною мірою могли б бути задоволені за рахунок 
ринку (принцип додатковості);

• забезпечення екологічно та соціально сталого 
розвитку [7].

ЄБРР розглядає сталий розвиток в якості одного 
з основоположних аспектів раціонального ведення 
бізнесу. Надання клієнтам допомоги відповідає го-
ловному призначенню ЄБРР. Фінансування проек-
тів сталого розвитку віднесено до пріоритетів його 
діяльності [5].

На кінець 2013 обсяг фінансування проектів, 
спрямованих на охорону навколишнього серед-
овища, склав 9,6 млрд. Євро, включаючи кошти в 
розмірі 9,1 млрд. Євро, призначені для проектів по 
боротьбі зі зміною клімату та підвищення енергое-
фективності [6].

Крім юридичного і фінансового аналізу та оцін-
ки внеску в розвиток, всі нові проекти, що пре-
тендують на фінансування ЄБРР, розглядаються 
фахівцями Департаменту екології та сталого роз-
витку (ESD). Фахівці ESD проводять оцінку на 
предмет дотримання екологічних та соціальних 
вимог до реалізації проектів, а також розробляють 
план екологічного та соціального моніторингу для 
кожного проекту.

Проаналізуємо принципи сталого розвитку в ді-
яльності Бразильського банку розвитку. 

Бразильський банк розвитку (BNDES) є провід-
ним державним інститутом розвитку Бразилії, за-
снованим в 1952 р В діючої стратегії BNDES ви-
значено, що його місія – сприяти сталому розвитку 
та підвищенню конкурентоспроможності економіки 
Бразилії, скорочення соціальної нерівності та не-
рівномірності розвитку [7].

Зафіксована в стратегії і місії BNDES прихиль-
ність принципам сталого розвитку реалізується че-

рез інтеграцію цих принципів у практичну діяль-
ність BNDES. В першу чергу за тим, щоб принципи 
сталого розвитку враховувалися в повсякденній по-
літиці BNDES, стежить Департамент планування.

Важливим напрямком інтеграції принципів ста-
лого розвитку в практику є розробка і реаліза-
ція різних програм у даній області. На реалізацію 
програми «Інновації в сталий розвиток» виділено  
2 млрд. Реалів (близько 855 млн. Доларів США.) [7].

Програма «Інновації в сталий розвиток» всту-
пить у стадію практичної реалізації в 2015 р. 
Програма повинна значно допомогти розвитку 
діяльності BNDES з охорони навколишнього се-
редовища, але не обмежується тільки цими про-
ектами [5].

В даний час завершено процес прийняття заявок 
на фінансування проектів в рамках даної ініціативи. 
Заявки приймалися до 16 січня 2014 року. Інфор-
мація про відібрані проектах була оприлюднена 18 
червня 2014 Було отримано 256 кредитних заявок 
на надання фінансування. Обсяг потреб в кредит-
них ресурсах за даними заявками склав 8,4 млрд. 
Реалів, що в чотири рази перевищило обсяг запла-
нованого фінансування. У поточному році BNDES 
не передбачає відкриття нової фази розгляду за-
явок по даній програмі [7].

Щодо проектів сталого розвитку в Німецькому 
банку розвитку, то Німецький банк розвитку (KfW) 
засновано в 1948 р. Державі (ФРН) належить 80% 
акцій банку, землям ФРН – інші 20%. Німецький 
банк розвитку є одним з найбільших фінансових 
установ світу. Валюта балансу на 31 грудня 2014 
дорівнює 464,8 млрд. євро, що становить 17,6% ВВП 
Німеччини [7].

Забезпечення сталого розвитку Німеччини є 
стратегічною метою KfW, при цьому основним за-
вданням, поставленим перед групою, є відповідь на 
глобальні зміни – зміни клімату, глобалізацію, змі-
на демографічної ситуації.

Висновки з проведеного дослідження. Міжна-
родне та національне фінансування відіграє важ-
ливу роль у задоволенні сталого розвитку людства. 
Стратегічний підхід який запропонував Міжуря-
довий комітет експерті в з фінансування сталого 
розвитку дає змогу забезпечити ефективне фінан-
сування сталого розвитку. Необхідно, щоб при фі-
нансуванні країн, що розвиваються було доступне 
міжнародне фінансування. Використання внутріш-
ніх джерел фінансування має бути по можливості 
максимальним, але, враховуючи розміри необхід-
них інвестицій, необхідно залучення міжнародних 
фінансових засобів.
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У статті досліджується сутність і проблематика функцій управління промисловими організаційно-економічними система-
ми з метою досягнення необхідних технічних і економічних результатів виробництва. Представлено структуру функцій 
управління. Визначено зв'язок між ними при управлінні складними організаційно-економічними системами промисловості.
Ключові слова: організаційно-економічна система, модель виробництва, управління, виробничий процес, функції управління.

Постановка проблеми. Промислове виробни-
цтво є однією з важливих сфер діяльності 

сучасного суспільства, у якій задіяна велика час-
тина всіх трудових, матеріальних, енергетичних, 
фінансових, інтелектуальних ресурсів. У зв'язку 
із цим, вирішення проблеми ефективної організа-
ції промислового виробництва набуває особливого 
значення і потребує системного, комплексного та 
детального обґрунтуванням всіх рішень, дій та за-
ходів, які спрямовуються на формування, розвиток 
та забезпечення ефективного функціонування про-
мислових виробничих структур. Ідеальне виробни-
цтво базується на складній організаційно-економіч-
ній системі, яка при мінімальних витратах ресурсів, 
часу та при мінімальному негативному впливі на 
природне середовище і соціальну сферу забезпечує 
максимальну результативність.

Необхідно відмітити, що серед багатьох факто-
рів, які у найбільшій мірі впливають на процеси 
формування економічних результатів виробництва 
особливе місце займає управління виробничими 
процесами, яке представляє основу раціональної 
організації виробництва [1, с. 4]. Управління пред-
ставляє собою комплекс дій, які повинні виконува-
тись системою управління виробничим процесом 
для організації ефективного виробництва, тобто 
виробництва, яке буде призводити до отримання 
необхідних технічних та економічних результатів.

Досягнення цих результатів можливо тільки при 
реалізації відповідних функцій управління складни-
ми системами сучасного виробництва. Однак, у пи-
танні структури функцій управління на даний час 
існує проблема, яка полягає у тому, що до теперіш-
нього часу систематизація цих функцій залишаєть-
ся неповною, не відображає у повній мірі їх склад 
та зв’язки між ними. Це має негативні наслідки у 
зв’язку із тим, що створення та розробка систем 
управління для складних сучасних виробничих ор-
ганізаційно-економічних систем при неправильній 
структурі реалізації функцій управління призво-
дить до неможливості або суттєвого ускладнення ви-
рішення багатьох організаційних, управлінських та 
економічних задач з відповідними негативними еко-
номічними наслідками для підприємства.

Аналіз досліджень і публікацій. Огляд літера-
турних джерел з питань управління організаційно-
економічними системами в промисловому вироб-
ництві [1-6], показав, що в основному всі роботи з 
цього напряму характеризуються достатньо глибо-
кою розробкою теорії та методів реалізації окремих 
функцій управління. Загальні принципи класифі-
кації функцій управління наводиться у роботах з 
класичного менеджменту.

Однак, погляди науковців на систематизацію 
функцій управління відрізняються. У той час, як 

Завадський Й.С. пропонує класифікувати функції 
управління, виходячи з позиції суб’єкта менедж-
мента (загально-організаційні, спеціалізовані, об-
слуговуючі) [7, с. 52], Л.М. Бойко акцентує увагу на 
необхідності класифікації за організаційно-техніч-
ними принципами [8, с. 18]. Ряд науковців виділяють 
в якості основної функції управління – планування 
[7, с. 53; 9, с. 35; 10, с. 25]. Інші акцентують увагу 
на недооцінці функції контролю, яка попереджує 
виникнення складних ситуацій і є вкрай важливою 
[11, с. 118]. Поширення набувають підходи, засно-
вані на дослідженнях психології людини та її роль 
у безвідмовній роботі бізнесу. Це знайшло відобра-
ження у функціях лідерства, мотивації робітників 
та ін. [12, с. 20].

Аналіз наукових напрацювань показав, що до-
слідження функцій управління складними сис-
темами промислового виробництва залишається 
актуальним питанням, що потребує подальшого ви-
вчення та розвитку.

Постановка завдання. Представлене дослідження 
мало на меті визначення та систематизацію функ-
цій управління, які є найбільш важливими в умо-
вах функціонування складних організаційно-еконо-
мічних систем сучасного промислового виробництва. 
У межах дослідження було також виконано завдан-
ня зі визначення характеру взаємозв’язку між цими 
функціями, що забезпечує найбільшу ефективність 
організації промислового виробництва.

Викладення матеріалу і результати. Умови 
здійснення сучасного промислового виробництва 
стають дедалі складнішими по мірі розвитку тех-
нічного прогресу, поглибленні впливу людини на 
навколишнє середовище, експлуатацію природних 
ресурсів. Це обумовлює два наслідки. З одного боку, 
простежуються жорсткі вимоги ринку до харак-
теристик промислової продукції (якості, функціо-
нальності, асортименту, економічності), а з іншого, 
постійно зростає складність отримання виробничих 
ресурсів. Адже на даний час практично всі основні 
ресурси (водні, лісові, земельні, корисні копалини), 
які знаходились у відносно простих умовах (близь-
ко, неглибоко, з якісними характеристиками, які не 
вимагають коштовної попередньої підготовки/пере-
робки) вже практично вичерпані і їх отримання є 
досить складним. 

Сучасні промислові підприємства в організацій-
ному плані стали представляти масштабні і склад-
ні виробничо-технологічні системи, а в плані орга-
нізації функціонування та їх економіки – складні 
організаційно-економічні системи з суттєвим впли-
вом рівня складності їх організації на економічні 
результати виробництва [13, с. 4]. Це призводить і 
до складностей в управління, прогнозуванні, плану-
ванні таких систем, адже Їх функціонування зале-
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жить від багатьох факторів, серед яких технологія 
виробництва; технічні засоби виробництва; рівень 
кваліфікації робітників; рівень організації і управ-
ління виробничими процесами; умови здійснення 
виробництва та ін.

Така ситуація ставить перед промисловими під-
приємствами проблему – забезпечення економічної 
ефективності виробництва при наявності жорстких 
технічних і економічних обмежень можливостей її 
досягнення. Виконання цієї задачі потребує якісно-
го управління. 

Для цього необхідно забезпечити належну орга-
нізацію їх функціонування у комплексі, як єдиної 
системи. Ця система діє у певних техніко-еконо-
мічних умовах, які формують відповідні технічні і 
економічні обмеження виробництва і обумовлюють 
необхідність узгодження його технології, можли-
востей та параметрів, рівня підготовки кадрів і об-
сягів фінансового забезпечення з рівнем складності 
умов виробництва і вимог до його технічних та еко-
номічних результатів.

У загальному виді управління – це елемент і од-
ночасно функція організаційно-економічних систем, 
яка забезпечує зберігання їх структури, підтримку 
режиму діяльності, реалізацію мети діяльності та 
програми її досягнення [13, с. 8]. Управління – це 
складне, багатогранне поняття, яке представляє 
цілу науку і включає такі основні функції: про-
гнозування; планування; організація; оптимізація; 
мотивація (стимулювання); контроль; оперативне 
регулювання; оцінка; аналіз [4, с. 18]. Управління 
і організація тісно пов’язані між собою, тобто ор-
ганізація виробництва є однією з найважливіших 
функцій системи управління ним, а система управ-
ління є невід’ємною складовою всієї організаційної 
структури виробництва [3, с. 27].

Гостра потреба у належному управлінні органі-
заційно-економічними системами виробництва обу-
мовлена тим, що виробничі процеси характеризу-
ються динамічністю, тобто виконання виробничого 
процесу здійснюється в результаті руху його скла-
дових – елементів виробничого процесу з форму-
ванням потоків ресурсів, праці, коштів з відповід-
ною динамікою цих потоків. Відповідно і результати 
виробництва мають також динамічні характерис-
тики, тобто вони формуються у часі і процес їх 
формування може бути дуже складним. Необхідно 
відмітити, що у динамічному процесі завжди діють 
збурюючи фактори, які «прагнуть» вивести його 
характеристики з запланованих меж (загальмува-
ти, зупинити, надмірно прискорити). 

Основним засобом протидії цим факторам є ді-
єве управління виробничим процесом. Загальні 
функції управління взаємодіють в межах організа-
ційно-економічної системи таким чином (рис. 1).

 

Прогнозування Планування

Організація

Оптимізація 

МотиваціяКонтроль

Оперативне 
корегування Аналіз та оцінка 

результатів

Прогнозування та 
аналіз

Прогнозування та 
аналіз

Рис. 1. Структура функцій управління  
організаційно-економічною системою

Як видно зі схеми, взаємодія функцій між со-
бою між собою впливає на функціонування системи 
промислового виробництва. Так, під час прогнозу-
вання вирішується одна з найважливіших задач 
управління – вибір оптимальних управлінських 
рішень, які забезпечать необхідні результати ви-
робництва у майбутньому [6, с. 12]. Самі результати 
прогнозування дозволяють здійснювати наступну 
функцію – планування організаційно-економічної 
системи промислового виробництва, яке полягає у 
визначені характеристик і параметрів виробничого 
процесу на основі чітко поставленого виробничого 
завдання на плановий період. 

Однак, ця мета повинна досягатись технологіч-
ними, технічними, організаційними і управлінськи-
ми заходами з урахуванням обмежень здійснення 
виробничого процесу за ресурсами і часом. 

Стосовно організації варто зауважити, що вона 
представляє одну з цільових функцій управління 
виробництвом, є важелем управління його еконо-
мічними результатами [5, с. 37]. Висока складність 
сучасного промислового виробництва і пряма за-
лежність його результатів від організаційного фак-
тора обумовлюють необхідність формування ефек-
тивної організаційної структури виробництва.

В умовах управління складними системами ви-
никає необхідність у проектуванні виробництва. 
Воно основується на формуванні організаційної мо-
делі виробництва, яка дозволяє визначити – коли, 
як, з якими параметрами і послідовністю повинні 
бути виконані всі стадії, роботи, операції виробни-
чого процесу для досягнення мети виробництва.

В цих умовах модель виробництва передбачає 
врахування форми організації виробничих проце-
сів, а саме – потокове, непотокове чи циклічно-по-
токове виробництво.

Аналіз показав, що незважаючи на зовнішню 
простоту потокових виробничих процесів, техноло-
гії, на основі яких вони реалізуються, можуть бути 
дуже складними. Зовсім інший характер носять ви-
робничі процеси при непотоковій формі їх організа-
ції, які зазвичай виконуються за індивідуальними 
проектами. На практиці організувати ефективне і 
раціональне виконання виробничого процесу, який 
здійснюється за непотоковою технологією дуже 
складно. Слід зазначити, що саме для таких тех-
нологій методи організації виробничих процесів за 
економічними критеріями їх ефективності, та ме-
тоди вирішення задач, які виникають при цьому 
є найбільш складними і недостатньо розроблені. 
Циклічно-потокова форма організації виконання 
виробничого процесу характеризується тим, що в 
її основі покладені процеси, які виконуються ци-
клічно і вони є непотоковими, здійснюються в не-
стабільних умовах, припускають значні коливан-
ня продуктивності і різні методи здійснення. Така 
форма організації виробничого процесу характерна 
для гірничодобувної галузі промисловості.

Зважаючи на викладене вище, управляння ор-
ганізаційно-економічними системами у промисло-
вому виробництві потребуватиме виконання ще й 
таких функцій.

1. Оптимізаційна. Це, фактично, оптимізація 
характеристик і параметрів виробничого процесу. 
Критеріями оптимальності виступають вимоги до 
економічних результатів виробництва (прибуток, 
рентабельність, граничний обсяг виробничих ви-
трат), які доцільно визначити шляхом економіко-
математичного, імітаційного моделювання.

2. Мотивація (стимулювання) виробничого про-
цесу, що є важелем забезпечення динаміки ви-
робничого процесу. [2, с. 54]. У промисловості ця 
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функція управління полягає у тому, щоб створи-
ти такі умови виробництва, щоб всі його складові 
були «зацікавлені» у його здійсненні, і не створю-
вали перепони.

3. Додатковий контроль виробничого процесу, 
який здійснюється на різних ланках організацій-
но-економічної системи. Він дозволяє отримати 
об’єктивну картину про поточний стан виробничо-
го процесу, його розвиток і відповідність плановим 
показникам. Для з’ясування цього необхідно мати 
відповідну модель процесу, яка відображає його 
структуру і хід.

4. Оперативне корегування виробничого проце-
су – це функція управління, яка здійснюється без-
посередньо у ході виробничого процесу [14, с. 30]. Ця 
функція полягає у корегуванні параметрів процесу, 
що вже виконується, для приведення їх у відповід-
ність до планових значень у разі виникнення від-
хилень від цих значень. Однак зауважимо, що при 
виконані складних процесів у недостатньо визначе-
них умовах може виникнути потреба у корегуванні 
не тільки параметрів процесу, але і його технології, 
технічних засобів, організації. Не виключається на-
віть ситуація, коли процес і зовсім необхідно буде 
припинити. Підставою для дій з корегування є ре-
зультати контролю виробничого процесу, а основою 
визначення і обґрунтування необхідних дій з коре-
гування є модель процесу.

5. Оцінка і аналіз поточних характеристик і 
кінцевих результатів функціонування організацій-
но-економічної системи. На даний час розроблені 
системи показників і методів їх визначення, які ві-
дображають ефективність виробництва і формують 
комплексну оцінку ефективності функціонування 
виробничої системи промислових підприємств. Ці 
показники визначаються з моделі процесу, а їх сис-
тема є її складовою.

Головним критерієм, за яким можна здійснити 
моніторинг якості виконання зазначених функцій 
управління є досягнення необхідних економічних 
результатів виробництва, при дотриманні вимог до 
технічної сторони його здійснення (безпека пра-
ці, раціональне використання ресурсів, екологія, 

соціальні питання). Адже, управління організа-
ційно-економічною системою передбачає вирішен-
ня таких питань: за якою технологією необхідно 
здійснювати виробництво; які повинні бути задіяні 
технічні засоби виробництва (машини, обладнан-
ня), у якій кількості і з якими характеристиками; 
як повинна бути організована система управління 
виробництвом; які необхідні спеціалісти, їх про-
фесії, кваліфікаційний рівень, кількість; як всі ці 
елементи виробництва повинні взаємодіяти у ви-
робничому процесі (послідовність їх включення у 
процес, зв’язки між ними). 

Таким чином у сукупності, всі вказані складові 
функції управління у структурі їх взаємозв’язків 
формують основу для функціонування організацій-
но-економічних систем. Це забезпечує організацію 
виробничого процесу для досягнення його опти-
мальних характеристик, які, у свою чергу, призво-
дять до отримання необхідних економічних та тех-
нічних результатів. 

Висновки і напрямки подальших досліджень. 
Виходячи з вищевикладених результатів можна 
робити такі висновки та сформулювати напрям по-
дальших досліджень.

1. Проблема функцій управління виробничо-
економічною діяльністю промислових організацій-
но-економічних систем є однією з найбільш важ-
ливих, у зв’язку із тим, що саме реалізація цих 
функцій забезпечує функціонування таких систем і 
отримання необхідних технічних і економічних ре-
зультатів виробництва.

2. Визначення суті дій, які притаманні основним 
функціям управління дозволило структурувати ці 
функції і визначити зв'язок між ними у процесі 
управління діяльністю промислових виробничих 
організаційно-економічних систем.

3. Подальше вивчення моделей промислового 
виробництва та специфіки управління ними надає 
підстави для проведення детальних досліджень з 
метою розробки системної методології управління 
промисловими системами та автоматизованих ін-
формаційних засобів, які дозволяють у найбільш 
повній мірі реалізувати функції управління.
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У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти оцінки фонду оплати праці та соціальних нарахувань 
підприємства через систему взаємозалежних фінансових показників та детермінованих моделей.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах роз-
витку ринкових відносин першочергову роль 

відіграє раціональне використання фонду оплати 
праці на підприємстві, оскільки він виступає одним 
з найважливіших чинників стимулювання зростання 
продуктивності праці, зростання обсягу виробленої 
продукції, поліпшення її якості та забезпечення по-
стійно зростаю чого позитивного фінансового резуль-
тату діяльності господарюючого суб’єкта. За таких 
умов створюються реальні можливості для зростан-
ня ефективності виробництва продукції, здатності 
підприємства вчасно розраховуватися зі своїми пра-
цівниками та не допускати простроченої заборгова-
ності за розрахунками з позабюджетних платежів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви-
вченням проблематики формування фонду оплати 
праці та його стимулюючої ролі у підвищенні про-
дуктивності праці працівників займались такі нау-

ковці, як А. В. Базилюк, А. М. Колот, Т. В. Кулинич, 
О. П. Савченко, М. Т. Чумаченко та інші. З погля-
ду економічного аналізу господарської діяльності 
підприємства, фонд оплати праці у теоретичному 
та практичному аспектах досліджували І. В. Бара-
новська, М. С. Білик, Ф. Ф. Бутинець, А. Г. Загоро-
дній, В. М. Івахненко, Г. І. Кіндрацька, Є. В. Мних. 
Серед зарубіжних вчених варто назвати таких, як  
Г. П. Герасименко, Е. А. Маркар’ян, С. Е. Маркар’н, 
Є. Комаров. Аналіз публікацій показав, що відсутня 
єдина система аналізу фонду оплати праці підпри-
ємства та пов’язаних з ним соціальних нарахувань 
як елементів операційних витрат, потребує суттє-
вого удосконалення система фінансових показників 
для оцінки оплати праці та розрахунків з позабю-
джетними фондами на підприємстві

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 

© Манойлова А.Г., 2015
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полягає в розрахунку системи фінансових показни-
ків та детермінованих моделей,оцінці використання 
фонду оплати праці на підприємстві та соціальних 
нарахувань та виявлення недоліків

Виклад основного матеріалу дослідження. Згід-
но із Законом України «Про оплату праці», заробіт-
на плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку за трудовим договором влас-
ник або уповноважений ним орган виплачує праців-
никові за виконану ним роботу [1].

А під фондом оплати праці слід розуміти ко-
шти, які підприємство нараховує за певний пе-
ріод своїм працівникам до виплати відповідно до 
чинного трудового законодавства. Фонд оплати 
праці містить: 

1) винагороду у грошовій формі за виконану ро-
боту відповідно до встановлених норм праці (фонд 
основної заробітної плати);

2) винагороду у грошовій формі за працю понад 
установлені норми, за трудові успіхи та винахід-
ливість і за особливі умови праці (фонд додаткової 
заробітної плати); інші заохочувальні та компенса-
ційні виплати [1].

У теорії економічного аналізу аналіз оплати пра-
ці на підприємстві здійснюється за загальною мето-
дикою, яка складається з таких частин: – аналіз 
динаміки, складу і структури фонду оплати праці 
(використання фонду оплати праці); – аналіз серед-
нього рівня оплати праці; – аналіз співвідношення 
темпів зростання рівня оплати та продуктивнос-
ті праці; – аналіз соціальних нарахувань на фонд 
оплати праці.

Оцінка динаміки, складу і структури фонду 
оплати праці на підприємстві включає розраху-
нок абсолютних та відносних відхилень фактичної 
величини фонду оплати праці від запланованої, а 
також порівняння годинного, денного та місячного 
фонду оплати праці. Це дає змогу виявити абсолют-
ні перевитрати фонду заробітної плати як в цілому 
по промислово виробничому персоналу, так і в роз-
різі таких його категорій, як робітники, керівники 
та спеціалісти.

Аналіз середнього рівня оплати праці на під-
приємстві містить оцінку середньорічної, середньо-
місячної та середньогодинної оплати праці різних 
категорій персоналу та факторний аналіз впливу 
середньоспискової чисельності робітників і їх се-
редньої заробітної плати на фонд оплати праці під-
приємства.

Оцінка соціальних нарахувань на фонд оплати 
праці підприємства включає аналіз динаміки за-
гальної величини нарахувань на фонд оплати праці, 
в розрізі окремих позабюджетних фондів та зістав-
лення нарахованих і сплачених платежів. 

Внаслідок того, що фонд оплати праці та соці-
альні нарахування на нього є складовими операцій-
них витрат підприємства, методику оцінки оплати 

праці на підприємстві доцільно доповнити показ-
никами, які широко використовуються при оцін-
ці інших елементів операційних витрат. Величина 
основної, додаткової заробітної плати, інших заохо-
чувальних та компенсаційних витрат безпосеред-
ньо впливають на суму фінансового результату гос-
подарюючого суб’єкта так само, як і використаний 
обсяг сировини і матеріалів. 

Тому оцінка використання фонду плати праці 
повинна здійснюватися із застосуванням низки фі-
нансових показників, характеристику яких розпо-
чнемо із зарплатовіддачі, що показує, скільки об-
сягу виробленої продукції припадає на 1 грн. фонду 
оплати праці підприємства. Позитивно оцінюється 
зростання цього коефіцієнта:

 

де Д – доход (виручка) від реалізації продукції 
за період; ФОП – фонд оплати праці підприємства 
за період.

 

Провівши розрахунки на підприємстві ВАТ 
«Запоріжсталь» за 2010 та 2013 рр. можна сказа-
ти що коефіцієнт знизився на 19,55 це говорить 
про те що знижуется ефективності використання 
трудових ресурсів на підприємстві. Частка витрат 
на оплату праці у вартості виробленої продукції 
збільшується. 

Коефіцієнт закріплення фонду оплати праці 
(Кзакф) показує величину фонду оплати праці, що 
припадає на 1 гривню чистого доходу або собівар-
тості реалізованої продукції. Позитивним для під-
приємства є зменшення цього показника щодо по-
передніх періодів: 

   

де ЧД – чистий дохід підприємства; СВ – собі-
вартість реалізованої продукції. 

   =  =0,068

 = 0,085   = 0,094

Розрахувавши показники на підприємстві за 
2010 та 2013 рр. двома різними формулами мож-
на сказати, що в обох випадках коефіцієнт збіль-
шуеться, в першому випадну на 0,023, а у друго-
му -0,026. Це говорить про те що з роками більша 
часть доходу йде на оплату праці.

Рентабельність витрат на оплату праці (Р) по-
казує, скільки прибутку приносить 1 гривня витрат 
на оплату праці: 

 

де Пр – прибуток підприємства (валовий, опера-
ційний, чистий). 

Таблиця 1.1
Основні показники використання праці у ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2010-2013 рр.

№ Показники
Роки: Відхилення. 2013 р. до 2010 р.
2010 2011 2012 2013 абсолютне, (+, -) Відносне, %

1 Середньооблікова чисельність пра-
цівників, осіб 18908 18 440 18 214 16355 -2553 -13,5

2 Загальний фонд оплати праці 829 209 1067771 1151705 1159504 330295 39.8

3 Середньорічна зарплата 1 праців-
ника, грн. (п2/п.1) 43854,9 57905,1 63231,8 70895,9 27041 61,6

4 середньомісячна зарплата 1 пра-
цівника, грн. 3655 4825 5269 5907 2252 61,6

5 середньогодинна зарплата 1 пра-
цівника, грн. 5,1 6,7 7,3 8,2 3,1 61
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Р2010 =  = 1,91   Р2013 =  = 1,43

Провівши розракухки на підприємстві ВАТ «За-
поріжсталь» за 2010 та 2013 рр. можна сказати що 
коефіцієнт знизився на 0,48, це говорить про те що, 
прибутковість підприємства знижується. Хоча по 
даним підприємста прибуток зріс, але і збільшився 
фонд оплати праці майже в 1,5 рази.

У сучасних умовах чимало підприємств допус-
кають прострочену заборгованість за розрахун-
ками зі своїми працівниками та позабюджетними 
фондами, свідченням чого є наявність такої статті 
у пасиві їхнього балансу, як поточні зобов’язання 
за розрахунками з позабюджетних платежів та з 
оплати праці. 

Тому в такому випадку доцільно розраховувати 
такі показники, як частка заборгованості з опла-
ти праці (ЧЗпр) у загальній величині джерел фі-
нансування підприємства. Негативно оцінюється 
зростання такого показника у динаміці, оскільки 
це свідчить про посилення боргової залежності під-
приємства:

 

де Забпр – поточна заборгованість підприємства 
за розрахунками з оплати праці; К – загальна ве-
личина капіталу підприємства. 

ЧЗпр2010 =  = 0,43

  = 0,29

На підприємстві ВАТ «Запоріжсталь» розраху-
вавши частка заборгованості з оплати праці у за-
гальній величині фінансування за 2010 та 2013 рр. 
можна сказати що доля заборгованості по оплаті 
зменшилася на 0,14.

Частка заборгованості з оплати праці у сумі 
позикових джерел фінансування підприємства  
(Чз пр поз), зростання якої є також негативним: 

 

де ПК – позиковий капітал підприємства. 

 = 1.1

 = 0,51

На підприємстві ВАТ «Запоріжсталь» розраху-
вавши частка заборгованості з оплати праці сумі 
позикового фінансування за 2010 та 2013рр. можна 
сказати що доля заборгованості по оплаті зменши-
лася на 0,59.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборго-
ваності підприємства з оплати праці (Ко заб пр) по-
казує, скільки разів у середньому за аналізований 
період підприємство розраховується за своїми бор-
гами з виплати заробітної плати працівникам. Зрос-
тання показника свідчить про покращення платіж-
ної дисципліни підприємства: 

  

де, Крд заб – кредиторська заборгованість

 = 6,19

 = 2,49

На підприємстві ВАТ «Запоріжсталь» розраху-
вавши коефіцієнт оборотності кредиторської забор-
гованості за 2010 та 2013 рр. цей показник зменшив-
ся на 3,7 і це говорить про погіршення платіжності 
підприємства.

Середня тривалість обороту кредиторської 
заборгованості підприємства з оплати праці  

Таблиця 1.2
Вихідні данні для розрахунку заборгованості оплати праці у ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2010-2013 рр.

Показники
Роки: 2013 р. до 2010 р.

2010 2011 2012 2013 абсолютне від-
хилення (+,-)

відносне від-
хилення, %

А 1 2 3 4 5 = 4-1 6 = 5/1∙100
1. Фонд оплати праці, тис. грн. 829 209 1067771 1151705 1159504 330295 39,8
2. Поточна заборгованість підприєм-
стваза розрахунками з оплати праці 45702 55156 44611 42409 -3293 -7,2

3. Загальна величина капіталу під-
приємства. 10417425 11344088 13697923 14405558 3988133 38,2

4. Позиковий капітал підприємства 4314714 5367679 7344634 8177464 3862750 89,5
5. Чистий дохід підприємства 13197911 17906176 15560415 13579218 381307 2,8
6. Собівартість реалізованої про-
дукції. 12191153 17037422 14990350 12284971 93818 0,76

7. Прибуток підприємства 1587367 868754 678502 1667972 80605 5,07
8. Кридиторська заборгованість 2319004 2316418 5618403 6309327 3990323 72

Таблиця 2.3
Показники для розрахунку детермінованого мультиплікатору ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» за 2010-2012 рр.

Показники
Роки: 2012 р. до 2010 р.

2010 2011 2012 2013 абсолютне від-
хилення, (+,-)

відносне від-
хилення, %

А 1 2 3 4 5=4-1 6=5/1∙100
1. Дохід від реалізації продукції 
тис. грн 14368243 19376425 16694161 15745055 1376812 9,5

2. Фонд оплати праці, тис. грн. 829 209 1067771 1151705 1159504 330295 39,8
3. Сума соціальних нарахувань 325492 433641 482044 439156 113664 34,9
4. Фонд оплати праці робітників 643947 822180 884168 887641 243694 37,8
5. Сума соціальних нарахувань 
робітників 251139 328872 362508 379103 127964 50,9
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(ТО заб пр) відображає середній період, через який 
підприємство повертає свої борги з оплати праці: 

 

де Т – тривалість періоду, що аналізується.

 = 1,94 

 = 4,81

Розрахувавши тривалість обороту креди-
торської заборгованості підприємства з оплати 
праці,середній період, через який підприємство 
повертає свої борги у 2010 р. складає 1,94 а у  
2013 р. – 4,81.

У кінцевому підсумку доцільним постає аналіз 
з використанням економіко математичних моде-
лей, які дадуть змогу визначити вплив величини 
фонду оплати праці, його оподаткування та струк-
тури промислово виробничого персоналу на обсяг 
випущеної продукції підприємства. Тому можна 
побудувати таку детерміновану мультиплікативну 
економіко математичну модель з послідовим розши-
ренням кількості чинників для поглиблення аналізу.

Зарплатовіддачу можна розписати у вигляді до-
бутку таких факторів: 

Зв = Чсоц х Соцв 
Зв2010 = 17,2         Зв2013 = 13,2

де Чсоц – частка (відсоток) соціальних нараху-
вань на фонд оплати праці підприємства; Соцв – ко-
ефіцієнт віддачі від податків на фонд оплати праці. 

Ці факторні показники розраховуються таким 
чином: 

 

 = 0,39  = 0,37

де Соц – сума соціальних нарахувань на фонд 
оплати праці підприємства. 

 

 = 44,1  = 35,8

На підприємстві ВАТ «Запоріжсталь» розраху-
вавши частку соціальних нарахувань та коефіцієнт 
віддачі від податків на фонд оплати праці. Можна 
сказати що в цих показниках віявляеться тенденція 
зниження. А саме Чсоц у 2013 р. порівняно з 2010 р.  
зменьшиася на 0,02, а Соцв – зменшився на 8,3.

Алгоритм розрахунку згаданих вище показників 
має такий вигляд: 

 

де Зроб – фонд оплати праці робітників.

 = 0,77    = 0,76

 

 = 0,30

 = 0,32

де Соцроб – сума соціальних нарахувань на 
фонд оплати праці робітників.

 

 = 1,29   = 1,16

З урахуванням правил послідовності врахуван-
ня чинників отримаємо таку розширену детерміно-
вану економіко математичну мультиплікативну мо-
дель обсягу випущеної продукції підприємства, що 
складається з п’яти факторів: 

ДВ = ФОП х Кроб х Чсоц х Коц х Соцв
ДВ2010 = 829209 х 0,77 х 0,39 х 1,29 х 44,1 = 14166013
ДВ2013 = 1159504 х 0,76 х 0,37 х 1,16 х 35,8 = 13540309

Звідси, використовуючи метод логарифмування 
завдяки його більшій точності, ніж прийомів детер-
мінування у економічному аналізі, вплив кожного 
окремого чинника на результативний показник за-
пишеться так: 

∆ОВП1 = ∆ОВП ×
lg (ФОП1 ÷ ФОП0)
lg (ОВП1 ÷ ОВП0)

∆ОВП2 = ∆ОВП ×
lg (Кроб1 ÷ Кроб0)
lg (ОВП1 ÷ ОВП0)

∆ОВП3 = ∆ОВП ×
lg (Чсоц1 ÷ Чсоц0)
lg (ОВП1 ÷ ОВП0)

∆ОВП4 = ∆ОВП ×
lg (Ксоц1 ÷ Ксоц0)
lg (ОВП1 ÷ ОВП0)

∆ОВП5 = ∆ОВП ×
lg (Соцв1 ÷ Соцв0)
lg (ОВП1 ÷ ОВП0)

∆ОВП1 = 12225323 ×
lg (1159504 ÷ 829209)

lg (12991596 ÷ 11459050) = 12225323 ×
lg1,39
lg1,13 =

= 12225323 ×
0,143
0,053 = 32985305

ОВП2 = 12225323 ×
lg (0,76 ÷ 0,77)

lg (12991596 ÷ 11459050) = 12225323 ×
lg0,98
lg1,13 =

= 12225323 ×
−0,008
0,053 = −1845331

ОВП3 = 12225323 ×
lg (0,37 ÷ 0,39)

lg (12991596 ÷ 11459050) = 12225323 ×
lg0,94
lg1,13 =

= 12225323 ×
−0,02
0,053 = −59997328

ОВП4 = 12225323 ×
lg (1,16 ÷ 1,29)

lg (12991596 ÷ 11459050) = 12225323 ×
lg0,89
lg1,13 =

= 12225323 ×
−0,050
0,053 = −11533323

ОВП5 = 12225323 ×
lg (35,8 ÷ 44,1)

lg (12991596 ÷ 11459050) = 12225323 ×
lg0,81
lg1,13 =

= 12225323 ×
−0,092
0,053 = −21221315
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lg (12991596 ÷ 11459050) = 12225323 ×
lg0,98
lg1,13 =

= 12225323 ×
−0,008
0,053 = −1845331

ОВП3 = 12225323 ×
lg (0,37 ÷ 0,39)
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де ∆ОВП, ∆ОВП1, ∆ОВП2, ∆ОВП3, ∆ОВП4, 
∆ОВП5 – відповідно загальна зміна та зміни обсягу 
випущеної продукції за рахунок впливу кожного з 
п’яти чинників. 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Що система фінансових показників та факторні 
моделі оцінки фонду оплати праці на підприєм-
стві дають змогу суттєво поглибити здійснення 
економічного аналізу господарської діяльнос-
ті підприємства. Перспективою для майбутніх 
досліджень є визначення поряд з детермінова-
ними стохастичних економіко математичних мо-
делей аналізу фонду оплати праці та його опо-
даткування і визначення подальших напрямів 
поглиблення оцінки витрат на оплату праці під-
приємства.
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ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування доходної частини місцевих бюджетів як фінансової бази 
органів місцевого самоврядування. Проаналізовано роль податків, неподаткових надходжень та трансфертів у 
формуванні доходів місцевих бюджетів України. Виокремлено необхідні умови, що забезпечать фінансову самостійність 
органів місцевого самоврядування.
Ключові слова: місцевий бюджет, доходи місцевого бюджету, трансферти, податкові та неподаткові надходження.

Постановка проблеми. В умовах розбудови 
ринкової економіки якість виконання дер-

жавою своїх конституційних функцій та її фінан-
сові можливості залежать від величини бюджету. 
З метою мобілізації необхідних бюджетних ресурсів 
держава змушена організовувати розподільчі про-
цеси таким чином, щоб забезпечити надходжен-
ня до бюджету в терміни та обсяги, потрібні для 
повноцінної реалізації відповідних повноважень. 
Тому на кожному етапі розвитку країни актуаль-
ними були, є і будуть питання наповнення дохідної 
частини бюджету, пошуку додаткових резервів їх 
зростання та оптимізації джерел формування.

В Україні обрану проблематику актуалізує 
наявний поділ усіх доходів держави на відповід-
ні фонди. Бюджетним кодексом України в складі 
державного бюджету виокремлено загальний і спе-
ціальний фонди, що сприяє належній організації 
регулювання та контролю за цільовим використан-
ням державних коштів. Проте на практиці функ-
ціонування цих двох фондів не завжди забезпечує 
цільове спрямування бюджетних ресурсів для ре-
алізації державних програм розвитку в умовах мо-
дернізації економіки України. На сучасному етапі 
розвитку економіки України, питання, пов’язані з 
особливостями формування доходів місцевих бю-
джетів мають важливе практичне значення. Це, 
насамперед, пов’язано з процесом децентралізації 
бюджетної системи України. Механізм централізо-
ваного регулювання вищестоящими органами до-
ходів місцевих бюджетів, на жаль, є застарілим. 
Це позбавляє місцеві органи влади фінансової са-
мостійності, закріплює залежність розвитку місце-
вої економіки і соціальної сфери від можливостей 
і бажання вищестоящих органів влади вирішувати 
проблеми, що знаходяться на даній території ра-
йонів, міст, селищ і сіл. Саме тому на сьогодні осо-
бливо гостро постає проблема вироблення дієвого 
механізму, який би визначав нові принципи фор-
мування місцевих бюджетів, чітке розмежування 
функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звід-
си – видатків кожного виду бюджету, і, що саме 
головне – доходів між різними ланками бюджетної 
системи. Місцевим бюджетам, як основній фінан-
совій базі органів місцевого самоврядування, на-
лежить особливе місце в бюджетній системі нашої 
держави. При цьому питання бюджетної політики, 
оподаткування і міжбюджетних відносин повинні 
розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки 
вони тісно взаємопов’язані, і ні один із цих елемен-

тів не може бути реформованим без врахування 
двох інших.

Таким чином, необхідність реформування сучас-
ної системи та принципів формування дохідної час-
тини місцевих бюджетів є пріоритетним завданням 
органів державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема забезпечення фінансової незалежності орга-
нів місцевого самоврядування знайшла своє відо-
браження в роботах багатьох вчених-економістів. 
У різні періоди вагомий внесок у дослідження 
окремих аспектів цієї проблематики зробили такі 
вчені: О. Андрейченко, В. Зайчикова, О. Кириленко,  
К. Павлюк, Т. Рева та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Оцінюючи рівень досліджува-
ності цієї теми, можна зробити висновок, що окремі 
питання даної теми залишаються і досі відкрити-
ми, незважаючи на велику кількість досліджень 
та публікацій у цьому напрямі. Тому з’являється 
потреба у подальшому поглибленому дослідженні 
проблеми фінансового забезпечення органів місце-
вого самоврядування. 

Постановка завдання. Головною метою цієї ро-
боти є розкриття особливостей формування до-
ходів місцевих бюджетів, визначення недоліків та 
обґрунтування напрямів зміцнення ресурсної бази 
органів місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансове забезпечення органів місцевого само-
врядування – це сукупність заходів, щодо акуму-
лювання, розподілу та використання фінансових 
ресурсів, з метою здійснення ефективної діяль-
ності на певних відповідних територіях, реаліза-
ції цілей, програм та стратегій. Фінансові ресур-
си місцевих органів влади – це фонди коштів, що 
створюються і використовуються на соціальний і 
економічний розвиток.

Фінансове забезпечення також можна представи-
ти як системну діяльність, що включає дві складові:

- основна діяльність, що реалізує його призна-
чення і полягає в мобілізації, накопиченні, перетво-
ренні та розподілі фінансових ресурсів на шляху до 
кінцевого їх споживача з метою досягнення цілей 
певної організаційної системи (функціональна під-
система); 

- управлінська діяльність, що покликана га-
рантувати належну ефективність та результа-
тивність фінансового забезпечення (управлінська 
підсистема) [3]. 

© Маршук Л.М., Гончарук К.В., 2015
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Джерела фінансування потреб органів місцевого 
самоврядування поділяються на: доходи місцевого 
бюджету, позики, фінансові ресурси комунальних 
підприємств, фінансові ресурси населення, інвести-
ції, цільове фінансування регіональних програм з 
державного бюджету, позабюджетні фонди і між-
бюджетні трансферти. 

 Як окрема економічна категорія, доходи місце-
вих бюджетів виражають сферу економічних від-
носин суспільства, яка пов'язана з формуванням, 
розподілом та використанням фінансових ресурсів 
регіонального рівня і використовується місцевими 
органами влади для забезпечення поточних і пер-
спективних завдань розвитку регіону [4, с. 325]. 

Доходи, в свою чергу, можуть поділятись на 
власні, закріплені та регульовані. Власні доходи за-
безпечують принцип самостійності бюджетів усіх 
рівнів, включаючи і державний бюджет України. 
Власні доходи – це доходи, що формуються на те-
риторії, підвідомчій відповідному місцевому органу 
влади згідно з його рішеннями. 

Варто відмітити, що саме податкові бюджетні 
надходження (до яких належать доходи від подат-
ків, зборів, інших обов’язкових платежів) є осно-
вним базисом бюджетних доходів. Частка подат-
кових надходжень у структурі доходів місцевих 
бюджетів становить більше 50% [3]. Однак, врахо-
вуючи те, що кількість місцевих податків і зборів 
є незначною, а більша частина загальнодержавних 
податків перераховується до державного бюджету, 
то можна стверджувати, що податкові надходжен-
ня, в контексті формування місцевих бюджетів, не 
в повній мірі виконують свою основну функцію – 
фіскальну.

Що ж стосується неподаткових доходів, то вони 
відіграють значно меншу роль у складі доходів міс-
цевих бюджетів, ніж податкові. Загалом, частка не-
податкових надходжень коливається в середньому 
від 10% до 30%.

Залежно від видів та методів їх мобілізації вони 
об’єднуються в п’ять груп:

1) доходи від власності та підприємницької ді-
яльності;

2) адміністративні збори і платежі, доходи від 
некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових 
санкцій;

4) інші неподаткові надходження;
5) власні надходження бюджетних установ.
Іншим важливим дохідним джерелом 

місцевих бюджетів є доходи від операцій 
з капіталом. Це надходження до бюджету, 
що мобілізуються неподатковим методом.

Ще однією важливою складовою дохо-
дів бюджету є доходи від міжбюджетних 
трансфертів. До трансфертів відносяться 
кошти, які безоплатно і безповоротно пе-
редаються з Державного бюджету місце-
вому бюджету, або з одного місцевого бю-
джету до іншого місцевого бюджету.

 Згідно останніх змін у бюджетному 
законодавстві у 2015 році міжбюджетні 
трансферти поділяються на:

– базову дотацію; 
– субвенції;
– реверсну дотацію;
– додаткові дотації.
Отже, структура міжбюджетних 

трансфертів дещо змінилась в порівнянні 
з минулими роками. Для розуміння того, 
якою ця структура була раніше та якою 
стала тепер, наведемо таблицю 1.

Як бачимо, новими видами міжбюджетних 
трансфертів з 01.01.2015 р. є базова та реверс-
на дотації. Хоча, за своєю суттю ці міжбюджетні 
трансферти не дуже то й змінились. Так, базова 
дотація – це трансферт, що надається з державно-
го бюджету місцевим бюджетам для горизонталь-
ного вирівнювання податкоспроможності терито-
рій. Реверсна дотація – це кошти, що передаються 
до державного бюджету з місцевих бюджетів для 
горизонтального вирівнювання податкоспромож-
ності територій. Цікавим моментом є те, що ба-
зова дотація бюджетам міст районного значення, 
селищним, сільським бюджетам надаватиметься 
лише у разі їх об’єднання та створення об’єднаних 
територіальних громад.

 
Таблиця 1

Зміна структури міжбюджетних трансфертів
По 31 грудня 2014 року 

(попередня редакція БКУ)
Після 1 січня 2015 року 
(діюча редакція БКУ)

Дотація вирівнювання Базова дотація
Кошти, що передаються до 
Держбюджету та місцевих 
бюджетів з інших бюджетів

Реверсна дотація

Субвенція Субвенція
Додаткові дотації Додаткові дотації

З держбюджету можуть надаватись місцевим 
бюджетам такі види трансфертів: 

1) базова дотація; 
2) субвенції на здійснення державних програм 

соціального захисту; 
3) додаткова дотація на компенсацію втрат до-

ходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, 
встановлених державою; 

4) субвенція на виконання інвестиційних про-
грам (проектів); 

5) освітня субвенція; 
6) субвенція на підготовку робітничих кадрів; 
7) медична субвенція; 
8) субвенція на забезпечення медичних заходів 

окремих державних програм та комплексних захо-
дів програмного характеру; 

9) субвенція на фінансування заходів соціаль-
но-економічної компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони спостереження; 

10) субвенція на проекти ліквідації підприємств 
вугільної і торфодобувної промисловості та утри-

 

Рис. 1. Структура неподаткових надходжень місцевих бюджетів 
за 2009-2014 рік
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мання водовідливних комплексів у безпечному ре-
жимі на умовах співфінансування (50%); 

11) інші додаткові дотації та інші субвенції. 
Хоча поняття субвенції і не стало новим, але, як 

бачимо, з’явились нові її види. 
Розглянемо детальніше деякі розділи на прикла-

ді аналізу за січень-червень 2009-2014 років (рис. 1).
Податкові надходження складають 86,5% доходів 

місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів). Їх обсяг становить 64,1 млрд. грн., що 
на 3,7% менше від минулорічного показника.

Обсяг неподаткових надходжень місцевих бю-
джетів склав 8,9 млрд. грн., що на 3,8% більше, ніж 
відповідний показник 2013 року. 

У структурі неподаткових надходжень відміча-
ється збільшення частки власних надходжень бю-
джетних установ на 6,8%, водночас частки інших 
складових скоротилися: доходи від власності та 
підприємницької діяльності – на 1,2%, адміністра-
тивні збори та платежі – на 4,5%, інші неподаткові 
надходження – на 1,1%.

Найбільшою за обсягом статтею неподаткових 
надходжень до місцевих бюджетів традиційно є 
власні надходження бюджетних установ. Їх обсяг 
становив 7,1 млрд. грн., що на 0,8 млрд. грн., або на 
13,5%, більше аналогічного показника минулого року.

У січні – вересні 2014 року обсяг доходів від 
операцій з капіталом зменшився порівняно з анало-
гічним періодом попереднього року. Вони становили 
0,8 млрд. грн., що на 8,1% менше, ніж у 2013 році. 

Це спричинило зменшення частки зазначених до-
ходів у доходах місцевих бюджетів на 0,1% до 1,1%.

За даними Державного казначейства України, у 
січні – вересні 2014 року було перераховано 92,0 
млрд. грн. міжбюджетних трансфертів з державного 
бюджету до місцевих бюджетів, що становить 70,8% 
річного плану. З них до загального фонду місцевих 
бюджетів надійшло 71,2% річного плану. До спеці-
ального фонду надійшло 65,5% від запланованого 
на рік обсягу. Стан перерахування трансфертів, що 
передаються з державного бюджету до місцевих, 
характеризують дані, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2
Міжбюджетні трансферти, що надійшли  

з державного бюджету до місцевих бюджетів,  
за січень-вересень 2012-2014 років

Між-
бю-

джетні 
транс-
ферти

Факт 
за 

січень-
вере-
сень 

2012 р.

Факт за 
січень-
вере-
сень 

2013 р.

План на 
2014 р.

Факт за 
січень-
вере-
сень 

2014 р.

Вико-
нання 
пла-
ну, %

Усього, 
млн 
грн, у 
т.ч.:

80577,6 82504,9 129966,6 92003,2 70,8

За-
галь-
ний 
фонд

75429,5 80585,5 119831,7 85361,8 71,2

Спеці-
альний 
фонд

5148,1 1919,4 10134,9 6641,4 65,5

Загалом, аналіз проблем формування місцевих 
бюджетів України, а також теорії та практики по-

будови багаторівневих бюджетних систем у країнах 
з ринковою економікою дозволяє зробити висновок, 
що існуюча система формування місцевих бюдже-
тів має ряд серйозних недоліків:

– висока ступінь концентрації фінансових ре-
сурсів у державному бюджеті країни, що знижує 
значення регіональних і місцевих бюджетів у ви-
рішенні життєво важливих для населення завдань;

– низька частка закріплених доходів (податко-
вих платежів) у структурі надходжень до регіо-
нальних і місцевих бюджетів; 

– практично щорічна зміна видів податків, що 
зараховуються до місцевих бюджетів;

– відсутність єдиних та досить стабільних нор-
мативів (наприклад, на кілька років) відрахувань 
від загальнодержавних податків до місцевих бю-
джетів [6, с. 50]. 

В той же час, головною проблемою фінансового 
забезпечення органів місцевої влади є неефектив-
не використання отриманих трансфертів на місцях, 
що, в свою чергу, негативно відбивається на соці-
ально-економічному розвитку регіонів [2, с. 36].

Отже, для того, щоб місцеві бюджети на-
справді стали основою фінансової самостійнос-
ті місцевої влади, потрібно здійснити комплекс 
взаємопов’язаних заходів. По-перше, необхідно 
поступово переходити до децентралізації держав-
них фінансів. Головною умовою такої децентралі-
зації є чіткий розподіл компетенції між органа-
ми центральної влади та органами регіонального 
та місцевого самоврядування. По-друге, потрібно 
надати органам місцевого самоврядування можли-
вість самостійно встановлювати перелік місцевих 
податків і зборів та їх ставки в мірі та адекватнос-
ті виконуваних ними функцій. Ще одним джере-
лом поповнення місцевих бюджетів могли б стати 
місцеві позики, але, на жаль, в Україні вони не 
набули належного поширення, притаманного євро-
пейським країнам [5, с. 189]. Окрім цього, зазна-
чимо, що важливою умовою вирішення проблеми 
зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів є роз-
ширення прав органів місцевого самоврядування 
у сфері встановлення податків і зборів, а також 
створення багатоканальної системи формування 
бюджету, на основі якої кожен рівень бюджетної 
системи повинен мати власні закріплені доходи. 
Обсяг цих доходів має бути достатнім для забез-
печення функцій і обов'язків, які покладаються на 
той чи інший рівень влади.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у випадку реалізації зазначених заходів та 
врахування досвіду економічно розвинених кра-
їн буде досягнуто певний ефект, який неодмінно 
сприятиме зміцненню фінансових основ діяльності 
органів місцевого самоврядування регіонів України, 
забезпечить стабільний соціально-економічний роз-
виток територій, а також приведе до підвищення 
рівня соціального захисту та добробуту громадян. 
Крім того, впровадження в Україні складових сис-
теми формування доходів місцевих бюджетів, апро-
бованих у практиці країн – членів Європейського 
Союзу, надасть можливість забезпечити оптиміза-
цію бюджетних відносин з урахуванням специфіч-
них потреб фінансування соціально – економічного 
розвитку територіально-адміністративних одиниць 
та стане запорукою успіху трансформаційних пере-
творень в економіці нашої країни.
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Постановка проблеми. Контроль фінансової 
діяльності підприємства та його аналіз ві-

дображають діагноз його фінансового стану, що 
дозволяє визначити недоліки і прорахунки, вияви-
ти і мобілізувати внутрішні господарські резерви, 
збільшити доходи і прибутки, зменшити витрати 
виробництва, підвищити рентабельність, поліпши-
ти фінансово-господарську діяльність підприєм-
ства в цілому.

Аналіз останніх досліджень. Визначення фінан-
сової стійкості підприємств відноситься до числа 
найбільш важливих економічних проблем в умовах 
переходу до ринку, оскільки недостатня фінансо-
ва стійкість може привести до відсутності у під-
приємства коштів для розвитку виробництва, їх 
неплатоспроможності і, в кінцевому підсумку, до 
банкрутства, а «надмірна» стійкість буде гальму-
вати розвиток, збільшувати витрати підприємства 
надлишковими запасами і резервами.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства 
необхідний аналіз його фінансового стану. Фінан-
совий стан являє собою сукупність показників, що 
відображають наявність, розміщення та викорис-
тання фінансових ресурсів.

Введення нового плану рахунків бухгалтерсько-
го обліку, приведення форм бухгалтерської звітнос-
ті в більшу відповідність з вимогами міжнародних 
стандартів викликає необхідність використання 
нової методики фінансового аналізу, що відповідає 
умовам ринкової економіки. Така методика потріб-
на для обгрунтованого вибору ділового партнера, 
визначення ступеня фінансової стійкості організа-
ції, оцінки ділової активності та ефективності під-
приємницької діяльності.

Основним (а в ряді випадків і єдиним) джере-
лом інформації про фінансову діяльність ділового 
партнера є бухгалтерська звітність, яка стала пу-
блічною. Звітність організації в ринковій економіці 
базується на узагальненні даних фінансового обліку 
і є інформаційною ланкою, що зв'язує організація з 
суспільством і діловими партнерами – користува-
чами інформації про діяльність організації.

У певних випадках, для реалізації цілей фінан-
сового аналізу буває недостатньо використовувати 
лише бухгалтерську звітність. Окремі групи корис-
тувачів, наприклад: керівництво та аудитори, ма-
ють можливість залучати додаткові джерела (дані 
виробничого і фінансового обліку). Тим не менш, 

частіше за все річна і квартальна звітність є єди-
ним джерелом зовнішнього фінансового аналізу.

Методика фінансового аналізу складається з 
трьох взаємопов'язаних блоків:

1. Аналізу фінансових результатів діяльності 
організації;

2. Аналізу фінансового стану;
3. Аналізу ефективності фінансово-господар-

ської діяльності.
В умовах ринкової економіки бухгалтерська 

звітність господарюючих суб'єктів стає основним 
засобом комунікації і найважливішим елементом 
інформаційного забезпечення фінансового аналізу. 
Будь-яка організація, в тій чи іншій мірі, постійно 
потребує додаткових джерелах фінансування. Зна-
йти їх можна на ринкукапіталів, залучаючи потен-
ційних інвесторів і кредиторів шляхом об'єктивного 
інформування їх про свою фінансово-господарської 
діяльності, тобто в основному за допомогою фінан-
сової звітності. Наскільки привабливі опублікова-
ні фінансові результати, що показують поточний 
і перспективний фінансовий стан організації, на-
стільки висока, і можливість отримання додаткових 
джерел фінансування.

Формування цілей статті. Для достовірного ана-
лізу фінансового стану підприємства застосовують 
оцінку його поточного стану, а також визначення 
того, по яких напрямках потрібно вести роботу з 
поліпшенню цього стану. При цьому вреховують 
такий стан фінансових ресурсів, при якому підпри-
ємство, вільно маневруючи коштами, здатне шля-
хом ефективного їхнього використання забезпечити 
безперебійний процес виробництва і реалізації про-
дукції, а також витрати по його розширенню і від-
новленню. Внутрішніми користувачами фінансової 
інформації стосовно даного підприємства є праців-
ники управління підприємством, від яких залежить 
його майбутній фінансовий стан.

Актуальність задач, пов'язаних із прогнозуван-
ням фінансового стану підприємства, відображена 
в одному з використовуваних визначень фінансо-
вого аналізу, відповідно до якого фінансовий аналіз 
являє собою процес, заснований на вивченні даних 
про фінансовий стан підприємства і результати 
його діяльності в минулому з метою оцінки майбут-
ніх умов і результатів діяльності. 

Головною задачею фінансового аналізу є зни-
ження неминучої невизначеності, пов'язаної з при-
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йняттям економічних рішень, орієнтованих у май-
бутнє. При такому підході фінансовий аналіз може 
використовуватися як інструмент обґрунтування 
короткострокових і довгострокових економічних рі-
шень, доцільності інвестицій; як засіб оцінки май-
стерності і якості управління; як спосіб прогнозу-
вання майбутніх фінансових результатів. Фінансове 
прогнозування дозволяє в значній мірі поліпшити 
управління підприємством за рахунок забезпечен-
ня координації усіх факторів виробництва і реалі-
зації, взаємозв'язки діяльності всіх підрозділів, і 
розподілу відповідальності.

Виклад основного матеріалу. Аналіз та оцінка 
фінансового стану підприємства є необхідним ета-
пом для розробки фінансових планів та прогнозів, у 
тому числі фінансового оздоровлення підприємств. 
Під фінансовим станом підприємства розуміють 
міру його забезпеченості необхідними фінансовими 
ресурсами для здійснення ефективної діяльності та 
своєчасного проведення грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями. Фінансовий стан залежить 
від результатів виробничої, комерційної та фінан-
сово-господарської діяльності підприємства. Тому 
оцінку його можна об’єктивно здійснити не через 
один, хай і найважливіший, показник, а тільки за 
допомогою системи показників, що детально й усе-
бічно характеризують господарське становище під-
приємства, відображають наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів. [1, с. 52-63].

Така об’єктивна оцінка передовсім потрібна 
самому підприємству. Крім того, вона необхідна 
кожному з наявних і можливих партнерів підпри-
ємства – акціонерів, банкірів, податкових адміні-
страцій, підприємств, у кожного з яких свій кри-
терій оцінки. 

В умовах ринкової економіки показники оцінки 
фінансового стану підприємства залежно від прак-
тичних міркувань поділяють на чотири групи: лік-
відності (платоспроможності), ділової активності, 
фінансової стійкості (заборгованості) і рентабель-
ності. У табл. 1 наведено основні показники оцінки 
фінансового стану підприємства, методики їх роз-
рахунків, джерела інформації, а також параметри 

цих показників, що розраховані за матеріалами 
річних звітів СВК Саратського району за 2014 р., у 
тому числі передового господарства району – СВК- 
«Дружба».

Основними показниками фінансових резуль-
татів діяльності підприємства є прибуток і рента-
бельність. На відміну від більшості аграрних під-
приємств району СВК-«Дружба» є прибутковим 
господарством з рівнем рентабельності реалізованої 
продукції 5,7% та нормою прибутку 0,37%. У серед-
ньому по СВК Саратського району ці показники ма-
ють від’ємне значення, відповідно 19,4 і 5,7%.

Однак прибуток і рентабельність – традиційні 
показники фінансових результатів – не можуть по-
вною мірою характеризувати фінансовий стан під-
приємства і можливі тенденції його змін. Останній 
істотно залежить від певних фінансових пропорцій, 
які аналізують за даними балансу – підсумкового 
синтетичного документа про наявність і викорис-
тання коштів на певну дату (кінець року, кварталу). 
[2, с. 34].

Співвідношення між окремими групами активів 
і пасивів балансу мають важливе економічне зна-
чення і використовуються для оцінки та діагнос-
тики фінансового стану підприємства. Це співвід-
ношення можна розглядати в різних аспектах, але 
основними з них є ті, що характеризують ступінь 
ліквідності, ділової активності та заборгованості 
підприємства. 

У ринковій економіці, де нерідко підприємства 
ліквідуються внаслідок банкрутства, одним із най-
важливіших показників їхнього фінансового стану 
є ліквідність (платоспроможність). У 2014 р. СВК 
«Дружба» дещо поліпшило показники ліквідності 
як за рахунок зростання власного капіталу, так і 
значного зменшення короткострокових зобов’язань. 
Зовсім інша ситуація в решти господарств Сарат-
ського району: усі три коефіцієнти ліквідності в них 
на кінець року гірші порівняно з початком року. 
Відбулось це, з одного боку, через зменшення влас-
ногокапіталу (на 469 тис. грн. з розрахунку на одне 
господарство), а з другого – унаслідок зростання 
короткострокових зобов’язань (табл. 1).

Таблиця 1

Показник Методика розрахунку і джерела 
інформації

Норма-
тивне 

значення

Фактичне значення за 2014 р.
усі СВК Саратсько-

го району
В т. ч.  

СВК «Дружба»
на поча-
ток року

на кінець 
року

на поча-
ток року

на кінець 
року

1. Показники ліквідності (платоспроможності)
1.1. Коефіцієнт тер-
мінової абсолютної 
ліквідності

Відношення грошових коштів і 
прогнозованих фінансових вкла-
день плюс суни мобілізованих ко-
штів у розрахунках з дебіторами 
до короткострокових зобов'язань

1 і > 0,32 0,35 0,42 1,16

1.2. Коефіцієнт 
ліквідності при мо-
білізації коштів

Відношення матеріально-вироб-
ничих запасів і витрат до суми 
коротко строкових зобов'язань

0,5–0,7 1,33 1,06 2,45 5,21

1.3. Загальний кое-
фіцієнт покритті

Відношення поточних активів 
(оборотних засобів) до поточних 
пасивів 

1–2 1,52 1,24 2,79 5,94

II. Показники ділової активності
2.1. Коефіцієнт обо-
ротності оборотного 
капіталу

Відношення чистої виручки від 
реалізації до середньої за період 
ВЕЛИЧИНИ вартості матеріаль-
них оборотних засобів, грошових 
коштів та цінних паперів

Прискор. 
оборот-
ності

У, 0,72 X 0,32

2.2. Коефіцієнт обо-
ротності власного 
капіталу

Відношення чистої виручки від 
реалізації до середнього обсягу 
власного капіталу

Прискор. 
оборот-
ності

У. 0,14 X 0,16
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Слід відзначити певну умовність показників 
ліквідності й, особливо, фінансової стійкості (за-
боргованості) сільськогосподарських підприємств 
України в умовах економічної кризи. На перший 
погляд, більшість з них відповідають нормативним 
значенням. У практиці західних фірм якщо рівень 
цього показника перевищує 50% – це є свідчен-
ням внутрішньої нестабільності фінансового стану 
підприємства і воно стає менш привабливим для 
партнерів зовнішнього середовища. Однак в Украї-
ні підприємства, особливо аграрні, намагаються або 
взагалі не братии кредитів, або братии їх яко мога 
менше, бо річна плата за них перевищує 60—70%. 
Тому й не дивно, що підприємства віддають пере-
вагу бартеру. [4, с. 84].

Оцінку фінансової стійкості підприємства здій-
снимо на умовному прикладі по даних балансу 
(табл. 2).

Отже, аналізоване підприємство СВК «Дружба» 
можна охарактеризувати як стійке і незалежне, 
але в довгостроковому періоді, значення коефіцієн-
ту абсолютної ліквідності нижче за норматив, отже 
підприємство не може забезпечити все свої потреби 
негайно.

Для характеристики фінансової стійкості під-
приємств доцільно використовувати, в першу чер-
гу, шість таких показників:

1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежнос-
ті) – Кавт, що показує, яку частину у загальних 
вкладеннях у підприємство складає власний капі-
тал. Він характеризує фінансову незалежність під-
приємства від зовнішніх джерел фінансування його 
діяльності.

2. Коефіцієнт фінансової стійкості – Кф.с – що 
показує співвідношення власних і залучених засо-
бів, вкладених в діяльність підприємства. Харак-
теризує здатність підприємства залучати зовнішні 
джерела фінансування.

3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборот-
ними засобами – Кзвз – показує, яка частина мате-
ріальних оборотних активів фінансується за раху-
нок засобів чистого оборотного капіталу.

4. Коефіцієнт ефективності використання акти-
вів – Кеа – показує, скільки чистого прибутку має 
підприємство в середньому на кожну гривню за-
гальних вкладень в його діяльність. характеризує 
прибутковість цього капіталу, яким володіє підпри-
ємство, незалежно від джерел його надходження.

5. Коефіцієнт ефективності використання влас-
ного капіталу (коефіцієнт прибутковості власного 
капіталу) – Кевк – показує, скільки чистого при-
бутку має підприємство в середньому на кож-

ну гривню власного капіталу, тобто характеризує 
ефективність власних інвестицій.

6. Коефіцієнт співвідношення необоротних і обо-
ротних активів – Кн/об – характеризує співвідно-
шення необоротних і оборотних активів. [3, с. 150]

Із таблиці можно зробити висновок, що біль-
шість показників фінансової стійкості підприємства 
мають фактичні значення нижчі за нормативні. Це 
характеризує підприємство як фінансово не стійке.

Коефіцієнт автономії протягом року знизився з 
0,40 до 0,26. однак як на початок, так і на кінець 
року цей коефіцієнт нижчий за оптимальне його 
значення. Значення коефіцієнту свідчить, що на кі-
нець року в кожних ста гривнях вкладених активів 
підприємства 40 грн. складають власні кошти (влас-
ний капітал).

Коефіцієнт фінансової стійкості також дещо зни-
зився протягом року (з 0,65 до 0,38). Також в обох 
аналізованих періодах він мав значення, нижче за 
оптимальне. Значення цього коефіцієнту на кінець 
року свідчить про те, що на кожну гривню залуче-
них коштів припадає 0,38 грн. власних коштів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
засобами протягом року підвищився з 0,38 до 6,33 і 
має значення, вищі за оптимальне.

Позитивним в роботі аналізованого підприємства 
є підвищення коефіцієнту ефективності викорис-
тання активів з 0,009 до 0,031, коефіцієнту ефек-
тивності використання власного капіталу з 0,027 до 
0,099. Негативним в роботі аналізованого підприєм-
ства є зниження коефіцієнту відношення необорот-
них і оборотних активів – з 0,192 до 0,09.

Отже, у підприємства наявні можливості підви-
щення фінансової стійкості та стабільності.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших досліджень у даному напрямку. На 
підставі узагальнення результатів аналізу фінансо-
вого стану підприємства за вищенаведеними зна-
ченнями фінансових коефіцієнтів можна зробити 
загальну оцінку фінансового стану підприємства на 
останню звітну дату та скласти рекомендації щодо 
подальшого покращання фінансової діяльності. Та-
кий висновок не є єдиним і безумовним критерієм 
оцінки діяльності підприємства.

Якщо підприємство є прибутковим (коефіцієнт 
рентабельності діяльності перевищує 0,01), або по-
казники (коефіцієнти) його фінансового стану (лік-
відності, платоспроможності (фінансової стійкості), 
ділової активності) відповідають нормативним ви-
могам, то фінансовий стан підприємства визнається 
задовільним і робиться позитивний висновок про 
діяльність підприємства.

Таблиця 2
Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

№ 
п/п Показники Індекс по-

казника
Порядок розрахунку по-

казника
Оптимальне 

значення
На поча-
ток року

На кінець 
року

1 Коефіцієнт автономії (фінан-
сової незалежності) Кавт

Власний капітал
Підсумок балансу >--0,5 0,40 0,26

2 Коефіцієнт фінансової стій-
кості Кф.с

Власний капітал
Загальна сума зобов'язань >--1,0 0,65 0,38

3
Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними засо-
бами

Кзвз

Власні оборотні засоби
Матеріальні оборотні 
активи

>--0,1 0,38 6,33

4 Коефіцієнт ефективності ви-
користання активів Кеа

Чистий прибуток
Середня величина активів Зростання 0,009 0,031

5 Коефіцієнт ефективності ви-
користання власного капіталу Кек

Чистий прибуток
Середня величина власно-
го капіталу

Зростання 0,027 0,099

6 Коефіцієнт відношення нео-
боротних і оборотних активів Кн/об

Необоротні активи
Оборотні активи - 0,192 0,09
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Якщо коефіцієнт рентабельності діяльності під-
приємства має низькі значення (дорівнює або є мен-
шим ніж 0,01), або за останній звітний період під-
приємство отримало чистий збиток, але показники 
(коефіцієнти) фінансового стану підприємства (лік-
відності, платоспроможності (фінансової стійкості) 
відповідають нормативним вимогам, то фінансовий 
стан підприємства визнається задовільним. Однак 
при цьому доцільно звернути особливу увагу на 
майновий стан підприємства, проаналізувати фі-
нансові результати діяльності підприємства.

В статті було досліджено теоретичні та практич-
ні аспекти діагностики фінансового стану підпри-
ємства на прикладі підприємства – СВК „Дружба» 
Саратського району Одеської області.

Стосовно моделі діагностики фінансового стану 
підприємства, то тут слід відмітити, що аналітик на 
власний розсуд вибирає з переліку показники для 
діагностики фінансового стану підприємства.

Питання діагностики фінансового стану підприєм-
ства є вкрай актуальним на сьогодення в Україні, про 
це свідчить тривала криза та її негативні наслідки.
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Аннотация
В статье освещается вопрос анализа и оценки финансового состояния, где в рыночных условиях они являются залогом 
выживания и основой стабильного положения предприятия. Отображается такое состояние финансовых ресурсов, при 
котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования. 
В условиях интеграции важным является обеспечение бесперебойного процесса производства и реализации продук-
ции, а также расходов по его расширению и обновлению.
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION  
OF THE ENTERPRISE

Summary
The article highlights the issue of analysis and evaluation of the financial condition, where in market conditions, they 
are the key to survival and foundation stability of the enterprise. Displaying a state of financial resources, in which the 
company, free cash maneuvering, can by their effective use. In terms of integration it is essential to ensure the smooth 
process of production and sales, as well as the costs of its expansion and renovation.
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ПРОБЛЕМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У статті досліджено суть та значення питання впровадження американських стандартів GAAP або міжнародних 
стандартів МСФЗ в Україні. Також проаналізовано критерії вибору тієї чи іншої системи. Також проаналізовані та 
визначені загальні відмінні та спільні риси GAAP та МСФЗ.
Ключові слова: загально визначені облікові принципи США, GAAP, та міжнародні стандарти фінансової звітності, 
МСФЗ.

Постановка проблеми. У сучасних умовах еко-
номічної глобалізації перед нашою країною 

загалом та практично перед кожним українським 
підприємством постає питання міжнародної співпра-
ці та входження до світового економічного простору, 
так як у структурі економіки України все більший 
відсоток становлять компанії з міжнародними інвес-
тиціями, а українські компанії активно виходять на 
ринки Європи, Азії та Америки, розміщуючи акції 
на провідних світових фондових біржах.

Враховуючи зростаючі процеси глобалізації 
світової економіки та бізнесу, розвиток підприєм-
ництва, банківських та інших фінансових установ, 
розширення зовнішньоторговельних зв’язків під-
приємств, збільшення обсягів прямого іноземного 
інвестування перед Україною постає питання про 
вихід економіки на новий рівень. Виходячи з цього, 
виникає необхідність у зіставності облікової інфор-
мації суб’єктів господарювання України та інших 
країн світу, інвесторам необхідно чітко розуміти 
реальне економічне становище підприємств з інших 
країн. Саме тому, найбільш актуальною проблемою 
сьогодення є конвергенція різних облікових систем 
та впровадження в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливостям впровадження американських стандар-
тів в українську економіку присвячено наукові пра-
ці Е. Петеневої [1], А. Попова [2], С. Каневского [3], 
Л. С. Ладиченко [4], О. В. Харламової [5], тощо. Про-
те, не зважаючи на напрацювання в даній сфері, у 
вітчизняних джерелах даному питанню приділено 
недостатньо уваги. 

Постановка завдання. Дослідження усіх аспек-
тів та особливостей впровадження американських 
або міжнародних стандартів в Україні, визначення 
основних критеріїв вибору між GAAP та МСФЗ та 
можлива конвергенція таких облікових систем як 
GAAP та МСФЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день у світі мають перевагу дві самі 
потужні системи стандартів обліку і звітності: за-
гальновизнані облікові принципи США (GAAP) та 
міжнародні стандарти фінансової звітності Євро-
пейського союзу (МСФЗ). Відмінності та розбіжнос-
ті цих двох систем ускладнювали співпрацю бага-
тьох компаній, тому, було прийнято рішення про 
зближення світових облікових систем. Зокрема, 
2002-го року було укладено Меморандум про взає-
морозуміння, у 2006 році – прийнято Дорожню кар-
ту конвергенції стандартів, термін закінчення про-
цесу – 2013 рік. Крім того, починаючи з 2007 року в 

США звіти, складені за МСФЗ почали визнаватися 
повністю і безперешкодно допускатись до подання 
в Комісію з цінних паперів та фондового ринку, у 
2008 році – Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку оприлюднили детальний план впровадження 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Ком-
панії США отримали можливість готувати свої зві-
ти за МСФЗ починаючи зі звіту за 2009 рік. [7].

МСФЗ характеризуються як стандарти, що 
ґрунтуються на принципах (припущеннях) – 
principles based standards, на відміну від прийнятої 
у США системи GAAP, яка визначається як стан-
дарти, що ґрунтуються на правилах – rules based 
standards. Це означає, що стандартизація МСФЗ 
не ставить на меті деталізувати всі процедури та 
механізми фінансового обліку, в багатьох випадках 
віддаючи перевагу довірі до професійної самостій-
ності бухгалтерів, які при вирішенні багатьох пи-
тань мають покладатися на службове сумління та 
особисті професійні судження. Тобто, можна сказа-
ти, що Міжнародні стандарти фінансової звітності 
є більш гнучкими, а стандарти обліку США є більш 
чіткими і вимагають однозначного трактування.

Основні передумови необхідності переходу 
України на МСФЗ або GAAP:

- розширення господарських зв'язків призвело 
до самостійності суб'єктів господарювання, яким 
для прийняття рішень необхідна якісна інформа-
ція, що повно та істинно відображає усі економічні 
процеси;

- активізація ролі грошей призвела до збіль-
шення потреби на кредитні кошти, для отримання 
яких банки вимагають від суб'єктів господарювання 
надання фінансових документів, які б дали змогу 
провести фінансовий аналіз підприємства швидко, 
якісно і доступно;

- простежується стійка тенденція щодо збіль-
шення кількості підприємств, що займаються між-
народним бізнесом;

- вихід українських підприємств на міжнародні 
фінансові ринки; 

- потреба в значних іноземних інвестиціях;
- поступова інтеграція в європейський еконо-

мічний простір. [8].
Слід також виділити основні переваги при фор-

муванні фінансової звітності, що немає кордонів:
- можливість одержати кредити у іноземному 

банку;
- можливість одержання постачальників-іно-

земців;
- функціонувати, як транснаціональна компанія;
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- можливість одержання кредитного рейтингу 
від спеціального агентства;

- можливість залучення закордонних клієнтів
- доступність до інформації та прозорість 

суб'єктів ринку;
- вдосконалюється контроль з боку органів на-

гляду за фінансовим станом і діяльністю організацій;
- можливість порівнювати компанії одна з одною.
Виділяють такі основні критерії, якими керуєть-

ся компанія при виборі системи обліку та підготов-
ки фінансової звітності: 

- мета переходу на міжнародні стандарти;
- законодавчі вимоги; 
- галузева належність компанії;
- країна реєстрації компанії; 
- вимоги до звітності потенційних інвесторів;
- переваги тієї або іншої систем обліку; 
- труднощі процесу переходу [1].
Найважливіший критерій при виборі системи 

обліку є мета переходу на міжнародні стандарти. 
Компанії, які мають за мету вихід на європейські 
фондові біржі, повинні готувати свою звітність за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності 
(МСФЗ), але якщо компанія планує розміщувати 
акції, наприклад, на Нью-Йоркській чи Лондон-
ській фондовій біржі, то їй доцільніше обирати сис-
тему GAAP США. 

Так, як Україна знаходиться на шляху інтегра-
ції до Європейського Союзу, Міністерство фінансів 
України поступово реформує законодавство для 
переходу на єдину систему обліку і звітності. На 
сьогоднішній день, відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні», обов’язково ведуть облік за МСФЗ пу-
блічні акціонерні товариства, банки, страховики та 
підприємства, що здійснюють господарську діяль-
ність за видами, перелік яких визначається Кабіне-
том Міністрів України [6].

Країна реєстрації компанії та галузева належ-
ність також великою мірою впливає на вибір сис-
теми обліку та підготовки фінансової звітності. Це 
стосується представництв транснаціональних ком-
паній в Україні. Країною-лідером, що діє в Україні 
найбільш активно є США. Прикладами ТНК США 
є «Coca-Cola Company», «Procter & Gamble», які 
складають звітність за системою GAAP. Що сто-
сується галузевої належності, то прикладами ком-
паній, що складають звітність за МСФЗ є компанії 
газової промисловості «Нафтогаз України», авто-
мобільної промисловості «АвтоЗАЗ»,тощо. Звітність 
за GAAP США складають телекомунікаційні ком-
панії «МТС» та інші.

Однією із найчастіших причин обрання тієї чи 
іншої системи обліку являється критерій «вимоги 
до звітності потенційних інвесторів».

Для того щоб краще зрозуміти «переваги тієї 
або іншої систем обліку», потрібно порівняти дві 
самі потужні системи стандартів обліку і звітності 
та висвітлити їхні переваги та недоліки.

Так, як обидві системи ґрунтуються на принци-
пах, які у випадку МСФЗ змінюються на припу-
щення, а у випадку GAAP змінюються на правила, 
то доцільно буде розглянути їх порівняльну харак-
теристику (табл. 1).

Таблиця 1
Порівняння принципів GAAP, МСФЗ та України

№ 
з/п Економічний зміст Україна МСФЗ GAAP

1 Кожне підприємство розглядається як 
окрема юридична особа

Принцип автономності – Принцип єди-
ного

2
Оцінка активів і зобов’язань підприєм-
ства здійснюється на основі припущення, 
що його діяльність буде тривати надалі

Принцип єдиного гро-
шового вимірника
Принцип безперервності 

– Припущення 
безперервності ді-
яльності

Припущення 
безперерв-
ності

3

Вимірювання та узагальнення всіх опе-
рацій підприємства під час формування 
його фінансової звітності в єдиній грошо-
вій одиниці

Принцип єдиного гро-
шового вимірника – 

Припущення 
використання 
грошового ви-
мірника

4

Використання як основної оцінки активів 
під час формування показників фінансо-
вої звітності вартості їх виробництва та 
придбання

Принцип історичної 
(фактичної) собівартості –

Принцип со-
бівартості

5

Порівняння доходів звітного періоду з 
витратами, здійсненими для отримання 
цих доходів для визначення фінансового 
результату

Принцип нарахування 
й відповідності доходів і 
витрат 

Припущення на-
рахування

Принцип на-
рахування та 
принцип від-
повідності

6

Методи оцінки, які застосовуються в бух-
галтерському обліку, повинні запобігати 
заниженню оцінки зобов’язань та витрат 
і завищенню оцінки активів і доходів під-
приємства 

Принцип обачності Додаткова харак-
теристика – обач-
ність

Вимога кон-
серватизму

7
Розподіл діяльності підприємства на 
певні періоди часу з метою складання 
фінансової звітності 

Принцип періодичності 
–

Припущення 
періодичності

8
Фінансова звітність повинна містити всю 
інформацію про фактичні та потенційні 
наслідки операцій та подій 

Принцип повного ви-
світлення –

Принцип по-
вного розкрит-
тя інформації

9
Постійність застосування облікової по-
літики, що випливає з вимоги порівняння 
звітної інформації 

Принцип послідовності 
–

Якісна харак-
теристик – 
повнота

10

Облік операцій і відображення їх у звіт-
ності слід здійснювати відповідно до їх 
економічної сутності, а не лише на основі 
юридичної форми. 

Принцип превалювання 
сутності над формою 

Додаткова харак-
теристика – пре-
валювання сутності 
над формою 

Принцип пре-
валювання 
сутності над 
формою
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Порівнюючи національні принципи з міжнарод-
ними та GAAP, можна побачити, що більш схо-
жі між собою принципи національних стандартів 
України та принципи GAAP: вони майже співпада-
ють – економічний зміст їх не змінюється.

Відмінною рисою є те, що в GAAP немає таких 
стандартів, присутніх в МСФЗ:

- IAS 1 «Подання фінансової звітності»;
- IAS 2 «Запаси»;
- IAS 11 «Договори на будівництво»;
- IAS 20 «Облік державних субсидій і розкрит-

тя інформації про державну допомогу»;
- IAS 27 «Консолідована та окрема фінансова 

звітність»;
- IAS 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»;
- IAS 29 «Фінансова звітність в умовах гіперін-

фляції»;
- IAS 31 «Участь у спільному підприємництві»;
- 1AS 34 «Проміжна фінансова звітність»;
- IAS 41 «Сільське господарство»
- МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності «;
- МСФЗ 2 «Платіж, заснований на акціях».
Існує також відмінність в обліку активів (на 

прикладі основних засобів), а саме їх оцінка: GAAP 
передбачає відображення основних засобів за пер-
вісною (історичною) вартістю за мінусом накопиче-
ної амортизації та збитків по знеціненню основних 
засобів. Переоцінка за справедливою вартістю не 
дозволяється, а МСФЗ дозволяють оцінювати за 
первісною вартістю або переоцінювати. Переоцінка 
основних засобів за справедливою вартістю дозво-
лена як альтернативний метод обліку.

Ще одна відмінність полягає в тому, що за 
GAAP при оцінці використовується метод ЛІФО, а 
за МСФЗ цей метод виключений із переліку мож-
ливих оцінок вибуття запасів. 

Принципи та якісні характеристики складання 
фінансової звітності залежить від характеру по-
будови обліку. МСФЗ передбачає свободу дій, спи-
раючись на професійне судження бухгалтера, тому 
кількість принципів зводиться до мінімуму, ви-
значаючи найбільш суттєві. Принципи здебільшо-
го змінюють на припущення (постулати), які не є 
суворо регламентованими. Тому перевагою МСФЗ 
є свобода у виборі вимог щодо складання та пода-

чі звітності, беручи до уваги особливості діяльності 
підприємства та середовища, де воно здійснює свою 
господарську діяльність. 

Характер побудови системи обліку GAAP поля-
гає у суворій регламентації вимог щодо складання 
та подачі фінансової звітності. Принципи жорстко 
регулюють умови складання звітності, які, в свою 
чергу, посилюють свою дію за допомогою якісних 
характеристик та інших вимог. Недоліком даної 
системи є низька еластичність до тенденцій на рин-
ку специфічних суб’єктів господарської діяльності, 
що в подальшому пливає на швидкість складання 
та подачі фінансової звітності.

Порівнюючи національні принципи обліку і фі-
нансової звітності з міжнародними та визначеними 
GAAP, можна підвести підсумок, що більш схо-
жі між собою принципи національних стандартів 
України та принципи GAAP.

Не зважаючи на певні відмінності, МСФЗ та 
GAAP мають доволі багато спільного. Наприклад, 
ці системи вимагають, щоб повний комплект фінан-
сової звітності включав в себе такі елементи: 

- Балансовий звіт (баланс)
- Звіт про фінансові результати (звіт про фі-

нансові результати)
- Звіт про зміни капіталу (звіт про зміни капі-

талу)
- Звіт про рух грошових коштів (заява грошо-

вих потоків)
- Примітки до фінансової звітності (примітки до 

фінансової звітності)
Обидві системи вимагають підготовки звітності 

на основі принципу нарахування. 
Труднощі переходу є суттєвими в обох систе-

мах і потребують значних витрат. Загалом компанія 
може обрати два шляхи – перехід до якоїсь єдиної 
системи чи паралельне ведення двох.

Висновки з проведеного дослідження. Беручи 
до уваги схожість систем МСФЗ та GAAP, а також 
певні відмінності між ними, які ускладнюють співп-
рацю багатьох компаній, найкращою перспективою 
для України в цілому та українських компаній буде 
конвергенція зазначених вище двох систем. Злит-
тя GAAP та МСФЗ в єдиного потужного «гіганта» 
відкриє нові можливості для економіки України та 
всього світу.
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платоспроможності підприємствами різних видів економічної діяльності.
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Постановка проблеми. Забезпечення ефек-
тивності та платоспроможності передбачає 

необхідність її кількісного вимірювання. 
У сучасних дослідженнях фігурують різні зару-

біжні і вітчизняні методики оцінки платоспроможнос-
ті. Не дивлячись на їх різнонаправленість, всі вони 
включають оцінку динаміки і конструкції статей бух-
галтерського балансу, а також обчислення фінансо-
вих коефіцієнтів. Головним питанням, пов'язаним з 
використанням та інтерпретацією фінансових коефі-
цієнтів, є їх множинність, що ускладнює аналіз.

Постановка завдання. У вітчизняній практиці 
оцінка платоспроможності здійснюється здебіль-

шого через оцінку ліквідності балансу. Вирішення 
питання платоспроможне підприємство чи ні до-
сягається завдяки порівняння розрахованих, таким 
чином, показників та встановлених нормативних 
значень для них. О.О. Канцурова та О.С. Білоусо-
ва зазначають, що існуюча сьогодні офіційна ме-
тодика аналізу та оцінки результатів фінансо-
во-господарської діяльності, майнового стану та 
платоспроможності суб’єктів господарювання не 
мають комплексного характеру і обмежені метою 
дослідження. Згідно з нормативними документами 
щодо існуючих методик можна виділити три кла-
сифікаційні групи за їх спрямуванням: виявлення 

© Непочатенко О.А., Непочатенко В.О., 2015
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фінансово нестійких підприємств та банкрутів; ви-
значення у платників податків резервів збільшення 
надходжень до бюджету; формування передприва-
тизаційної стратегії та ціни і умов продажу об’єктів 
приватизації [9].

Виклад основного матеріалу. Дослідженні нами 
вітчизняні методики оцінки платоспроможності під-
приємств засвідчили наступне. Методичними реко-
мендаціями щодо виявлення ознак неплатоспро-
можності підприємства та ознак дій з приховування 
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення 
до банкрутств пропонується розраховувати основні 
показники ліквідності. Згідно Методики інтеграль-
ної оцінки інвестиційної привабливості підприємств 
та організацій необхідно розрахувати чотири коефі-
цієнти, на основі яких встановити його платоспро-
можність. Слід відмітити, що дана методика розро-
блена для підприємств, що підлягають приватизації 
і не передбачає особливостей визначення показни-
ків платоспроможності підприємствами різних ви-
дів економічної діяльності. Потрібно відмітити, що 
всі існуючі методи засновані на принципах оцінки 
можливості підприємства погасити зобов’язання за 
рахунок тих чи інших засобів.

М.І. Лагун [15] пропонує платоспроможність 
оцінювати за коефіцієнтами поточної ліквідності та 
забезпеченості власними коштами; О. Бахмут [2], 
В.П. Клочан та ін. [11] – за коефіцієнтами поточної 
ліквідності, критичної або швидкої ліквідності та 
абсолютної ліквідності; Д.В. Шиян та Н.І. Строчен-
ко [36] – за коефіцієнтами абсолютної ліквіднос-
ті, проміжної ліквідності, коефіцієнтом загально-
го покриття та коефіцієнтом платоспроможності;  
В.І. Іващенко та М.А. Болюх [6] – за коефіцієнтами 
абсолютної ліквідності, проміжним коефіцієнтом 
покриття (ліквідності), загальним коефіцієнтом 
покриття; Н.М. Дєєва та О.І. Дедіков – за коефі-
цієнтами поточної ліквідності, швидкої ліквідності 
та абсолютної ліквідності (платоспроможності) [5], 
колектив авторів під керівництвом Г.Ф. Митрофа-
нова – за коефіцієнтами абсолютної, швидкої та 
поточної ліквідності [34]; В.М. Івахненко – за ко-
ефіцієнтами абсолютної або миттєвої ліквідності, 
швидкої ліквідності та коефіцієнтом покриття [7]; 
Г.Г. Старостенко та Н.В. Мірко – за коефіцієнтами 
абсолютної платоспроможності, термінової плато-
спроможності, проміжної та загальної платоспро-
можності та коефіцієнтом чистого виторгу [28]. 
Як видно з табл. 1, майже всі автори з різницею 
у назві, але практично з однаковим економічним 
змістом для оцінки платоспроможності пропону-
ють використовувати три основних коефіцієнти: 
коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспромож-
ності), коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності 
та загальний коефіцієнт покриття.

Узагальнення різноманітних підходів і методик 
оцінки платоспроможності свідчить про відсутність 
уніфікованої системи показників. Отже, основними 
показниками, що характеризують рівень плато-
спроможності підприємства є коефіцієнти плато-
спроможності, які у багатьох літературних дже-
релах необґрунтовано називають коефіцієнтами 
ліквідності, оскільки саму ліквідність, як здатність 
активів підприємства швидко трансформуватися в 
грошові кошти, вони ніяк не характеризують. Ви-
значення показників платоспроможності передба-
чає розрахунок відносних величин. У знаменнику 
зокрема відображають зобов’язання підприємства, 
що вимагають покриття, а в чисельнику – групи 
ресурсів, які можуть бути використані для цього. 
Ці показники використовуються лише для оцінки 
короткострокової платоспроможності. Відмінність 

методів у різних авторів полягає у принципах гру-
пувань активів і зобов’язань. 

Таблиця 1
Показники платоспроможності підприємств
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М.І. Лагун + + + х +
О. Бахмут,
Л.А. Лахтіонова + + + х х

Д.В. Шиян,
Н.І. Строченко + х + + х

В.І. Іващенко,
М.А. Болюх + х + + +

Г.В. Митрофа-
нов та інші + + + х х

В.М. Івахненко х + + + х
Г.Г.Старос-
тенко,
Н.В. Мірко

+ + + + х

Н.М. Дєєва,
О.І. Дедіков + + + х +

В.П. Клочан 
та ін. + + + х х

Нами запропоновано до групи низько ліквід-
них активів включати необоротні активи та групи 
вибуття.

Абсолютно платоспроможним є підприємство 
яке дотримується співвідношення груп активів та 
пасивів: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.

Недоліком такого групування активів та 
зобов’язань є те, що групи формуються без вра-
хування оборотності тих чи інших статей балансу, 
що призводить до уніфікації групування для всіх 
типів підприємств. Насправді ж на всі аспекти оцін-
ки платоспроможності впливає специфіка підпри-
ємства, його галузева належність. Тому виникає по-
треба у розробці такої методики, яка б дала змогу 
кожному підприємству самостійно групувати свої 
активи і зобов’язання в залежності від періодів їх 
обертання та терміновості погашення.

На основі наведених групувань активів та 
зобов’язань, розглянемо наступні показники плато-
спроможності.

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності свід-
чить, яка частина короткострокових зобов’язань 
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підприємства може бути погашена за рахунок на-
явних абсолютно ліквідних активів:

Кап = (ГК + КФВ) : ПЗ,                (1)
де ГК – грошові кошти;
КФВ – короткострокові фінансові вкладення;
ПЗ – поточні зобов’язання. 
Коефіцієнт поточної (проміжної) платоспро-

можності свідчить, яку частину поточної забор-
гованості підприємства в найближчій перспективі 
можна покрити за рахунок абсолютно ліквідних 
активів та при умові повного погашення дебітор-
ської заборгованості: 

Кпп = (ГК + КФВ + ДЗ) : ПЗ,         (2)
де ДЗ – дебіторська заборгованість.
Загальний коефіцієнт покриття свідчить про 

ступінь покриття короткострокових зобов’язань 
всіма оборотними активами підприємства, які мо-
жуть бути спрямовані на ці цілі:

Кшл = (ГК + КФВ + ДЗ + З) : ПЗ,       (3)
де З – запаси підприємства.
Потрібно відмітити, що при розрахунку цих 

коефіцієнтів такі групи активів і зобов’язань як 
А4, П3 та П4 не використовуються, оскільки вони 
носять довгостроковий характер. Але, на нашу 
думку, ця обставина не може бути підставою для 
виключення їх із розрахунків. Діяльність підпри-
ємства не обмежується короткостроковим пері-
одом, на який орієнтуються більшість авторів, 
здійснюючи такий аналіз. 

Крім того, для фінансової безпеки підприємства 
значення мають не показники самі по собі, а їх по-
рогові значення (табл. 2). У зв’язку з цим потрібно 
відмітити ще один недолік – нормативи з якими по-
рівнюють отримані в процесі оцінки результати і на 
основі яких робиться висновок про платоспромож-
ність підприємства, є стандартними, уніфікованими 
для усіх типів підприємств.

В західній економічній практиці загальноприй-
няті нормативні значення коефіцієнтів абсолютної, 
поточної та загальної платоспроможності склада-
ють 0,2, 1 і 2. При цьому для кожної галузі виробни-
цтва встановлюються додаткові скориговані норма-
тиви, які періодично переглядаються в залежності 
від стану економічного середовища.

Таблиця 2 
Кількісні параметри порогових значень  

показників платоспроможності
Автори методик Коефіці-

єнт аб-
солютної 
плато-

спромож-
ності

Коефі-
цієнт 

поточної 
(проміж-
ної) пла-
тоспро-

можності

Загальний 
коефіцієнт 
платоспро-
можності 
(покриття)

Старостенко Г.Г., 
Мірко Н.В. [28] 0,1– 0,2 0,7– 0,8 2,0 – 2,5

ІващеноВ.І., Бо-
люх М.А [6] 0,2 – 0,4 0,7 – 0,8 2,0 – 2,5

Дєєва Н.М., Деді-
ков О.І [5] 0,2 – 1,0 1,0 ≥ 1

Цал-Цалко Ю.С. 
[35] ≥ 0,2 ≥ 0,5 ≥ 1

Шиян Д.В., Стро-
ченко Н.І. [36] 0,2 0,6 – 1,0 1,3 – 1,7

Бахмут О. [2] 0,2 – 0,25 0,7 – 0,8 2,0 – 2,5
Івахненко В.М. [7] 0,25 – 

0,36 ≥ 1,0 2,0 – 2,5

Пропозиція автора ≥ 0,2 ≥ 1,0 ≥ 2

Згідно даних Міністерства торгівлі США кое-
фіцієнт поточної ліквідності набирав такі значен-
ня для різних галузей: машинобудування – 1,47; 
хімічна промисловість – 1,3; текстильна та легка 
промисловість – 1,41; сільське господарство та 
виробництво продуктів харчування – 1,25; роз-
дрібна торгівля – 1,5 [20]. При цьому, загально-
економічне значення коефіцієнта, що дорівнює 2, 
в економічно розвинених країнах розглядається 
як «безпечне значення».

Так, для коефіцієнта абсолютної платоспромож-
ності найчастіше зустрічається норматив ≥ 0,2, од-
нак, у даному випадку, правильніше було б скорис-
татись думкою Г.В. Савицької [26], що при низькому 
значенні даного коефіцієнта «підприємство може 
бути завжди платоспроможним, якщо зуміє збалан-
сувати і синхронізувати притік і відтік грошових 
коштів за об’ємом і строками». 

Для інших двох коефіцієнтів пропонуються нор-
мативні значення 0,5-1,0 та 1-2,5 відповідно. Від-
носно даних показників необхідно зауважити, що 
навіть при їх відповідності нормативним значенням 
робити висновки про платоспроможність підприєм-
ства в повній мірі не можна. Це потребує проведен-
ня більш глибокого аналізу складових коефіцієнтів. 
Дотримання підприємством значення загально-
го коефіцієнта платоспроможності на рівні 2,0-2,5 
може призвести до збільшення групи неліквідних 
активів за рахунок, наприклад, необґрунтованого 
відволікання коштів у дебіторську заборгованість, 
формування надмірних запасів товарно-матеріаль-
них цінностей тощо [24]. 

Ми згідні із думкою Ю.С. Цал-Цалко [35], який 
стверджує, що нормативне значення коефіцієнта по-
криття дорівнює ≥ 1. Вважаємо, за умов коли ве-
личина загального коефіцієнта платоспроможності 
вища за 1, підприємство має можливість гасити свої 
боргові зобов’язання як правило, короткострокові. 
На основі цього можна зробити висновок про пла-
тоспроможність підприємства на певну дату. Інша 
справа у тому, що будь-якому підприємству необ-
хідно мати запас міцності, але перевищення активів 
над зобов’язаннями у двократному розмірі за ниніш-
ніх умов є завищеною вимогою. Саме тому в ході 
управління оборотними засобами підприємством має 
вирішуватись завдання оптимізації їх розміру та 
раціональної структури. Це особливо актуально для 
аграрних підприємств із їх тривалим виробничим 
циклом та збільшеною у певні періоди питомою ва-
гою запасів. Для аграрних підприємств вважаємо за 
необхідне здійснювати коригування загального кое-
фіцієнта платоспроможності до рівня ≥ 2.

Враховуючи специфіку фінансово-господарської 
діяльності підприємств різних галузей та сфер ді-
яльності, вважаємо, що на практиці доцільно прово-
дити аналіз динаміки показників платоспроможнос-
ті, доповнюючи його порівняльним аналізом інших 
підприємств галузі.

З метою проведення більш глибокого та комп-
лексного аналізу платоспроможності окремі автори 
[5, 28, 35, 18] пропонують додатково розраховувати 
коефіцієнт маневреності власних оборотних активів 
(капіталу), коефіцієнт покриття запасів, коефіцієнт 
забезпечення власними засобами, частку оборот-
них коштів у активах, власних оборотних активів 
до загальної їх суми, частку запасів у оборотних 
активах, коефіцієнт чистого виторгу. Застосування 
коефіцієнта маневреності власних оборотних акти-
вів, на думку М.І. Лагутіна, потрібно відноситись 
з великою обережністю. Цей коефіцієнт свідчить, 
яка частка власних оборотних активів припадає на 
найбільш мобільні активи – гроші. Як зазначає ав-
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тор «…тільки по мірі того, як у стабільних умовах 
складуться нормальні співвідношення і пропорції в 
майні і джерелах фінансування, цей показник буде 
набувати аналітичної цінності. Насамперед він буде 
виступати як індикатор змін умов надходження ко-
штів і їх витрат» [16]. 

Необґрунтовано до методики аналізу плато-
спроможності відносити й розрахунок власних обо-
ротних засобів, оскільки сплачувати за боргами 
підприємство повинно наявними засобами, а не аб-
страктними «власними засобами». Коефіцієнт по-
криття запасів, коефіцієнт забезпеченості власни-
ми оборотними засобами скоріше характеризують 
фінансову стійкість підприємства, ніж його плато-
спроможність і для її оцінки можуть використову-
ватись лише як додаткові.

Як показник, що доповнює оцінку платоспро-
можності підприємств, в тому числі й аграрних, 
пропонуємо розраховувати коефіцієнт співвідно-
шення позикових та власних засобів (відношення 
залученого капіталу і короткострокових кредитів 
банку до суми власного капіталу). Ми підтримуємо 
вчених [3, 13, 33, 4] у їх позиції, що даний показ-
ник характеризує фінансову стійкість підприємств, 
але внаслідок об’єктивних причин (значний касовий 
розрив між проведенням витрат і надходженням 
виручки і, як наслідок, неможливість ефективно 
здійснювати діяльність без залучення кредитів) він 
має особливе значення саме для суб’єктів господа-
рювання аграрного сектору.

Однією з найбільш глобальних проблем ниніш-
ньої економіки є прогнозування неплатоспромож-
ності підприємств, яке стало предметом сучасних 
наукових досліджень. Перші дослідження, пов'язані 
з передбаченням фінансової неспроможності 
з'явилися в кінці 280-х років в США. Чимало з 
основних методів фінансового аналізу підприємств 
тих років використовується і в наші дні. Наслідком 
досліджень, в яких незалежно один від одного взя-
ли участь безліч консалтингових фірм було усві-
домлення того факту, що деякі фінансові коефіцієн-
ти збанкрутілих підприємств значно відрізняються 
від коефіцієнтів, стабільно працюючих підприємств.

До складу прогнозних показників платоспромож-
ності і сьогодні окремі автори включають показники 
ймовірності банкрутства. Доцільність їх обґрунту-
вання очевидна, оскільки, діагностика банкрутства 
підприємства – це виявлення його неплатоспромож-
ності, збитковості, фінансової залежності від зовніш-
ніх джерел. Нестабільний фінансовий стан багатьох 
аграрних підприємств, можливість втрати ними 
платоспроможності і, як наслідок, ймовірність бан-
крутства вимагають заздалегідь виявляти ознаки, 
що призводять до такої ситуації. За ринкових умов 
господарювання розроблена система фінансових ме-
тодів попередньої діагностики і можливого захисту 
підприємства від банкрутства, що одержала назву 
«системи антикризового управління» [30]. 

Сучасна економічна наука має в своєму арсеналі 
три основоположні підходи до прогнозування пла-
тоспроможності підприємства з позиції можливого 
банкрутства: розрахунок індексу кредитоспромож-
ності, використання системи формалізованих і не-
формалізованих критеріїв; оцінювання і прогнозу-
вання показників задовільності структури балансу. 
Водночас методологічні підходи передбачення бан-
крутства підприємств, визнані у зарубіжній прак-
тиці, можна розділити на дві течії: розрахунок ін-
дексу платоспроможності та використання системи 
формалізованих і неформалізованих критеріїв [23].

У світовому досвіді, крім системи фінансових 
коефіцієнтів, для попередження кризових ситуацій 

використовуються спеціальні узагальнюючі (тесто-
ві) показники загрози банкрутства, які визначають-
ся за допомогою економіко-математичних методів 
і прийомів. Одним з найбільш поширених методів, 
яким користуються для визначення інтегрального 
показника ймовірності банкрутства – метод дис-
кримінантного аналізу (табл. 3).

До переваг багатофакторних моделей дискри-
мінантного аналізу можна віднести: їх відносну 
простоту і незначну трудомісткість процедури за-
стосування; доступність інформації, необхідної для 
обрахунків; порівнянність показників; доволі висо-
кий рівень достовірності оцінки.

Вивчення зарубіжного досвіду засвідчило на-
явність значної кількості методик формування ін-
тегрального показника, що сигналізує про загрозу 
банкрутства. Це двофакторна та п’ятифакторна 
моделі Е. Альтмана, модель діагностики плато-
спроможності Й. Гайдака та Д. Стоса; моделі про-
гнозування потенційного банкрутства Спрінгейта; 
прогнозна модель Р. Ліса; тести на ймовірність бан-
крутства Р. Таффлера і Г. Тішоу; метод рейтингової 
оцінки фінансового стану У. Бівера та інші. В основі 
цих моделей закладені завдання класифікації під-
приємств за ймовірністю їх банкрутства з вико-
ристанням багатьох незалежних змінних (факторів 
впливу) [19].

Таблиця 3
Частота використання та точність передбачення 

економічних ризиків за різними методами  
 [29, с. 230]

Найменування 
методів

Характерис-
тика методики

Частота 
викорис-
тання, %

Точність 
передба-
чення, %

Багатоваріант-
ний дискримі-
нантний аналіз

Розрахунок 
інтегрального 
показника

31,3 86

Модель Logit Побудова 
логістичної 
функції

21,3 87

Модель CBR 
(Case-Based-
Reasoning)

Вибір аналогів
2,2 84

Штучні не-
йронні мережі

Визначення 
образів 0,9 88

Генетичні алго-
ритми

Кодування 
популяції хро-
мосом

4,5 89

Найдоступнішою та найпростішою є двофак-
торна модель діагностики банкрутства. Однак як 
свідчать дослідження, вона не дає змогу здійснити 
комплексний аналіз підприємства в контексті за-
грози неплатоспроможності.

У сучасній практиці фінансово-господарської 
діяльності зарубіжних фірм для оцінки ймовір-
ності банкрутства найбільше розповсюдження 
отримала модель Е. Альтмана, точність прогно-
зування за якою досягає в межах однорічного 
періоду 95%, двох років – 7%. В залежності від 
значення «Z-показника» за шкалою визначаєть-
ся ймовірність банкрутства протягом двох років: 
якщо Z < 1,81, то ймовірність банкротства досить 
висока; якщо Z знаходиться у межах від 1,82 до 
2,674 – ймовірність банкрутства середня: якщо  
Z = 2,675 – ймовірність банкрутства складає 0,5; 
при 2,675 <Z< 2,99 – ймовірність невисока; і при  
Z > 2,99 ймовірність банкрутства незначна.

Перевагою моделі Е. Альтмана є здатність при-
рівнювати головні характеристики звіту про при-
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бутки та збитки і балансу до єдиного співвідношен-
ня. Підприємство, що отримує більші прибутки, але 
є уразливим з точки зору балансу, може бути пря-
мо зіставлене з менш прибутковим підприємством, 
баланс якого врівноважений. За суттю, підхід ґрун-
тується на тому принципі, що ціле більш цінне, ніж 
сума його складових [17, с. 14].

Основними недоліками моделі Е. Альтмана є не-
значне її застосування та не пристосованість до ві-
тчизняних умов ведення бізнесу. Коефіцієнт Аль-
тмана побудований «…за даними успішно діючих та 
збанкрутілих промислових підприємств США» [8], 
у зв’язку з чим не може дати адекватної оцінки фі-
нансового стану вітчизняних аграрних підприємств 
хоча б тому, що: по перше, умови функціонуван-
ня цих підприємств у розвинених країнах (в дано-
му випадку США) та країнах, що розвиваються (у 
даному випаду Україні) абсолютно різні; по-друге, 
дана модель може бути реалізована лише по від-
ношенню до крупних компаній, що котирують на 
біржах свої акції. Н. Абдуллаєв та Ф. Зайнетдинов 
зазначають, що аналіз ймовірності банкрутства 
з використанням Z-показника Е. Альтмана за су-
часних вітчизняних умовах не завжди увінчується 
успіхом – «…розходження у виборі факторів, які 
чинять вплив на фінансовий стан підприємства у 
нашій країні (міра розвитку фондового ринку (голо-
вним чином – розвиток вторинного ринку цінних 
паперів), податкове законодавство, нормативне за-
безпечення бухгалтерського обліку, вірогідність 
економічних показників діяльності підприємства, 
які використовуються у моделі), можуть спотво-
рити об’єктивність оцінки» [1]. Використовуючи цю 
модель на підприємствах України, критичне зна-
чення Z-рахунку необхідно сприймати лише як сиг-
нал можливої фінансової небезпеки [23].

Не знайшла широкого застосування у вітчизня-
ній практиці й модель прогнозування загрози не-
платоспроможності Р. Ліса, в основу якої покладено 
ефективність використання активів підприємства, 
що продукують умови для погашення заборгованос-
ті. Розрахунок інтегрального коефіцієнта за даною 
моделлю не враховує структуру активів, а тому не 
може реально відображати ступінь загрози непла-
тоспроможності підприємств. 

«Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 
приховування банкрутства, фіктивного банкрут-
ства, чи доведення до банкрутства», затвердже-
ні Міністерством економіки України, пропонують 
здійснювати фінансовий моніторинг підприємств із 
використанням коефіцієнта Бівера. Ознакою фор-
мування незадовільної структури балансу є такий 
фінансовий стан підприємства, у якого протягом 
тривалого часу (1,5-2 роки) коефіцієнт Бівера не 
перевищує 0,2 [22].

Слід зазначити, що у чисельнику формули, на-
веденої в Методичних рекомендаціях пропонується 
використовувати різницю між сумою чистого при-
бутку і нарахованої амортизації, що на нашу думку 
є помилковим. Пояснимо чому: у спрощеному ви-
гляді показник «чистий прибуток» можна охарак-
теризувати як різницю між доходами та витратами 
(які включають у себе й амортизацію) підприєм-
ства, тому віднімати від нього ще раз суму нара-
хованої амортизації є недоцільним. Ряд авторів [27, 
12, 21], вказуючи на цю помилку, відмічають те, що 
у чисельнику має бути сума чистого прибутку та 
нарахованої амортизації, тобто формула коефіцієн-
та Бівера матиме такий вигляд:

КБ = (ЧП + АН) / (ДЗ + ПЗ),           (8)
де КБ – коефіцієнт Бівера;

ЧП – чистий прибуток;
АН – амортизаційні нарахування;
ДЗ – дебіторська заборгованість;
ПЗ – поточні зобов’язання.
Не можна обійти увагою модель К. Спрінгей-

та, яка передбачає розрахунок чотирьох факторів, 
орієнтованих на майбутні доходи підприємства. 
Вважають, що точність виявлення загрози непла-
тоспроможності за цією моделлю становить 11%, 
однак зі збільшенням прогнозного періоду цей по-
казник зменшується [23].

Використання зарубіжних моделей прогнозу-
вання неплатоспроможності українських підпри-
ємств, хочемо відмітити, що безапеляційна і без-
умовна імплементація їх в національну практику 
є некоректною. Враховуючи особливості внутріш-
нього та зовнішнього середовища функціонування 
вітчизняних підприємств, які продукують загрозу 
банкрутства, можна стверджувати, що застосуван-
ня цих моделей у вітчизняній практиці даватиме 
недостатньо об’єктивні прогнози.

Група українських вчених під керівництвом 
академіка УААН П.Т. Саблука [25] пропонують 
для діагностики банкрутства розраховувати п’ять 
показників: коефіцієнт Бівера; рентабельності ак-
тивів (6-8% свідчить про благополучний стан під-
приємства); відношення зобов’язань до активів (по-
казник має бути < 37%); відношення суми власного 
капіталу та позаоборотних активів до суми активів 
(благополучний стан оцінюється в 0,4); відношення 
оборотних активів до короткострокових зобов’язань 
(показник > 1). Ця методика дає найбільш точні 
результати, які збігаються з результатами діагнос-
тики банкрутства за коефіцієнтом Альтмана 197р. 
[14]. Модель прогнозування ризику банкрутства для 
аграрних підприємств розробили українські вчені 
А.В. Чупіс [32] та О.О. Терещенко [31]. Розроблена 
А.В. Чупісом формула ймовірності банкрутства має 
вигляд:

Кб = -1,3512 – 0,617Кок + 0,667 + Кфз,      (9)
де Кок – відношення оборотного капіталу до ак-

тивів підприємства;
Кфз – відношення залученого капіталу до влас-

ного.
О.О. Терещенко пропонує такий алгоритм роз-

рахунку:
Крб = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 

+ 0,3Х5 + 0,1 Х6,                  (10)
де Х1 – відношення грошових надходжень до 

зобов’язань;
Х2 – відношення валюти балансу до зобов’язань;
Х3 – відношення чистого прибутку до середньо-

річної суми активів;
Х4 – відношення прибутку до виручки;
Х5 – відношення виробничих запасів до ви-

ручки;
Х6 – відношення виручки до основного капі-

талу [10].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, ви-

вчення зарубіжного та вітчизняного досвіду оцінки 
платоспроможності суб’єктів господарювання дає 
змогу зробити певні висновки: найбільш зручний у 
використання та інформаційному забезпеченні – це 
метод коефіцієнтів, що передбачає розрахунок кое-
фіцієнтів платоспроможності і наступний їх аналіз. 
До переваг даного методу можна віднести можли-
вість: оперативно проводити аналіз платоспромож-
ності, використовуючи доступну інформацію, 
приведену в бухгалтерській (фінансові) звітності 
підприємства; проведення оцінки платоспромож-
ності шляхом порівняння розрахованих показників 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ38

2 (05) частина ІІ, травень 2015

із рекомендованими (оптимальними) або норматив-
ними значеннями.

Недоліками методики аналізу, заснованого 
на використанні коефіцієнтів вважаємо: ретро-
спективний характер бухгалтерського балансу, 
за яким оцінюється платоспроможність на дату 
складання фінансової звітності; залишення поза 
увагою показників ефективності діяльності під-
приємства (надходження виручки від реаліза-
ції, наявність прибутків чи збитків, рівня рента-
бельності тощо), що може призвести до невірних 
висновків відносно платоспроможності та фі-
нансової стійкості підприємства; не можливість 
комплексної оцінки отриманих результатів за ко-
ефіцієнтним методом. У разі, якщо значення од-
них коефіцієнтів перевищують, а інших – менші 

за встановлені для них критерії, важко зробити 
об’єктивні висновки щодо ліквідності балансу та 
платоспроможності підприємства; не відображен-
ня галузевої специфіки діяльності суб’єкта госпо-
дарювання через усереднені значення коефіцієн-
тів, що може призвести до хибних висновків щодо 
його платоспроможності.

Тому, на нашу думку, з метою управління пла-
тоспроможністю аграрних підприємств необхідний 
ґрунтовний аналіз їх фінансового стану із застосу-
ванням абсолютних показників бухгалтерського ба-
лансу. Поглиблена методика передбачає проведен-
ня: загальної оцінки фінансового стану та його змін 
протягом звітного періоду; оцінку платоспромож-
ності; оцінку ліквідності балансу; оцінку фінансової 
стійкості підприємства.
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СТАН ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

У статті розглянуто роль та місце споживчого кредитування у загальному розвитку економіки країни. Визначено 
особливості споживчих кредитів. Охарактеризовано сучасний стан розвитку ринку споживчих кредитів в Україні та 
основні чинники, що на нього впливають. А також виокремлено основні напрямки оптимізації споживчого кредитуван-
ня в умовах фінансово-економічної кризи.
Ключові слова: споживчий кредит, кредитні ресурси, фінансово-економічна криза, чинники, рівень життя населення.

Постановка проблеми. Банківське кредиту-
вання фізичних осіб в сучасних умовах є 

необхідною умовою стабільного функціонування 
всієї банківської системи та забезпечення еконо-
мічного зростання. Однак, фінансово-економічна 
криза створює ряд бар’єрів для розвитку ринку 
споживчих кредитів. Оскільки в Україні більшість 
населення не спроможна купувати товари трива-
лого використання за рахунок власних доходів, а 
українські банки опинилися в умовах зменшення 
кредитних ресурсів та жорсткої конкуренції як з 
боку іноземних, так і вітчизняних банків, найак-
туальнішою потребою постає вироблення принци-
пів розширення сфери і вдосконалення механізмів 
кредитування, в тому числі споживчого. Споживче 
кредитування є найдоступнішим видом кредиту-
вання, що виступає стимулюючим фактором роз-
витку економіки. Європейський досвід свідчить, 
що успішне функціонування кредитної системи 
та довіра населення до банківських установ мо-
жуть стати запорукою економічного розвитку кра-
їни. Тому нагальним питанням постає вироблення 
шляхів оптимізації споживчого кредитування для 
забезпечення добробуту населення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми споживчого кредитування виступають 
об’єктом досліджень багатьох вітчизняних науков-
ців. Зокрема, теоретичні аспекти споживчого кре-
диту висвітлені у наукових працях А. М. Гераси-
мович, В. В. Гончаренко, О. Т. Євтух, В. Д. Лагутін, 
О. О. Пономаренко, М. І. Савлук та ін. Питання, 
пов’язані з особливостями банківської діяльності 
із споживчого кредитування в умовах фінансово-
економічної кризи України визначенні у працях  
С. Ю. Білоусової, С. І. Брус, Л. М. Алексеєнко,  
С. В. Гурняк та ін. Проте, не зважаючи на значний 

обсяг досліджень у цій сфері, багато питань зали-
шається не вирішеними як для банківських установ 
так і для клієнтів.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в оцінці стану споживчого кредитування в 
Україні, виявленні проблем, що пов’язані з розви-
тком споживчого кредитування в умовах фінансо-
во-економічної кризи та обґрунтуванні напрямів їх 
вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В системі активних банківських операцій важливе 
місце посідають кредити, які надаються спожива-
чеві на придбання продукції, тобто споживчі кре-
дити. Необхідність існування даного виду кредитів 
зумовлена постійно зростаючими потребами насе-
лення і у деяких випадках тимчасовою відсутністю 
вільних коштів, які можна використати для їхнього 
вирішення.

Споживче кредитування відіграє значну роль у 
забезпеченні соціальних потреб населення, форму-
ванні платоспроможного попиту, який, у свою чер-
гу, впливає на розвиток економіки країни, полегшу-
ючи процес реалізації продукції.

Механізм впливу споживчого кредитування на 
економіку країни можна продемонструвати наступ-
ною послідовністю: 

Споживче кредитування має свої особливості:
• кредитування кінцевого споживання;
• задоволення споживчих потреб;
• має соціальний характер внаслідок того, що 

слугує підвищенню життєвого рівня населення.
Важливу роль споживчий кредит відіграє у соці-

альній сфері. Фактично всі види кредиту є соціаль-
но направленими, адже забезпечують підвищення 
ефективності суспільного відтворення та зростання 

життєвого рівня населення. Більше того, 
виступаючи одним із факторів впрова-
дження передових технологій та прогре-
сивної техніки, кредит сприяє скороченню 
низько-кваліфікованої праці, зростанню 
продуктивності суспільної праці та дохо-
дів населення. 

Існує значний вплив споживчих креди-
тів і на ефективність праці. Адже якщо 
недостатня заробітна плата не дає мож-
ливість людям придбати ряд товарів, зо-
крема тривалого користування, за власні 
кошти, люди купують товари в кредит чи 
беруть кредит на їх купівлю. Відповідно  
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Рис. 1. Вплив споживчого кредитування на економіку країни 
 [1, c. 352]
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у них з’являється зобов’язання повернути кошти, 
тому вони намагатимуться краще працювати, щоб 
довше протриматись на роботі. Однак варто врахо-
вувати, що споживчий кредит, тимчасово форсую-
чи зростання виробництва, може сприяти виходу 
виробництва за рамки платоспроможного попиту 
населення і виникнення надвиробництва, що може 
стати причиною загострення економічних криз.

Активний вплив кредиту на процес відтворен-
ня народного господарства полягає у застосуванні 
його як інструменту перерозподілу вільних ресур-
сів. Банківська система шляхом надання кредитів 
організовує і забезпечує залучення капіталу, його 
рух та направлення у ті сфери, де виникає дефі-
цит. Споживчий кредит в економіці країни розши-
рює ринок збуту товарів, прискорює процес реалі-
зації товарів та отримання прибутку, забезпечує 
скорочення витрат обігу, пов’язаних з обігом гро-
шей та товарів.

Слід зазначити, що споживчий кредит справляє 
як позитивний, так і негативний вплив на еконо-
міку. Він сприяє задоволенню потреб населення у 
товарах і послугах, покращенню житлових та по-
бутових умов життя, підвищенню життєвого рівня 
населення, встановленню соціальної справедливос-
ті, розвитку виробництва в цілому і, в тому числі 
товарів народного споживання, стимулюванню за-
ощаджень населення, розширенню форм торгівлі, 
прискоренню оборотності коштів.

Однак, незважаючи на позитивний вплив спо-
живчого кредитування на розвиток економіки в 
цілому, слід відзначити, що цей вид кредиту має 
також і негативні сторони, до яких належать: спри-
яння інфляції, збільшення заборгованості за спо-
живчими кредитами, можливість витоку капіталу 
в інші країни, внаслідок купівлі імпортних товарів. 
У зв’язку з цим споживчі кредити потребують ре-
гулювання з боку держави. Воно здійснюється шля-
хом заохочування кредитування кінцевого спожи-
вача через відсоткову ставку, розмірами власних 
коштів у кредитній операції, термінами кредиту-
вання та ін. [2, c. 405]

На рівень розвитку споживчого кредитування 
впливає ряд чинників, у тому числі рівень доходів 
населення, заощадження населення та рівень жит-
тя. Згідно із монетарним оглядом Національного 
банку України за січень-вересень 2014 року обсяг 
кредитних вкладень банків скоротився на 8,4% у грн.  
та 11,9% у іноземній валюті, що зумовлено як чин-
никами попиту (зменшення кількості надійних по-
зичальників в умовах зниження економічної ак-
тивності), так і пропозиції (з огляду на скорочення 
ресурсної бази банків) [3]. Водночас ситу-
ація на кредитному ринку обумовлена та-
кож низьким рівнем довіри населення до 
фінансових установ, наявністю багатьох 
фінансових ризиків та відсутністю дієвих 
механізмів захисту прав [4, c. 58]. Ана-
ліз кредитної діяльності банків у березні 
2015 року відображає подальше знижен-
ня кількості кредитів, наданих фізичним 
особам (рис. 2). Так залишки кредитів, 
наданих у національній валюті, у лютому 
205 року зменшилися на 13,8% у річному 
вимірі до 106,0 млрд. грн. (12,8% у січні), 
в іноземній валюті (у доларовому еквіва-
ленті) – на 23,8% – до 6.1 млрд. дол. США. 
(23,7% у січні).

Кредитна діяльність банків гальмуєть-
ся переважно через обмеженість їх ре-
сурсної бази, утримання ними жорстких 
стандартів кредитування та подальшо-

го зменшення кількості надійних позичальників в 
умовах продовження зниження економічної актив-
ності. Основними факторами посилення кредитних 
вимог для іпотечних кредитів фізичних осіб зали-
шаються макроекономічні ризики, а для споживчих 
кредитів – очікування щодо погіршення платоспро-
можності споживачів.

Однак, причини такого стану справ вбачають-
ся не тільки в політиці банків, які за нестабільної 
фінансово-економічної ситуації переорієнтовують-
ся головним чином на короткострокові фінансові 
результати, але й у можливості брати кредити на 
більший термін самими споживачами. Ефективні 
річні ставки за готівковими кредитами та кредита-
ми на купівлю товарів у більшості банках переви-
щують 100%. [6, c. 60]

Аналіз діючої практики споживчого кредиту-
вання в контексті розвитку економічної системи 
нашої держави дає можливість відзначити чин-
ники, які справляють вплив на стан та ефектив-
ність споживчого кредитування у комерційних 
банках. Вказані чинники можна поділити за ха-
рактером дії на чинники зовнішнього характеру 
та внутрішнього.

До зовнішніх чинників, які стримують розвиток 
споживчого кредитування вітчизняними комерцій-
ними банками, слід віднести:

– складне соціально-економічне становище в 
країні загалом, невизначеність довгострокових ці-
лей розвитку, наявність кризових явищ в економіці;

– високий рівень інфляції, що призводить до 
автоматичного підвищення ставок за кредитами в 
гривнях, у тому числі за споживчими;

– нестабільна ситуація на ринку праці, високий 
рівень безробіття, відтік робочої сили за кордон;

– низький рівень заробітної плати більшості 
працівників, що спричинює низький рівень купі-
вельної спроможності, а отже збільшує кредитні 
ризики;

– необґрунтоване коливання курсу валюти;
– достатньо великі кредитні ризики через не-

сприятливе макросередовище, які працюють на 
«подорожчання» споживчих кредитів.

До внутрішніх чинників належать банківські 
питання, вирішення яких залежить від координа-
ції зусиль учасників банківського ринку – НБУ та 
банків. Найважливішими внутрішніми чинниками, 
пов’язаними з діяльністю банків, які гальмують 
розвиток споживчого кредитування, є:

– високі процентні ставки за споживчими кре-
дитами, що певною мірою обмежує сферу його за-
стосування та стримує темпи зростання;
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– висока ризиковість споживчого кредиту-
вання, яка знаходить свій прояв у неповерненні 
в строк взятих споживчих кредитів, затримки з 
платежами тощо;

– дефіцит довгострокових банківських ресурсів 
в національній валюті – проблема, яка призводить 
до невідповідності за строками та валютами між 
пасивами та активами банків.

– відсутність якісного і цілісного методичного 
забезпечення споживчого кредитування на рівні 
комерційних банків;

– відсутність механізму хеджування валютних 
ризиків – фактор, що стримує процес конвертації 
дешевих довгих валютних ресурсів у гривневі;

– недосконалість системи ризик-менеджменту у 
більшості банків.

Комплексне подолання зазначених бар’єрів у 
розвитку сектору споживчого кредитування дозво-
лить збільшити рівень індивідуального споживання 
в Україні, а відтак посилити сукупний попит, що, в 
свою чергу, забезпечить ріст ділової активності та 
ВВП. Відновлення здатності банків надавати кре-
дити а низькими ставками і на тривалі строки є 
ключем до порятунку економіки країни. Для цього 
насамперед необхідно вжити заходів щодо віднов-
лення кредитних ресурсів банків, якими їх може 
забезпечити або держава або у випадку повернення 
населенням депозитів у банки (що можливо лише за 
умови повернення довіри до банківських установ). 
Більше того, слід удосконалити роботу тих підроз-
ділів банків, які здійснюють моніторинг проблемних 
споживчих кредитів, забезпечити проведення бан-
ками гнучкої політики, спрямованої на повернення 
проблемних кредитів.

Важливим напрямом оптимізації споживчого 
кредитування в Україні є забезпечення належного 
рівня захисту споживачів та удосконалення право-
вого регулювання у зазначеній сфері. Більше того, 
враховуючи європейський напрям розвитку еконо-
міки країни необхідним є впровадження в націо-
нальному законодавстві норм законодавства ЄС. Зо-
крема, Директивою Європейського союзу 2008/48/
ЄС передбачено обов’язкове впровадження юри-
дичних санкцій до кредиторів, які порушують на-
ціональне законодавство, а саме щодо порушення 
прав споживачів у сфері споживчого кредитування. 
Наприклад, ненадання кредитором інформації в ре-
кламі стосовно вартості кредиту, непроведення ана-
лізу і оцінки кредитоспроможності позичальника. 

Як правило, у законодавстві країн ЄС передбачено 
застосування комплексу заходів впливу публічно- 
й приватно-правового характеру [7, c. 77]. 

В Україні питання відповідальності фінансових 
установ за порушення прав споживачів належним 
чином не врегульоване. Фактично для споживача 
залишаються лише загальні засоби захисту, пе-
редбачені ЦКУ (неустойки, відшкодування збит-
ків). Тим не менш, враховуючи норми Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, а саме розділ V 
«Економічне і галузеве співробітництво» Україна 
зобов’язується впровадити положення Директиви 
2008/48/ЄС протягом трьох років [7, c. 83]. Отже, 
адаптація українського законодавства до європей-
ських вимог є вагомою передумовою для забезпе-
чення розвитку економіки країни та ринку спожив-
чих кредитів зокрема. 

Крім того, дії на державному рівні для стабілі-
зації ринку споживчих кредитів мають включати:

– зміцнення соціально-економічного становища 
в країні;

– проведення прозорої, науково обґрунтованої 
регуляторної політику НБУ, зокрема стосовно спо-
живчого кредитування;

– забезпечення (в тому числі шляхом довгостро-
кового рефінансування достатньої ліквідності окре-
мих банків та банківської системи в цілому;

– зміцнення довіри до банківської системи, під-
вищення ступеня захищеності вкладників і креди-
тоодержувачів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, споживче кредитування має не тільки ве-
лике економічне значення, що дозволяє раціональ-
но використовувати тимчасово вільні кошти, але 
й соціальне, адже сприяє задоволенню потреб на-
селення. Однак, з 2014 року спостерігається нега-
тивна тенденція до скорочення кредитної діяльнос-
ті банків, що особливо виражається в зменшенні 
кількості споживчих кредитів, наданих фізичним 
особам, в іноземній валюті. Проблеми ринку спо-
живчих кредитів зумовлені низкою як зовнішніх, 
так і внутрішніх чинників, серед яких слід відмі-
тити нестабільність фінансово-економічної ситуації 
в країні, зменшення довіри населення до банків та 
відповідно скорочення кредитних ресурсів банків. 
Лише комплексне вирішення визначених проблем 
як на державному рівні, так і в банківській систе-
мі відновить ринок споживчих кредитів сприятиме 
розвитку економіки країни в цілому.
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У статті розкрито проблеми пов’язані з пошуком оптимальних шляхів реструктуризації податкової системи України з 
метою підвищення її економічної ефективності. Детально розглянуті питання перенесення податкового навантаження 
з праці та капіталу на споживання, майно та природні ресурси. Досліджено досвід країн Європейського союзу щодо 
проведення екологічно-трудової податкової реформи та реформування податку на нерухоме майно. Визначено основні 
напрями реструктуризації податкової системи України.
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Постановка проблеми. Підвищення актуаль-
ності проблеми реструктуризації податкової 

системи пов’язане з пошуками джерел зростання 
надходжень до державних бюджетів в умовах, з од-
ного боку, високого рівня державного втручання в 
економіку взагалі, в т.ч. – перерозподілу ВВП через 
податкову систему держави, подальше нарощуван-
ня якого таїть у собі загрозу зростання рівня тіні-
зації економіки, з другого боку, в умовах стагнації 
економіки або низьких темпів її зростання. За цих 
умов постає завдання шукати такі шляхи зростан-
ня податкових надходжень бюджету, які б дозволи-
ли уникнути гальмування економічного зростання 
у країні. Цей шлях – зміна структури податкової 
системи, яку можна забезпечити через перенесення 
основних акцентів з податків на мобільні фактори 
виробництва на оподаткування споживання, майна і 
природних ресурсів, що чинять менший негативний 
вплив на економічні процеси. 

Проблемам реструктуризації податкової сис-
теми України присвячені праці таких науковців:  
В. Гейця, А. Даниленка, Ю. Іванова, Т. Єфименко, 
Я. Петракова, А. Соколовської, О. Тимченко та ін. 
Разом з тим залишаються питання щодо пошуку 
нових напрямів підвищення економічної ефектив-
ності податкової системи нашої держави. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в окреслені основних напрямів реструкту-
ризації податкової системи України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про 
необхідність реструктуризації податкової системи 
України вітчизняні науковці і політики говорять 
вже досить давно. Проте одним із завдань рефор-
мування податкової системи реструктуризація 
була визнана лише при розробці Податкового ко-
дексу України. Однак це завдання не було вико-
нане: не вдалося знизити податкове навантаження 
на працю й капітал, як і підвищити його на майно 
і природні ресурси.

Особливої гостроти наразі набула проблема зни-
ження податкового навантаження на працю, пе-
редусім шляхом зниження ставки ЄСВ. Проте її 
вирішення упирається в пошуки джерел компенса-
ції «випадаючих» внаслідок такого зниження над-
ходжень до Пенсійного фонду України. Одним із 
компенсаторів могло б бути зростання надходжень 
ресурсних платежів. Україна володіє значним при-

родно-ресурсним потенціалом, на експлуатації 
якого заробляють вітчизняні та іноземні компанії 
значні прибутки. Разом із тим, оподаткування цієї 
діяльності приносить незначну частину доходів до 
зведеного бюджету України. Так, у 2014 році за-
гальний обсяг ресурсних платежів (рентна пла-
та та плата за користування надрами) становив  
21,1 млрд грн, що складає всього лише 4,6% доходів 
зведеного бюджету України або 1,3% ВВП1. 

До того ж величина надходжень від оподаткуван-
ня негативних впливів на довкілля, яке в Україні ре-
алізується у вигляді екологічних платежів, є незна-
чною та варіює в останні п’ять років (2009–2014 рр.)  
від 0,1% до 0,3% ВВП. Для порівняння в країнах 
ЄС-27, де природні ресурси експлуатуються з мен-
шою інтенсивністю, ніж в Україні, надходження від 
екологічних податків у 2012 році складали 7,1% від 
загальної суми доходів, отриманих від усіх податків 
і соціальних внесків або 2,6% ВВП [1, с. 239, 240].

Варто зазначити, що низькою є не тільки фіс-
кальна ефективність ресурсних та екологічних по-
датків та платежів. Регулююча функція податків, 
яка повинна бути направлена на раціоналізацію ви-
користання природних ресурсів та поліпшення еко-
логічної ситуації, майже не реалізується в Україні.

Таким чином, можна зазначити, що діюча в 
Україні система оподаткування потребує рефор-
мування в напрямку підвищення податкового на-
вантаження на природні ресурси та збільшення 
екологічно-орієнтованих податків. Це дозволить не 
тільки збільшити доходи бюджету, але й за раху-
нок цього знизити рівень податкового навантажен-
ня на працю.

Прикладом може слугувати екологічно-трудова 
реформа (eco-labor tax reform) в країнах ЄС. Суть 
цієї реформи проста та очевидна: перенесення по-
даткового тягаря з праці на ресурсопотік. В основу 
екологічно-трудової реформи закладена ідея по-
двійної вигоди (дивіденду) (win-win situation). Згід-
но з цією ідеєю, економічне стимулювання охорони 
навколишнього середовища і ресурсозбереження 
за допомогою введення екологічних податків (пла-
тежів) повинне одночасно супроводжуватися про-
порційним зниження податкового навантаження на 
працю, що потенційно дозволяє стимулювати зрос-
тання зайнятості та підтримувати конкурентоспро-
можність національних виробників [2, с. 289].

Досвід країн ЄС свідчить, що з метою зменшен-
ня політичної протидії при плануванні екологіч-
но-трудової податкової реформи рекомендують 
дотримуватись так званої «фіскальної нейтраль-

© Озерчук О.В., 2015

1 Розраховано автором за даними Звітів про виконання Зве-
деного бюджету України Державної казначейської служби 
України.
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ності», тобто впровадження нових екологічно-орі-
єнтованих податків має повністю компенсуватися 
зниженням оподаткування праці, а загальна сума 
податкових надходжень до бюджету держави має 
залишатися незмінною.

Екологічно-трудову податкову реформу  
(1991-2002 рр.) офіційно здійснено у дев’яти краї-
нах Європи, а саме – у Данії, Італії, Нідерландах, 
Німеччині, Норвегії, Британії, Швейцарії, Швеції 
та Фінляндії. Бельгія та Австрія офіційно не оголо-
шували про здійснення екологічно-трудової рефор-
ми, але фактично також змінили податкову систе-
му на користь збільшення екологічних податків та 
зменшення оподаткування праці.

Масштаб отриманих дивідендів виявися цілком 
пропорційним до масштабу реформ, а він був дуже 
різним, залежно від сили політичного опору рефор-
мі з боку великих паливно-енергетичних компаній 
та інших незацікавлених у реформі груп. Так, в 
Італії внаслідок реформи було перерозподілено із 
праці на забруднення та природні ресурси лише 
0,1% загального податкового тягаря, тоді як Данія 
перерозподілила «на екологію» одразу 6% від су-
марного обсягу податків [3].

Загалом всі одинадцять країн, які провели еко-
логічно-трудову реформу, здійснили перерозподіл 
податкового тягаря з податків на працю на вико-
ристання природних ресурсів та забруднення. До 
того ж було впроваджено податки на споживання 
ресурсів, у першу чергу енергетичних, на забруд-
нення (зокрема на викиди речовин, які впливають 
на клімат), на захоронення та складування відхо-
дів. Завдяки отриманим коштам у цих країнах було 
знижено податки на працю, а також частина коштів 
у більшості країн поверталась підприємцям у ви-
гляді цільових грантів на енерго- та ресурсозбере-
ження. Загалом у результаті реформи, у більшості 
випадків, вдалося не лише дотриматися принципу 
«фіскальної нейтральності», але навіть збільшити 
загальні надходження до бюджету при одночасно-
му зменшенні податкового навантаження на працю. 

Статистичний моніторинг застосування «зеле-
них» податків у розвинених країнах засвідчує, що 
за останні 20 років розширилася база екологічного 
оподаткування, при цьому зросла кількість еколо-
гічних податків, які застосовуються по кожній уза-
гальненій базі. Спираючись на методологію ОЕСР, 
тобто без урахування податків на землю та видо-
буток нафти і газу, розрахунками на основі відпо-
відних зарубіжних офіційних даних виявлено, що 
в 2009 р. частка екологічних податків у загальному 
доході 34 країн – членів ОЕСР становила 7,5%, що 
засвідчує їх високу фіскальну ефективність [2].

Нині в країнах Європейського Співтовариства 
продовжується впровадження екологічних реформ. 
У 2012–2013 рр. основні зусилля країн були на-
правленні на збільшення акцизу на дизельне пали-
во та інші види енергії, а також на реформування 
оподаткування автомобілів. Більше третини країн 
ЄС-27 підвищили акцизи на дизельне паливо та 
інші енергетичні продукти, зокрема, Іспанія, Греція 
та Кіпр. Литва та Болгарія збільшили податки на 
дизельне паливо. Деякі держави-члени ЄС запро-
вадили нові національні податки на енергію. Іспанія 
ввела податок на виробництво радіоактивних відхо-
дів, що утворюються від «покоління ядерної енерге-
тики». Угорщина та Італія запровадили додатковий 
податок на прибуток корпорацій, що працюють у 
сферах енергетики та комунального господарства. 
Проте, ці заходи не забезпечують прямі стиму-
ли для скорочення споживання енергії та можуть 
вплинути на рівень інвестицій у цих галузях. 

Деякі держави-члени ЄС вжили заходів щодо 
поліпшення дизайну оподаткування транспортних 
засобів. Зокрема, Нідерланди посилили «зелену» 
складову в системі автомобільного оподаткуван-
ня. У 2013 році верхня межа шкали об’єму вики-
дів СО2, що застосовується при розрахунку пільги 
щодо звільнення від сплати податку на транспортні 
засоби, була додатково зменшена. Це призвело до 
значного збільшення продажів автомобілів з «ефек-
тивними викидами». У Словаччині було змінено 
збори за першу реєстрацію автомобілів з урахуван-
ням потужності двигуна. До того ж майже половина 
держав-членів ЄС має намір підвищити акцизи на 
тютюн, алкоголь та цукор [4, с. 24-25].

У звіті «Реформа екологічного податку в Європі: 
можливості для майбутнього» [5], підготовленому 
Міністерством інфраструктури та довкілля Нідер-
ландів у червні 2014 року, зазначається, що еко-
логічно-трудова реформа, яка була успішно здій-
снена низкою країн, має отримати новий імпульс, 
охопивши значно більшу кількість країн та регіонів 
по всьому світу. 

Сьогодні екологічні податки в Європейському 
Союзі все частіше розглядаються в якості важли-
вих і корисних інструментів податкової політики. 
При ретельній розробці такі інструменти можуть 
створити додаткові економічні стимули, що сприя-
тимуть динамічності інновацій, змінять економічне 
обґрунтування для інвестицій тощо. Все це, в кінце-
вому підсумку, призведе до отримання економічних 
(наприклад, збільшення доходів держави, залучен-
ня інноваційних технологій, зростання зайнятості), 
соціальних (зміцнення здоров’я, розподіл доходів) 
та екологічних (ефективне використання ресурсів, 
енергетична безпека і т.п.) переваг. Проте, незва-
жаючи на певні зусилля, потенціал інструментів 
екологічно-трудової реформи ще далекий від ви-
черпання. Попередня екологічно-трудова реформа, 
проведена майже два десятиріччя тому, засвідчила 
ефективність екологічних податків, хоча вони при-
звели до незначних змін у податкових системах 
країн, що її проводили. Отже, залишається простір 
для ширшого та ефективнішого застосування та-
ких інструментів, однак, прогрес часто стримується 
певними перешкодами, включаючи побоювання з 
приводу впливу на конкурентоспроможність краї-
ни, громадський опір щодо нових податків, втрату 
політичних дивідендів.

У деяких випадках зусилля країни в еколо-
гічному оподаткуванні стикаються зі значними 
труднощами. Наприклад, у Нідерландах, країні, 
яку можна вважати лідером у сфері екологічно-
го оподаткування, останнім часом новації в цій 
сфері зіштовхнулися з певними транскордонни-
ми перешкодами, які призвели до проблем з кон-
курентоспроможністю і підірвали політичну та 
громадську підтримку таких заходів. Так було у 
випадку із введенням збору для пасажирів авіа-
компаній в 2008 році, який було скасовано через 
рік через побоювання втрати пасажирів, внаслі-
док їхньої переорієнтації на аеропорти сусідніх 
країн – Німеччини та Бельгії. Так само нещодав-
нє підвищення податків на паливо призвело до 
випадків паливного туризму, особливо в прикор-
донних районах, що викликало великий політич-
ний ажіотаж та привернуло увагу засобів масової 
інформації. Такі приклади підкреслюють деякі 
обмеження щодо індивідуальних дій з приводу 
екологічного оподаткування та необхідності коор-
динації зусиль країн-членів ЄС для забезпечення 
більшої ефективності в реформуванні національ-
них податкових систем.
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У нещодавньому звіті «Дослідження потенціалу 
екологічної податкової реформи в 12 країнах – чле-
нах ЄС» від 28 лютого 2014 року зазначається, що пе-
рехід на екологічні податки у 12 країнах-членах ЄС 
(Австрія, Бельгія, Хорватія, Чехія, Естонія, Франція, 
Угорщина, Італія, Литва, Польща, Румунія, Словач-
чина) може згенерувати у 2016 році близько 35 млрд 
євро додаткових доходів та зрости до 101 млрд євро 
в 2025 році або до 1,6% сукупного ВВП [6].

Таблиця 1
Доходи від екологічних податків  

по 12 країнах-членах ЄС у 2025 році,  
% ВВП і млрд євро

Види екологічних податків % ВВП млрд євро
Енергетичні акцизи – тран-
спортне паливо (Energy Excise 
Duties -Transport fuels)

0,26 16,74

Енергетичні акцизи – опалення 
(Energy Excise Duties – C&I / 
Heating)

0,11 7,10

Енергетичні акцизи – електро-
енергія (Energy Excise Duties – 
Electricity)

0,07 4,40

Всього енергетичних податків 
(Total Energy Taxes) 0,44 28

Податки на транспортні засоби 
(Vehicle Taxes) 0,66 42,35

Податок з пасажирів авіасуден 
(Passenger Aviation Tax) 0,18 11,80

Податки з вантажу, що перево-
зяться авіатранспортом (Freight 
Aviation Tax)

0,00005 0,003

Всього податків на транспортні 
засоби (за виключенням акци-
зів на паливо для ТЗ) (Total 
Transport (excl. transport fuels) 
Taxes)

0,84 54

Податок за забруднення грун-
тів, які не становлять загрози 
життю і здоров’ю (Landfill Tax 
-Non -haz (excl. C&D))

0,03 1,91

Податок за забруднення грун-
тів – інертні речовини (Landfill  
Tax – Inerts (C&D))

0,0005 0,03

Податок за спалення сміття 
(Incineration /MBT Tax) 0,01 0,41

Податок за забруднення повітря 
(Air Pollution Tax) 0,03 1,69

Податок за видобуток води 
(Water Abstraction Tax) 0,01 0,91

Податок на пестициди 
(Pesticides Tax) 0,03 1,94

Податок на щебінь, пісок та 
каміння (Aggregates Tax) 0,05 3,01

Податок на упаковку (Packaging 
Tax) 0,02 1,07

Податок на одноразові пакети 
(Single Use Bag Tax) 0,01 0,34

Податок на добрива (Fertiliser 
Tax) 0,00001 0,001

Всього податків на забруднення 
та ресурси (Total Pollution and 
Resource Taxes)

0,28 18

Джерело: Eunomia and Aarhus University (2014) 
‘Study on Environmental Fiscal Reform Potential in  
12 EU Member States – Final Report to DG Environment of 
the European Commission’, 28/02/2014, Р. 269-270 [Елек-
тронний ресурс] – Режим доступу: http://ec. europa.
eu/environment/integration/green_semester/pdf/EFR-
Final%20Report.pdfStates

У табл. 1 представлені зрізи отримання доходів 
від різних видів екологічних податків, які запла-
новані для реалізації в 12 досліджуваних країнах-
членах ЄС. Найбільше загальне зростання може 
відбутися за рахунок введення додаткових подат-
ків на транспорт (0,84% ВВП). Додатковий дохід від 
збільшення енергетичних податків становить 0,44% 
ВВП. Зростання на 0,28% ВВП оцінюється від збіль-
шення податків на забруднення навколишнього се-
редовища та ресурсних платежів. 

За даними звітів щодо екологічної податкової 
реформи, які були представлені Європейським 
агентством зовнішнього середовища (EEA), уряди 
європейських країн можуть одночасно скоротити 
податок на прибуток, збільшити інновації та змен-
шити забруднення шляхом запровадження ціле-
спрямованих екологічних податків та повернення 
доходів назад в економіку. 

За даними звітів щодо екологічної податкової 
реформи, які були представлені Європейським 
агентством зовнішнього середовища (EEA), уряди 
європейських країн можуть одночасно скоротити 
податок на прибуток, збільшити інновації та змен-
шити забруднення шляхом запровадження ціле-
спрямованих екологічних податків та повернення 
доходів назад в економіку. 

Визначаючи екологічно-трудову податкову ре-
форму як «реформування національної податкової 
системи, де є перенесення податкового навантажен-
ня з праці на екологічно шкідливу діяльність, таку 
як нераціональне використання природних ресур-
сів та забруднення навколишнього середовища», 
Європейське агентство зовнішнього середовища 
відмічає, що існує, принаймні, чотири типи пози-
тивного впливу такої реформи. До них належить: 
(1) виготовлення нових різноманітних товарів та 
започаткування видів діяльності, (2) перерозподіл 
додаткових доходів, (3) створення нових робочих 
місць та (4) впровадження екологічних інновацій, а 
також екологічних пільг. 

Агентство підкреслює необхідність гарантій з 
приводу того, що витрати та прибуток екологічної 
податкової реформи будуть розподілені належним 
чином у рамках суспільства, і не здійснять негатив-
ного впливу на бідні прошарки населення. Також 
наголошується, що необхідно забезпечити опти-
мальне поєднання екологічних та економічних сти-
мулів такої реформи. 

Згідно розрахунків Європейського агентства зо-
внішнього середовища, вплив податку на енергію 
та інші ресурси, разом з доходами, які викорис-
товуються для скорочення виплат по соціальному 
забезпеченню, і прибуткових податків призведуть 
до фінансових вигод практично для всіх соціаль-
но-економічних груп, проте, в деяких країнах бідні 
люди зможуть відчути негативні наслідки реформи 
у зв’язку з тим, що вони витрачають більшу частку 
своїх доходів на енергію. 

Посилаючись на дослідження, орієнтоване на 
Німеччину, Європейське агентство зовнішньо-
го середовища заявляє, що збільшення витрат 
на викиди вуглецю може здійснити негативний 
вплив на самі бідні групи населення, відмітивши 
при цьому, що було б відносно просто і доступно 
компенсувати постраждалим групам їх втрати 
за допомогою цільових трансфертів. До того ж 
Агентство підкреслює, що скорочення соціаль-
них виплат призводить до скорочення витрат 
на робочу силу, тим самим підвищуючи рівень 
зайнятості. Дійсно, згідно моделювання, підви-
щення ціни на викиди за одну тону вуглекислого 
газу до 68 євро до 2020 року може призвести до 
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створення 152 тисяч додаткових робочих місць у 
Німеччині [7].

Отже, плани по реструктуризації екологічного 
оподаткування та запровадження другої всеохо-
плюючої хвилі екологічно-трудової податкової ре-
форми в країнах-членах ЄС свідчить про надзви-
чайну актуальність цих податків. 

У сучасних економічних реаліях України ре-
формування системи ресурсно-екологічного оподат-
кування є одним із основних пріоритетів у рамках 
оголошеної урядом А. Яценюка податкової рефор-
ми. Адже це один з небагатьох доступних уряду 
інструментів, за рахунок якого можна збільшити 
доходи бюджету, не підвищуючи навантаження на 
перспективні високотехнологічні галузі економіки. 
До того ж така реформа в сучасних умовах для на-
шої країни може не лише стати інструментом ви-
рішення ряду екологічних проблем, але водночас 
сприяти реструктуризації національної економіки 
шляхом зменшення податкового тиску на праце-
місткі галузі за рахунок оподаткування ресурсос-
поживання енергомістких галузей. 

Нарешті, в умовах України особливого значен-
ня набуває ще одна особливість «екоподатків»: їхня 
прозорість та легкість адміністрування. Спожи-
вання ресурсів легко контролювати за допомогою 
нескладних приладів, і тому уникати екологічних 
податків стане набагато важче, аніж уникати опо-
даткування доходів. У країні, де «тіньова економі-
ка», за деякими оцінками, співставна за масштабом 
з «офіційною», і де існує ціла індустрія ухилен-
ня від сплати податків, можливість гарантованого 
отримання «екоподатків» (разом з можливістю до-
волі точно прогнозувати надходження з цього дже-
рела) може бути вагомим аргументом на користь 
екологічно-трудової податкової реформи, особливо 
у час, коли питання наповнення державного бю-
джету стоїть дуже гостро [3].

Окрім екологічних податків, ще одним інстру-
ментом підвищення ефективності податкової систе-
ми України є податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки. Світовий досвід показує, що 
при використанні правильного підходу податок на 
нерухоме майно може стати однією із вагомих ста-
тей доходної частини бюджету. 

У 2012–2013 рр. деякі держави-члени ЄС ре-
формували оподаткування нерухомості. В окремих 
країнах реформи було сфокусовано на забезпечен-
ні прогресивності в оподаткуванні майна шляхом 
підвищення податкового навантаження на більш 
дорогу власність [4, с. 10]. Проте європейські країни 
у ході реформування оподаткування нерухомості 
стикаються з цілою низкою перешкод. Зокрема, 
у багатьох державах – членах ЄС не оновлюєть-
ся вартість нерухомості для цілей оподаткування 
багато років. Бельгія, Німеччина, Естонія, Греція, 
Франція, Італія, Кіпр, Люксембург, Австрія та Ве-
ликобританія застосовують застарілі показники 
вартості нерухомості. Такі країни, як Німеччина, 
Греція, Кіпр, Португалія, Італія і Литва уже роз-
почали процеси перегляду вартості нерухомості з 
метою приведення її у відповідність до ринкової 
вартості. Ірландія наразі вводить місцевий податок 
на нерухомість на основі ринкової вартості, а Сло-
венія планувала це зробити протягом 2014 року. 
До того ж реформи податку на нерухомість у кра-
їнах-членах ЄС ускладнюються тим, що деякі сім’ї 
володіють майном з високою ринковою вартістю, 
але мають низький наявний дохід (наприклад, 
пенсіонери). У багатьох таких платників можуть 
виникнути труднощі зі сплатою податку, проте їх 
планується вирішити шляхом різних заходів, зо-

крема, введення податкової відстрочки або пільги 
[4, с. 66-68]. 

Слід зазначити, що дві третини податків на не-
рухомість у країнах ЄС становлять періодичні по-
датки на нерухоме майно (періодичний податок на 
нерухоме майно, періодичний податок на чисту вар-
тість майна, інші періодичні податки на власність), 
які зазвичай сплачуються щорічно і в більшос-
ті випадків пов’язані з вартістю майна. У країнах 
ЄС періодичні податки у 2012 році становили 1,5% 
ВВП і 66,3% всіх майнових податків. Окрім того, іс-
нують значні відмінності між державами-членами 
ЄС. Найвищі періодичні податки на нерухомість у 
Великобританії (3,4% ВВП), Данії (2,4%) і Франції 
(2,1%). Найнижчі показники відзначаються у Хор-
ватії, Люксембурзі та Мальті (в якій не стягується 
цей вид податку взагалі). Інші форми майнових по-
датків є відносно високими у Бельгії, Італії, Люк-
сембурзі, Мальті, Франції. 

У той час як у більшості держав-членів ЄС від-
булося незначне зростання періодичних податків 
на нерухомість у 2012 році по відношенню до ВВП, 
в Італії зафіксовано значне зростання надходжень 
від цих податків – на 0,9 процентних пункти ВВП, 
завдяки впровадженню нового місцевого податку на 
нерухоме майно [1, с. 44]. Місцевий податок на не-
рухоме майно в Італії, у тому числі по основних 
резиденціях, було збільшено на експериментальній 
основі у 2012 році шляхом переоцінки кадастрової 
вартості нерухомості на 0,76% [1, с. 103]. 

Періодичні податки на нерухоме майно в краї-
нах ЄС знаходяться в зоні підвищеної уваги з боку 
європейських політиків у зв’язку з тим, що вони 
вважать такі податки потенційним джерелом збіль-
шення доходів у тих країнах ЄС, де вони є низьки-
ми. У той же час вони вважають, що такі податки 
можуть бути шкідливими для економічного зрос-
тання з урахуванням немобільності їхньої подат-
кової бази. 

Про можливість запровадження в Україні по-
датку на нерухоме майно вперше заговорили ще на 
початку 90-х років минулого століття. У 1997 році 
статтею 14 Закону України «Про систему оподат-
кування» було встановлено, що до загальнодержав-
них податків i зборів належить податок на нерухо-
ме майно (нерухомість), проте реально цей податок 
не запроваджено. Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 19 лютого 2007 р. № 56-р було 
схвалено Концепцію реформування податкової сис-
теми України, в якій зазначалось, що з метою на-
ближення національного податкового законодавства 
до діючих систем оподаткування розвинутих країн 
необхідно запровадити податок на нерухоме майно 
(нерухомість). Незважаючи на це, тільки в Подат-
ковому кодексі України, який вступив в дію з 2011 
року, було запроваджено податок на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки. Проте реальне 
впровадження податку почалося в 2014 році. 

Варто зазначити, що реформування податку на 
нерухоме майно на сучасному етапі соціально-еко-
номічного розвитку України потребує надзвичайно 
виважених підходів до формування механізму його 
справляння. В іншому разі можуть виникнути непе-
редбачувані наслідки як для держави загалом, так i 
для окремих юридичних i фізичних осіб. Це, зокре-
ма, пов’язано з тенденцією розшарування суспіль-
ства за майновою ознакою. Річ у тім, що є багато 
власників майна, які не мають необхідних доходів 
для того, щоб сплатити податок. Насамперед, це 
стосується осіб із фіксованими доходами – пенсіо-
нерів та інших соціально незахищених верст насе-
лення (матерів-одиначок, інвалідів та ін.). На нашу 
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думку, більш справедливіше оподатковувати не за-
гальну площу нерухомості, а її ринкову вартість. 

Висновки з проведеного дослідження. Підво-
дячи підсумок необхідно зазначити, що проблема 
реструктуризації податкової системи є актуальною 
не лише в європейських країнах, а й в Україні. По-
яснити це можна такими причинами. Зростання 
фіскальних дисбалансів свідчить про необхідність 
пошуку шляхів збільшення надходжень державно-
го бюджету. Потенціал традиційних джерел надхо-

джень вже майже вичерпаний. Спроби підвищити 
податкове навантаження на мобільні фактори ви-
робництва – працю і капітал призведуть до поси-
лення негативних впливів на економіку і зростан-
ня масштабів її тінізації. Натомість оподаткування 
майна і природних ресурсів в Україні, а також 
екологічне оподаткування не знайшли достатнього 
розвитку. Тож шляхам їх реформування має бути 
приділена особлива увага у процесі реформування 
податкової системи України.
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Аннотация
В статье раскрыты проблемы связанные с поиском оптимальных путей реструктуризации налоговой системы Укра-
ины с целью повышения ее экономической эффективности. Детально рассмотрены вопросы переноса налоговой на-
грузки с труда и капитала на потребление, имущество и природные ресурсы. Исследован опыт стран Европейского 
Союза относительно проведения экологически-трудовой налоговой реформы и реформирования налога на недвижимое 
имущество. Определены основные направления реструктуризации налоговой системы Украины. 
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TAX SYSTEM RESTRUCTURING AS AN INSTRUMENT FOR BOOSTING  
ITS ECONOMIC EFFICIENCY

Summary
The article ponders on the issues of searching for optimum ways of Ukrainian tax system restructuring aimed at boosting its 
economic efficiency. The issues of transferring the tax burden from jobs and capital to consumption, property and natural 
resources have been looked into in detail. The experience of the European Union countries in the area of environmental 
and labor tax reforms, as well as immovable property tax refurbishment has been studied. Main directions of Ukrainian 
tax system restructuring have been defined.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
КОМПЛЕКСНИХ КОМПОНЕНТ МОТИВІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджено тенденції розвитку економічного потенціалу комплексних компонент мотивів функціонування 
промислових підприємств. Виявлено основні елементи організаційно-економічного механізму розвитку економічного 
потенціалу промислового підприємства, де їх компоненти і зв'язки один з одним і з середовищем носять імовірнісний 
характер. Охарактеризовано безперервний розвиток промислового підприємства, його структури, характеру взаємин 
між підрозділами, супроводжуване постійною трансформацією стосунків із зовнішнім середовищем. Проведено аналіз 
елементів механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства, який базується на теоретико-
аналітичному матеріалі, оцінці зовнішніх і внутрішніх мотивах його функціонування. Розроблено методичний підхід, 
заснований на переосмисленні теоретичних розробок і пропозиції системи оцінки можливості формування механізму 
розвитку економічного потенціалу промислового підприємства, особливістю методичного підходу, є обґрунтування 
взаємозв'язку і взаємозалежності економічних процесів, що протікають на макро- мезо- і мікрорівні. При цьому 
найбільша ефективність механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства може бути досягнута 
тільки за умови єдності взаємодії програмам розвитку, а позиція держави може полягати у визначенні пріоритетності 
нарощування або використання наявного потенціалу.
Ключові слова: економічний потенціал, промислове підприємство, розвиток.

Постановка проблеми. В цілях детального 
обґрунтування меж аналізу економічного 

потенціалу комплексних компонент мотивів функ-
ціонування промислових підприємств необхідно 
конкретно позначити об'єкт дослідження. Безумов-
но, відповідно до специфіки і галузевої прихильнос-
ті цього дослідження, вважаємо необхідним дослі-
джувати саме діюче промислове підприємство, а не 
проектоване або створюване. У того ж час необхідно 
усвідомлювати, що промислове підприємство і його 
функції не можна розглядати тільки з 
виробничих позицій.

Не заперечуючи важливості і значен-
ня розвитку досі не визначено місце на-
рощування і розвитку потенціалу органі-
зації у ряді основних функцій.

Для визначення місця організацій-
но-економічного механізму розвитку 
економічного потенціалу промислово-
го підприємства досліджуємо якісний і 
кількісний склад функцій промислово-
го підприємства. Склад цей зазнавав і 
зазнає зміни. Частину цих змін можна 
простежити через дослідження еконо-
мічних теорій, що послідовно змінюють 
один одного.

Аналіз публікацій. Для виокремлено 
неокласичної теорії, першою і основною 
функцією промислового підприємства є 
виробнича, тобто виробництво товарів, 
призначених для задоволення зовнішніх 
потреб суб'єктів ринку, з наявних ре-
сурсів [8, 10]. Наступною по важливості 
стоїть функція ціноутворювальна – вста-
новлення цін на свою продукцію [1, 5, 7]. 
Реалізаційно-збутова функція у рамках 
неокласичної теорії не має істотного зна-
чення, що витікає з основних постулатів 
цієї теорії, згідно з якими пропозиція ви-
значає попит [3, 9]. Функція попиту в цій 
теорії розглядається лише з позиції за-
лучення необхідних підприємству фінан-
сових, трудових, матеріальних і інших 
ресурсів [2, 4]. Виникає цілком обґрунто-

ване питання, чи розглянутий в цій теорії процес 
розвитку [5,6].

Ціллю цього дослідження є визначення тенден-
цій розвитку економічного потенціалу комплексних 
компонент мотивів функціонування промислових 
підприємств.

Виклад основного матеріалу. Основна мета ви-
вчення проблем формування механізму розвитку 
економічного потенціалу промислового підприємства 
полягає в пошуку найбільш раціональних шляхів і 

Види аналізу Об’єкти аналізу Результат аналізу

Аналіз основних 
економічних 

концепцій

Держава, 
галузь,сектор, 

регіон, 
і 

Визначення взаємодії макро та 
мікроекономічних факторів, що 

впливають на розвиток 
економічного потенціалу

Статистичний аналіз 
даних по 

економічному 
розвитку

Техніко-
економічні 
показники 

розвитку регіону, 

Формування матриці БКГ 
потенціалу основних галузей 

промисловості, SWOT – аналіз 
регіону та галузі

Прогнозний аналіз 
потенціалу регіону, 
галузі та окремих 

підприємств

Виявлення 
елементів 
механізму 
розвитку 

і  

Структурні 
підрозділи, 
економічні 

відносини, система 
стратегічного 
управління та 

планового розвитку

Основи формування 
організаційно-

економічного механізму 
розвитку економічного 

потенціалу промислового 
підприємства

Діагностичний аналіз 
проблем формування 
механізму розвитку 

економічного 
потенціалу

Причинно-
наслідкові 

зв’язки 
механізму 
управління 
розвитком 

Критерії ефективності 
функціонування 
організаційно-

економічного механізму 
розвитку економічного 

потенціалу пром. 

Детальний 
поглиблений аналіз 

стану 
конкурентоздатності 
основних елементів 

економічного 
потенціалу 

Базові елементи 
економічного 

потенціалу 
підприємства , 
критерії оцінки 

виділених 
елементів

Вибір стратегічних 
направлень розвитку 

елементів економічного 
потенціалу  промислового 

підприємства

Рис. 1. Взаємозв'язок об'єктів, методів і результатів  
в пропонованому методичному підході аналізу  

основних задач дослідження
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способів його створення за допомогою використан-
ня досвіду, що вже мається і подолання виявлених 
недоліків, а також визначення необхідних заходів і 
функціональних розподілів працівників промислово-
го підприємства у рамках сформованого організацій-
но-економічного механізму розвитку економічного 
потенціалу промислового підприємства.

На рис. 1 показано співвідношення і взаємозв'язок 
окремих видів комплексного аналізу елементів ме-
ханізму розвитку економічного потенціалу промис-
лового підприємства.

Складність виявлення вже існуючих елементів 
організаційно-економічного механізму розвитку 
економічного потенціалу промислового підприєм-
ства як цілісної системи частково обумовлена тим, 
що окремі його підсистеми, їх компоненти і зв'язки 
один з одним і з середовищем носять недостатньо 
певний, імовірнісний характер. Безперервний роз-
виток промислового підприємства, його структури, 
характеру взаємин між підрозділами, супроводжу-
ване постійною трансформацією стосунків із зо-
внішнім середовищем не піддаються точному, де-
тальному аналізу і плануванню.

Таким чином, аналіз елементів механізму роз-
витку економічного потенціалу промислового під-
приємства повинен базуватися на теоретико-ана-
літичному матеріалі, оцінці зовнішніх і внутрішніх 
мотивах його функціонування.

Виходячи з вищевикладеного, перша модель, 
визначає вплив різних чинників на економічний 
розвиток. Причому факторний аналіз економічного 
зростання в США показав особливе значення тех-
нічного прогресу:

TTKKayy //*)1((/ ∆+∆−=∆              1
де (1 – а), а – долі праці і капіталу в доході;
∆Т/Т – залишок Солоу, що відбиває вплив тех-

нічного прогресу на економічне зростання.
В той же час, інтерпретуючи виводи, що вихо-

дять з наведеної вище моделі для розвитку потен-
ціалу промислового підприємства можна зробити 
висновок про умовність залишку Солоу. Логічнішим 
нам представляється під залишком розуміти вклад 
не лише технічного прогресу (інновацій на підпри-
ємстві), але і ряду інших чинників, що входять і 
визначають економічний потенціал промислового 
підприємства і усієї економіки. Причому, незва-
жаючи на присутності в моделі трудових ресурсів, 
їх також слід враховувати і в залишку. І тут не 
спостерігатиметься ніякого протиріччя, оскільки 
вираження ∆N/N характеризує лише темп росту 
трудових ресурсів, тоді як в розрізі даного дослі-
дження і аналізу впливу на економічний потенціал, 
нас понад усе цікавить якісна сторона персоналу.

У таблиці 1, представлені основні показники 
економічного розвитку України. На основі пред-
ставлених даних і згаданої виробничої функції 
можна зробити висновок про вплив використання 
потенціалу держави на збільшення випуску.

Слід зазначити певну закономірність в моделі 
Солоу між станом економічної ситуації, темпом при-
росту обсягів національного виробництва і остан-
ньої складової – національним потенціалом. Так, на 
наш погляд, процес нарощування потенціалу, що 
проходить в економіці держави може бути вира-
жений в цій моделі негативною величиною чинника 
«приріст технічного прогресу». Оскільки в стабіль-
но функціонуючій економіці промислово розвине-
ної держави ріст обсязів виробництва цілком може 
бути забезпечений першими двома чинниками мо-
делі, а саме – «приростом капіталу» і «приростом 
чисельності», і оскільки розвиток потенціалу також 

вимагає додаткового залучення ресурсів перших 
складових, то отже можлива ситуація, коли сукуп-
ний приріст капіталу і праці буде більше приросту 
випуску. В цьому випадку можна говорити про на-
рощування потенціалу. З іншого боку, в період стог-
нуючої економіки, використання наявних у держа-
ви ресурсів може забезпечити позитивну величину 
приросту обсягу виробництва.

Так, результати таблиці. 1, (рис. 2) показують, 
що загальне економічне зростання в періоди з 2012 
по 2014 роки не могло компенсуватися тільки при-
ростом праці і сукупного капіталу. На жаль, поді-
бна тенденція триває і по теперішній час. Таким 
чином, спостережуваний ріст міг бути викликаний 
тільки використанням потенціалу держави. І хоча 
у функції Солоу йдеться про збільшення (прирості) 
усіх основних складових, в даному випадку, і осо-
бливо після кризи 2008 року, позитивне економічне 
зростання могло бути забезпечене тільки викорис-
танням потенціалу з причини негативного приросту 
зайнятих в економіці і незначного приросту сукуп-
ного капіталу промисловості. 

Таблиця 1
Характеристика виробничої функції

Елементи агрегованої  
виробничої функції

Періоди
2012 2013 2014

1. Темп приросту національного 
доходу (∆y/y) 0,76 0,575 0,116

2. Темп приросту трудових ре-
сурсів (∆N/N) -0,154 0,191 0,006

3. Темп приросту сукупного ка-
піталу (основного і оборотного, 
(∆K/K)

0,04 0,178 0,152

4. Темп використання загально-
го потенціалу економіки (∆T/T) 0,79 0,39 0,022
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Рис. 2. Діаграма співвідношення основних елементів 
виробничої функції

Таким чином, в теорію економічного зростання 
і його динаміки слід внести цілком певні коректи-
ви. Розглядаючи збільшення виробничої потужності 
держави не лише як результат використання праці 
і капіталу (його приросту), але і єдиного потенціалу 
економіки. Тобто залежно від зовнішньоекономічної 
обстановки, вибраною державною стратегією роз-
витку, комплексом чинників попиту і пропозиції, 
роль держави може полягати у визначенні пріори-
тетності нарощування або використання наявного 
потенціалу.

Згідно концепції Солоу, необхідною умовою дина-
мічної рівноваги є ясно достатній рівень капіталоозб-
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роєності. Для забезпечення капіталоозброєності на 
певному рівні необхідно, щоб питомі заощадження 
в кожен момент часу були повністю розподілені між 
чистими інвестиціями (що йдуть на приріст капіта-
лу) і питомими реноваційними інвестиціями на онов-
лення капіталу. Таким чином, не зачіпаючи проблем 
підприємства, неокласична теорія визначає необхід-
ність оновлення і нарощування ресурсів (капіталу) 
для забезпечення економічного зростання.

ttyt dnqS φφ )( +−=∆                    2
де ∆фt – зміна капіталоозброєності праці у мо-

мент часу t;
Syqt – питомий обсяг заощаджень на одного за-

йнятого в періоді t;
(n + d) – питомий обсяг валових інвестицій на 

одного зайнятого в періоді t.
Використання в моделі Солоу виробничої функ-

ції Кобба – Дугласа, дозволяє визначити нелінійну 
залежність продуктивності праці від його капітало-
озброєності, тобто:

)( tt fg φ=                              3
де gt = yt/Nt – продуктивність праці в період t;
фt = Kt/Nt – капіталоозброєність праці в період t;
Nt – чисельність трудових ресурсів в період t.
Як виходить з таблиці 2 і 3 нелінійна залежність 

продуктивності праці від капіталоозброєності може 
також пояснюватися деякою інертністю подібних 
величин в масштабах галузі і усій промисловості.

На графіці рис. 3 видно, що помітне знижен-
ня капіталоозброєності праці в 2013 і 2014 роках 
проте супроводжувалася підвищенням продуктив-
ності. Подібний факт може бути пояснений лише 
використанням резервів накопиченого раніше по-
тенціалу. Причому, виходячи з графіку подібна 
тенденція спостерігалася як в галузі, так і в про-
мисловості.

Таблиця 2
Характеристика продуктивності  

і капіталоозброєності праці (по моделі Солоу)  
в галузі промисловості

Найменування  
показника

Періоди
2011 2012 2013 2014

1. Чисельність ІНН, 
тис. чол. 4856 4715 4745 4685

2. Обсяг виробни-
цтва, млн. грн. 211147 436550 658817 840104

3. Вартість основних 
фондів, на початок 
року млн. грн.

881426 822309 838521 863613

4. Капіталоозброє-
ність праці, тис. грн. 181,5 174,4 176,7 184,3

5. Продуктивність 
праці, тис. грн. 43,5 92,6 138,8 179,3

У інституціональній теорії (Т. Веблен, Д. Ком-
монс, У. Мітчел) функціонування найбільша увага 
приділяється громадським мотивам розвитку і по-
ведінки суб'єктів економічних стосунків, а також 
державному регулюванню економіки. Взаємоді-
ючи з суб'єктами зовнішнього середовища, про-
мислове підприємство реалізує контактно-обмін-
ну функцію за допомогою укладення договорів і 
контрактів. Причому подібна взаємодія торкаєть-
ся не лише зовнішніх, але і внутрішніх контрак-
тів. Саме раннім інституалістам також належить 
комплекс рекомендацій про соціальний контроль 
за механізмом відтворення. Ідеї ці на рівні про-
мислового підприємства знайшли детальне вті-
лення в процесі планування.

Таблиця 3
Характеристика продуктивності  

і капіталоозброєності праці промисловості

Найменування 
показника

Періоди
2011 2012 2013 2014

1. Чисельність 
ІНН, тис. чол. 13173 13077 13294 13282

2. Обсяг вироб-
ництва, млн. грн. 1706559 3150187 4762522 5880997

3. Вартість осно-
вних фондів, на 
початок року 
млн. грн.

3979576 3877482 3869326 4313972

4. Капіталоозб-
роєність праці, 
тис. грн.

302,1 296,5 291,1 324,8

5. Продуктивність 
праці, тис. грн. 129,5 240,9 358,2 442,8
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Рис. 3. Співвідношення продуктивності  
і капіталоозброєності праці

Внаслідок того, що практично усі перерахова-
ні теорії приділяли свою увагу макроекономічному 
аспекту економіки і економічного розвитку, одна 
з найважливіших функцій функціонуючого під-
приємства, а саме збутова (маркетингова) якщо і 
освітлена, то тільки на мінімальному рівні. Проте 
подібно до класичної теорії можна виділити деякі 
передумови для формування механізму розвитку, 
як на загальнодержавному рівні, так і в конкретній 
галузі і на рівні підприємства.

Виходячи моделі (Домара) фірми можуть забез-
печити приріст капіталу в поточному періоді за ра-
хунок інвестицій в попередньому періоді:

1−=∆ tt IK                             4 
Проілюструємо цю модель на прикладі основно-

го капіталу промисловості України, як невід'ємного 
елементу виробничого потенціалу. Як виходить з 
таблиці 4 та 5 і рис. 4, в 2011 і 2014 роках спостері-
гався негативний приріст основного капіталу. У 2011 
році відтік основних фондів з промисловості склав 
102094 млн. грн., в 2013 році – 8156 млн. грн., тоді як 
інвестований до основних фондів капітал мав тен-
денцію до підвищення. І тільки в 2014 році приріст 
основного капіталу був порівнянний з вкладеними в 
2000 році інвестиціями. Проте, вкладені інвестиції 
не покривають необхідний мінімум для оновлення 
основного капіталу, про що свідчать показники ста-
ну (таблиця 4 і 5). Інший висновок, полягає в тому, 
що левова частка інвестицій доводиться на паливну 
промисловість, тоді як доля інвестицій в машинобу-
дування з 2011 року – скорочується.

І хоча, на відміну від моделі Солоу, модель До-
мара не використовується широко для аналізу ма-
кроекономічної динаміки, проте, вона містить ряд 
вагомих виводів зокрема про те, що нестабільність 
інвестиційного попиту має компенсуватися втру-
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чанням держави. До аналогічних же виводів схи-
лявся і автор, показуючи роль і місце економічного 
потенціалу промислового підприємства в галузі і 
загальнодержавному потенціалі.

Висновки. Висновки, які напрошуються в ре-
зультаті аналізу перерахованих напрямів, поляга-
ють в тому, що, аналізуючи проблематику розви-
тку і виміру економічного потенціалу неможливо 
абстрагуватися від загальних тенденцій в економіці 
держави і конкретної галузі.
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Будівлі ; 38,8

Рис. 4. Структура основних фондів промисловості 
(на початок 2015 року, %)

Розроблений автором методичний підхід, засно-
ваний на переосмисленні теоретичних розробок і 
пропозиції системи оцінки можливості формування 

механізму розвитку економічного потенціалу про-
мислового підприємства припускає виділення на-
ступних складових:

1. статистичних аналіз даних по загальноеконо-
мічному розвитку;

2. прогностичний аналіз можливості формування 
механізму розвитку промислового підприємства від-
повідно до оцінки потенціалу зовнішнього оточення;

3. загальний аналіз напряму розвитку на основі 
функціональної затребуваності промислового під-
приємства;

4. деталізований аналіз функціонуючих елементів 
механізму розвитку на промисловому підприємстві.

Аналіз показав, що економіка в змозі забезпе-
чити приріст капіталу як основного елементу еко-
номічного потенціалу в поточному періоді тільки за 
рахунок отриманих раніше інвестицій, проте в пе-
ріод з 2010 і 2013 рік спостерігався негативний при-
ріст основного капіталу. І тільки з 2014 року приріст 
основного капіталу став порівнянний з вкладеними 
інвестиціями. А до 2016 року з'явиться незначна 
динаміка приросту основного капіталу, проте явно 
недостатня. Особливістю авторського методичного 
підходу, є обґрунтування взаємозв'язку і взаємоза-
лежності економічних процесів, що протікають на 
макро- мезо- і мікрорівні. Звідси і найбільша ефек-
тивність механізму розвитку економічного потенці-
алу промислового підприємства може бути досяг-
нута тільки за умови єдності взаємодії програмам 
розвитку. Роль держави може полягати у визна-
ченні пріоритетності нарощування або використан-
ня наявного потенціалу.

Таблиця 4
Основні фонди промисловості (за повною обліковою вартістю на кінець року, млн. грн.)

Найменування галузі 2010 2011 2012 2013 2014
Уся промисловість у тому числі: 3979576 3877482 3869326 4313972 5873828
електроенергетика 818935 853855 914031 1057164 1849848
паливна промисловість 861295 830133 727245 856138 1442856
чорна металургія 237621 222105 229946 262196 282765
кольорова металургія 242868 259754 284133 339740 369488
хімічна і нафтохімічна промисловість 328364 294746 281337 284308 303997
машинобудування і металообробка 881426 822309 838521 863613 914092
лісова деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 147506 129345 123390 130657 142726
промисловість будівельних матеріалів 117013 110334 107631 105824 108565
легка промисловість 80913 69392 63992 58583 55950
харчова промисловість 168390 174434 201176 246570 287069

Таблиця 5
Основні показники стану основних фондів промисловості (у порівнянних цінах, у відсотках)

Показник

Галузь

Коефіцієнт 
оновлення

Коефіцієнт 
вибуття

Міра зносу ОФ 
промисловості

2013 2014 2013 2014 2012 2013 2014
Уся промисловість 1.5 1.6 1.2 1.1 50,4 49,9 51,8
Електроенергетика 0,8 0,9 0,5 0.6 49,9 50,5 55,5
Паливна промисловість 2,4 3,5 1.3 1.2 50,3 48,8 51,7
Чорна металургія 0,8 1.4 0.6 0.9 51,7 53,4 52,7
Кольорова металургія 2,4 2.8 1.0 1.2 45,7 42,3 44,4
Хімічна і нафтохімічна промисловість 0,8 0,8 1.1 1.1 58,4 58,4 56,7
Машинобудування і металообробка 0,7 0.9 1.0 1.1 52,6 53,2 53,1
Лісова деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 1,5 1.7 1.9 2,0 50,2 48,3 45,2
Промисловість будівельних матеріалів 1.1 1.3 1.7 2,0 52,2 52,2 51,7
Легка промисловість 0,5 0.6 2,1 1.8 52,4 51,9 49,6
Харчова промисловість 2,7 3,1 1.7 1.6 39,2 37,9 36,2
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КОМПЛЕКСНЫХ КОМПОНЕНТ МОТИВОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация
В статье определены тенденции развития экономического потенциала комплексных компонент мотивов функцио-
нирования промышленных предприятий. Выявлены основные элементы организационно-экономического механизма 
развития экономического потенциала промышленного предприятия, где их компоненты и связи друг с другом и со 
средой носят вероятностный характер. Охарактеризовано непрерывное развитие промышленного предприятия, его 
структуры, характера взаимоотношений между подразделениями, сопровождаемое постоянной трансформацией от-
ношений с внешней средой. Проведен анализ элементов механизма развития экономического потенциала промышлен-
ного предприятия, базирующийся на теоретико-аналитическом материале, оценке внешних и внутренних мотивах его 
функционирования. Разработан методический подход, основанный на переосмыслении теоретических разработок и 
предложения системы оценки возможности формирования механизма развития экономического потенциала промыш-
ленного предприятия, особенностью методического подхода, является обоснование взаимосвязи и взаимозависимости 
экономических процессов, протекающих на макро- мезо- и микроуровне. При этом наибольшая эффективность меха-
низма развития экономического потенциала промышленного предприятия может быть достигнута только при условии 
единства взаимодействия программам развития, а позиция государства может заключаться в определении приоритет-
ности наращивания или использования имеющегося потенциала.
Ключевые слова: экономический потенциал, промышленное предприятие, развитие.
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IDENTIFICATION TREND OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF INTEGRATED 
COMPONENTS MOTIVES FUNCTIONING INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Summary
This article explores the trends of the economic potential of complex motives functioning component industry. The basic 
elements of organizational and economic mechanism of the economic potential of industrial enterprises where their components 
and relationships with each other and with the environment are probabilistic in nature. The characteristic of the continuous 
development of industrial enterprises, structure, nature of relationships between departments, accompanied by constant 
transformation relationship with the environment. The analysis of the elements of the mechanism of the economic potential 
of industrial enterprises, which is based on theoretical and analytical material, evaluation of internal and external motives of 
its operation. The methodical approach based on the reinterpretation of theoretical development and evaluation system offers 
the possibility of the formation mechanism of the economic potential of industrial enterprise feature methodical approach 
is the study of the relationship and interdependence of economic processes occurring at the macro meso and micro levels. 
The greatest efficiency of the mechanism of the economic potential of industrial enterprises can only be achieved provided 
the unity of cooperation programs and state position may include prioritization or capacity utilization of available capacity.
Keywords: economic potential, industrial plant, development.
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ВПЛИВ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ  
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Визначено вплив асортиментної політики на конкурентоспроможність сучасних підприємств, проаналізовано факто-
ри формування асортиментної політики в умовах маркетингової орієнтації. Сформульовано основні принципи процесу 
управління асортиментною політикою згідно розвитку ринку та товару. Запропоновано стратегічні орієнтири підвищення 
ефективності побудови асортиментної політики задля підвищення конкурентоспроможності підприємств України.
Ключові слова: асортимент, асортиментна політика, вплив, конкурентоспроможність, світовий ринок.

Постановка проблеми. Сучасний неспокій-
ний та нестабільний в усіх напрямках етап 

розвитку України характеризується суттєвими 
структурними змінами в економічних відносинах. 
З переходом до ринкових відносин та курсу на ев-
роінтеграцію ускладнюються проблеми реалізації 
товарів та надання послуг, внаслідок зміни струк-
тури ринкового попиту, його кон’юнктурних ко-
ливань і все більшого загострення конкуренції на 
ринку України, так і за його межами. Тому і по-
стає питання розробки та впровадження ефектив-
ної асортиментної політики на підприємствах, що 
функціонують на території України. Формування 
оптимального асортименту, який сприяє оптимі-
зації прибутку, збереження бажаного прибутку на 
тривалий період часу надзвичайно актуальні для 
підприємств, що прагнуть бути конкурентоспро-
можними. Для отримання найкращих результатів 
діяльності та оптимізації співвідношення системи 
«витрати–збут» необхідно систематично проводити 
дослідження, пов’язані з вивченням повноти асор-
тименту, перспектив розвитку товарів у майбут-
ньому та досягнення найвищих результатів еконо-
мічної діяльності.

В час сьогоднішніх, надзвичайно складних умов 
розробка та впровадження обґрунтованої асорти-
ментної політики є невід’ємним фактором в реалі-
зації планів маркетингу. Тому вивчення елементів, 
основ та завдань цієї політики є важливим завдан-
ням сучасних науковців. 

Певні наукові розробки з питань формування 
асортиментної політики на виробничих підприєм-
ствах і роздрібної торгівлі досліджували такі ві-
тчизняні і зарубіжні вчені, зокрема І. Ансоффом,  
А. В. Войчаком, Є. П. Голубковим, О. П. Градовим,  
О. В. Дубовик, Е. М. Забарною, Ф. Котлером,  
Л. О. Лігоненко, І. А. Маркіною, А. А Мазаракі,  
О. І. Марченко, М. А. Окландером та ін. В той же 
час, практика показує, що потрібні глибокі на-
укові дослідження з питань організації асорти-
ментної політики підприємства, перш за все, її 
конкурентоспроможності на європейському та 
світовому ринках.

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
значення сутності, особливостей та впливу сучас-
ної асортиментної політики підприємств України 
в умовах висококонкурентного ринку, визначення 
цілей асортиментної політики, розроблення реко-
мендацій щодо управлінських рішень у сфері асор-
тиментної політики підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-
куренція – одна з головних рис ринкового госпо-
дарства. Саме вона створює умови для розробки і 
створення нових товарів і послуг. Між собою конку-
рують товари, товаровиробники, галузі, країни. 

Асортимeнтна політика – це один з головних 
напрямів діяльності маркетингу кожної фірми 
[3, c. 198]. Особливо гостро цей напрям набуває зна-
чимість за умов початку ринкової економіки, коли 
споживач пред’являє пiдвищені вимоги до якості і 
асортименту, а від ефективної роботи підприємства 
залежать всі eкономічні показники організації та 
частка даного підприємства на ринку товарів та по-
слуг. Свiтове ім’я, лідерство в конкурентнiй бороть-
би отримує той, хто найбільш компетентний в асор-
тиментної політиці, володiє ефективними методами 
її реалізації і може з найбільшим корисним ефек-
том керувати нею. Тому асортиментна політика 
підприємства є системою заходів стратегічного ха-
рактеру, спрямованою на формування конкуренто-
спроможної моделі розвитку, просування на ринку, 
захоплення більшої частки ринку, що забезпечує 
стійкі позиції підприємства і отримання бажаного 
прибутку [5, c. 90-91]. 

Економічний зміст поняття «асортиментна по-
літика підприємства» в умовах ринкових відносин 
займає особливе місце в системі управління вироб-
ничо-збутовою діяльністю підприємства. 

Асортиментна політика – це сфера діяльності 
керівника й фахівців підприємства, що представляє 
собою сукупність принципів, стратегій і методик, 
що приводять до формування оптимального асорти-
ментів продукції, що випускається підприємством, 
з погляду підвищення ефективності діяльності під-
приємства й задоволення потреб покупців [2, c. 240]. 
Цей напрям має особливе значення в сучасних умо-
вах розвитку економіки, оскільки сучасні споживачі 
висувають підвищені вимоги до якості, асортименту 
товару та зовнішнього оформлення товару. 

Основна суть асортиментної політики полігає у:
- визначенні наборів товарних груп (видів, під-

видів, марок),
- оптимальному співвідношенні базових моделей 

та їх модифікацій,
- встановленні співвідношення присутності на 

ринку товарів, що знаходяться на різних стадіях 
ЖЦТ [7, c. 85].

Сучасний етап розвитку економіки України ви-
суває якісно нові вимоги до управління конкурен-
тоспроможністю підприємств. Умови формування 
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ринкових відносин в Україні, процеси євроінтегра-
ції, які характеризуються динамічністю зовніш-
нього середовища, зниженням платоспроможності 
населення, загостренням конкурентної боротьби, 
підвищенням рівня комерційного ризику потребу-
ють пошуку засобів виживання підприємств та за-
безпечення їхнього ефективного функціонування.

Як свідчить світовий досвід, лідерство в конку-
рентній боротьбі одержує той, хто найбільш компе-
тентний в асортиментній політиці, володіє методами 
її реалізації і може максимально ефективно нею ке-
рувати. На жаль, керівництво багатьох підприємств 
України здебільшого недооцінює значення ефектив-
ної асортиментної політики, тому одним із напрямів 
економічного зростання країни має бути саме при-
вернення уваги комерсантів до визначеної проблеми.

Формування асортиментної політики відбува-
ється з урахуванням цілого ряду факторів: стан по-
питу та очікування споживачів, технологічні мож-
ливості підприємства, наявність аналогів товарів на 
ринку збуту і т.п. 

Тому можна виділити такі проблеми управління 
асортиментом:

- потреби покупців швидко змінюються, тому 
підприємство вимушене постійно оновлювати свій 
асортимент, що підвищує вимоги до техніко-техно-
логічної бази;

- на підприємствах не налагоджена система 
управління асортиментом через складність прогно-
зування зміни попиту споживачів і відсутність ме-
тодик оптимізації асортименту;

- відсутні чіткі критерії та інструменти форму-
вання оптимального асортименту підприємств;

- жорстка конкуренція призводить до того, що 
нова продукція не встигає окупити інвестиції в її 
виробництво та просування [5, c. 205].

Також основними проблемами при розробці 
асортиментної політики є: інновації, забезпечення 
конкурентоздатності товару, оптимізація товарного 
асортименту, товарна марка, створення ефективної 
упаковки, життєвий цикл товару, позиціонування 
товару на ринку. При формуванні асортиментної 
політики також доречно враховувати, що товари 
можуть розрізнятися за видом та періодом вико-
ристання, функціональним призначенням, надій-
ністю, зручністю використання, обслуговуванням, 
гарантією і т.п. [1, c. 36-37].

Основною спонукальною причиною змін стали 
вимоги ринку – зрушення в попиті і зростання со-
бівартості продукції, підвищення попиту на нові то-
вари, відповідно зменшення на товари, що активно 
продавались у минулих періодах. 

Торгівля починає переорієнтовуватися на про-
дукцію, що користується попитом і є більш рен-
табельною. Однак, зворотним боком процесу стало 
падіння рівня обслуговування як у роздрібній, так і 
у гуртовій мережі. 

Асортиментна політика підприємств України 
повинна враховувати динаміку факторів підвищен-
ня купівельної спроможності населення, попит спо-
живачів, поведінку конкурентів, загальний рівень 
достатку не лише території, де знаходяться торго-
вельні площі, а й країни загалом.

Ринкова економіка спрямовує підприємства на 
завоювання міцних позицій, виявлення можливих 
конкурентів і досягнення конкурентних переваг. 
Перевага над конкурентами здобувається за раху-
нок пропозиції споживачам більш високого рівня 
обслуговування, додаткових послуг, що пропону-
ються покупцям, зваженої політики ціноутворення, 
можливості ідентифікації постійних клієнтів торго-
вельної мережі та ін. 

Аналіз конкурентів потребує оцінки напрямів, 
сильних та слабких сторін їх діяльності і спектру 
можливих дій для підвищення свого положення як 
у окремому сегменті споживачів, так і у комплексі 
[1, с. 62].

Основне завдання підприємства на конкурент-
ному ринку – створення стійких відмінних пере-
ваг, що допомагають завоювати споживачів (режим 
роботи, постійне підвищення якості асортименту 
продукції, що продається у торговельній мережі, 
розширення асортименту продукції, відповідно під-
вищення рівня задоволеності споживача, стимулю-
вання покупця до здійснення наступних покупок 
продукції визначеного підприємства). 

Перевага досягається завдяки наявності асорти-
менту, який за своїми характеристиками або рівнем 
сервісного обслуговування перевершує пропозиції 
конкурентів, постійному контролю якості товарів, 
що продаються у торговельній мережі (походження, 
термін зберігання та ін.), постійному підтриманню 
мінімального асортименту товарів для задоволення 
потреб споживача. Формування відмінних переваг 
дає змогу стабілізувати або збільшити частку рин-
ку, отримати прибуток і випередити конкурентів 
або втримати свою позицію лідера.

Концепція управління асортиментною політи-
кою підприємства передбачає комплекс дій, що по-
дані на рис. 1 [4, c. 50].

 

1. Аналіз ринку і брендів

2. Розподіл

3. Пакування та транспортування

4. Аналіз комунікації

5. Відносини з конкурентами

6. Продаж та післяпродажне обслуговування

7. Постачання товарів

Рис. 1. Комплекс дій по управлінню асортиментною 
політикою підприємства

Підвищення конкуренції між підприємствами 
потребує комплексного підходу до процесу управ-
ління асортиментною політикою, що у ринковій 
економіці гарантує стабільне місце на ринку та під-
вищення прихильності споживачів. 

Споживчий попит є основним фактором, який 
впливає на формування асортименту, і направ-
лений на максимальне задоволення попиту на-
селення і разом з цим – на активний вплив на 
попит в сторону його розширення. Формування 
асортименту і споживчий попит в своєму розвитку 
взаємозв’язані [1, с. 64].

Формування асортименту також залежить від 
асортиментного переліку товарів фірми. Розробка 
кожним конкретним торговим підприємством асор-
тиментного переліку товарів і здійснення контролю 
за його дотриманням веде до кращого обслуговування 
покупців цільового ринку і створення стійкого асор-
тименту. У випадку виявлення відсутності в продажу 
товарів, які передбачені асортиментом, фірма пови-
нна приймати заходи з їх постачання в магазин.

Наявність асортиментного переліку дозволяє не 
тільки раціонально регулювати асортимент това-
рів, але і систематично контролювати його повноту 
і стабільність. Відсутність асортиментної політики 
веде до нестійкої структури асортименту через 
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вплив випадкових або змінних факторів, втрати 
контролю над конкурентоспроможністю і комер-
ційною ефективністю товарів. Поточні рішення, які 
приймаються керівником в таких випадках, нерідко 
базуються виключно на інтуїції, а не на тверезому 
розрахунку з урахуванням довгострокових інтер-
есів [6, с. 21].

Добре продумана асортиментна політика не 
лише дозволяє оптимізувати процес оновлення то-
варного асортименту, але й слугує керівництву під-
приємства свого роду вказівником загальної спря-
мованості дій, дає змогу контролювати ситуації, які 
виникають в ході торговельної діяльності. За умо-
ви підвищення конкуренції серед учасників ринку, 
асортиментна політика торговельного підприємства 
відіграє роль каталізатора розвитку мережі та під-
вищення кількості задоволених споживачів [6, c. 78].

Втілення програми розширення асортименту 
пов'язане з джерелами фінансування, які підпри-
ємство обирає залежно від об'єму, терміну, інших 
необхідних грошових засобів. 

Також наявна невідповідність українського за-
конодавства умовам ринку, що несе за собою обме-
ження розвитку підприємств, відіграє значну роль 
при проведенні асортиментної політики підприєм-
ством, яке прагне досягнути успіху та посісти ви-
гідне місце на ринку товарів та послуг [5, с. 23].

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших досліджень у даному напрямі. Отже, 
одним з найголовніших чинників, що визначає 
успіх ринкової діяльності підприємства є конкурен-
тоспроможність продукції. Управління конкуренто-

спроможністю товару передбачає дію на всю сис-
тему виробничо-збутової діяльності підприємства і 
облік системи чинників конкурентного середовища. 
Одним з факторів, що впливає на конкурентоспро-
можність підприємств є саме органiзація чуткої 
та успішної асортиментної політики, що являєть-
ся важливим та кропітким процесом, спрямованим 
на якомога краще задоволення потреб споживача 
та отримання максимального прибутку. Асорти-
ментна політика – це сфера діяльності керівника й 
фахівців підприємства, що представляє собою су-
купність принципів, стратегій і методик, що при-
водять до формування оптимального асортиментів 
продукції, що випускається підприємством, з по-
гляду підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства й задоволення потреб покупців. Відсутність 
асортиментної політики призводить до нестійкої 
структури асортименту через вплив випадкових чи 
поточних факторів, втрату контролю над конкурен-
тоспроможністю і комерційною ефективністю това-
рів. Конкурентоспроможність продукції є одним з 
головних чинників, який визначає успіх ринкової 
діяльності товаровиробників. Забезпечення конку-
рентоспроможності та її підвищення належить до 
найбільш пріоритетних цілей виробників. Проведе-
не дослідження не вичерпує постановленої пробле-
ми та потребує подальших досліджень у теоретич-
них та практичних аспектах щодо впровадження 
оптимальних рішень в управлінні асортиментною 
політикою підприємства для забезпечення його 
конкурентоспроможності, що і буде предметом по-
дальших досліджень авторів.
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УПАКОВКА ЯК ВАЖЛИВИЙ СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГУ

В статті розглянуто роль упаковки, як одного з ефективних структурних елементів маркетингу. Проаналізовано її 
значення в системі просування бренду, вплив на імідж товаровиробника. Досліджено особливості впливу упаковки на 
свідомість потенційних споживачів та вибору ними товару.
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Постановка проблеми. Упаковка займає вели-
ку роль у маркетинговій діяльності промисло-

вих і торговельних підприємств. Адже вона повинна 
здійснювати важливі для нього функції: форму-
вання іміджу підприємств, збереження первинних 
властивостей товару, зручність транспортування 
продукції, ідентифікацію бренду товару, надання 
достовірної та повної інформації, його рекламування. 
Крім того, упаковка є своєрідним мистецтвом, яке 
характеризує розвиток історичних подій та слугує 
об'єктом інновацій в системі маркетингу. Усе це під-
тверджує необхідність постійного оновлення упаков-
ки, як елементу засобів просування товару.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розгляді основних принципів дизайну 
упаковок та особливості розвитку їх виробництва 
на сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
даний час по всьому світу багато уваги приділя-
ють дослідженню новітніх технологій для розробки 
упаковки. Окремим аспектам створення упаковки 
присвячені праці Д. Соколова, В. Юргевича, І. Кози-
ренко, І. Мещанинова, П. Єфименко, Є. Соловйова, 

В. Чернецова, В. Драчук, Є. Феліцина, Е. Соломо-
ник, В. Пожидаєва [1]. Але при достатній кількості 
публікацій тематиці дизайну упаковки у поєднанні 
з інноваційними технологіями приділяється недо-
статньо уваги, тому можна говорити про необхід-
ність більш глибокого аналізу цієї теми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відо-
мо те, що упаковка – це один із найважливіших 
структурних елементів успіху продукту, тому пра-
вильність її виготовлення відіграє важливу роль в 
створенні підприємством іміджу. Для споживача, 
упаковка слугує першим враженням від бренду, 
тому в її підбір та дизайн вкладається все більше 
коштів та зусиль. Дизайн упаковки – це маркетин-
говий інструмент, який важко переоцінити. Саме він 
змушує упаковку продаватися. Існує кілька осно-
вних способів дизайну, щоб зацікавити споживача:

- сезонність,
- екологічність,
- місцевий колорит,
- повернення до ретро.
Отже, одним із способів дизайну упаковки това-

ру є сезонна зміна – постійно змінюючись зовніш-
ньо товар залишається цікавим для споживачів. 

© Поліщук І.І., Паламарчук А.М., Цаплюк Я.О., 2015
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Прикладом успішного використання цього способу 
є компанія M&M. Товари даної компанії зміню-
ються у відповідності до свят, тому в цей період 
продається їх різноманіття з оновленим дизайном 
упаковки. Саме це і змушує споживачів звернути 
увагу на нього, а не на інший. Компанія M&M діє 
розумно, вона зберігає свої впізнавані елементи та 
додає до них певні святкові зміни. Особливістю її 
бренду є гумористична тематика, тому додавання 
созонних кольорів та святкових атрибутів створює 
діючий тандем. Але компанія не забуває і про свої 
звичайні упаковки, вона підтримує баланс між сво-
їми традиційними і святковими дизайнами. Гумор 
такої упаковки привабить дітей, а відомий бренд 
привертає фактичних покупців – їхніх батьків. Та-
кож в цьому напрямку працює компанія OREO, яка 
досягла високих продажів у святкові дні, що по-
казує її успіх у використанні сезонних змін. Така 
стратегія застосування показує споживачу, що да-
ний виробник не поза сезоном, а є актуальним за-
вжди. Прихильникам даної компанії буде цікавіше 
купувати їх улюблену продукцію в нових упаков-
ках ніж в традиційних.

Наступним способом дизайну упаковки є еколо-
гічність продукції, турбота про довкілля, що стали 
актуальними питаннями багатьох провідних компа-
ній світу та зокрема України. Покупцям хочеться 
вірити, що з покупкою такого товару вони чимось 
допомагають світу. На даний час виробництво упа-
ковки у вигляді пляшок для мінеральної води та 
інших напоїв представляється екологічним. Проте 
такий вид упаковки є досить далеким від поняття 
«екологічність», але кілька років тому провідні ви-
робники бутильованої води, таких як Arrowhead, 
створили нові низькі пляшки з водою, в яких вдвічі 
менше пластику ніж в звичайних. Їх позиціонували 
як економічно ефективні та екологічно чисті. Осо-
бливостями нових пляшок було те, що вони вмі-
щували таку ж кількість води, їх було легко три-
мати в руці і після використання легко зім'яти для 
переробки. Етикетки на них були втричі менші за 
звичайні і при цьому вміщували велику кількість 
інформації. Деякі з них містять докладний опис і 
інфографіку, яка пояснює, чому компанія-вироб-
ник перейшла на еко-пляшки. Це дещо обмеж-
ує розробників, так як дана інформація має бути 
обов'язковим елементом у дизайні.

Ще одним способом дизайну упаковки є місце-
вий колорит, який змушує повірити споживача, що 
він все про нього знає. Прикладом такого експери-
менту в упаковці, є бренд Absolut Vodka, компа-
нія-власник якого приділяє велику увагу цьому на-
прямі, орієнтуючись на образ великих міст, в яких 
продається дана продукція. Цей вид локальної ети-
кетки досить трудомісткий для компаній. Важко за-
довольнити різні демографічні групи, які купують 
товар. Для досягнення такої мети, компанія яка 
повинна створити профіль аудиторії, на який вона 
буде націлена. Тут велике значення мають безліч 
деталей: місце проживання, вік, стать і основні ін-
тереси потенційних покупців. Як тільки інформація 
зібрана – підприємству набагато простіше створити 
упаковку, зрозумілу і привабливу для конкретних 
груп споживачів. Наприклад, Absolut London ство-
рена у співпраці з художником Джеймі Хьюлеттом, 
відомим по віртуальному проекту Gorillaz. Дизайн 
являє собою специфічний погляд на стиль і моду 
Лондона за останні 200 років і представляє на своїх 
етикетках відомих діячів минулих років, які впли-
нули на міську лондонську моду. Пляшка Absolut 
Mexico була випущена в Мексиці і розроблена мек-
сиканським художником Д. Лакра. На етикетці – 

міфологічний ягуар – «Balam», який в релігії майя 
вважається захисником полів та врожаю.

Використання різних зображень і концепцій для 
цільової етнографічної групи – відмінний спосіб 
бути почутим місцевими покупцями. Створення по-
дібної упаковки, вимагає великої кількості зусиль 
і уваги. Упаковка демонструє, що компанія досить 
багато знає про культуру цих міст. До того ж, по-
дібні дизайнерські знахідки цікаві не тільки для 
жителів міст, для яких вони розроблені. Пити і на-
солоджуватися зовнішнім виглядом пляшки захоче 
кожен. Тому, не дивлячись на трудомісткість такого 
напряму – воно того варте.

Останнім способом дизайну упаковки є повер-
нення до ретро. Упаковка постійно змінює свій ви-
гляд. З'являються нові технології та тенденції, і 
вони практично завжди приваблюють споживача. 
Але бувають рідкісні випадки, коли публіка може 
зацікавитися брендом за межами глянцю. Один з 
таких способів – звернутися до «старої школи» ди-
зайну. Багато людей відчувають сентиментальний 
зв'язок з товарами, на яких вони виросли. Ретро 
упаковка не часто використовується брендами, але 
деякі компанії, такі як General Mills, все-таки на-
магаються використати ретро стиль в дизайні упа-
ковки. Така упаковка нагадує про минуле і при-
носить додаткову довіру до бренду, особливо якщо 
цей бренд має довгий період існування. Простого 
додавання цікавих історичних фактів в дизайн упа-
ковки не достатньо. Працюючи в цьому напрямку, 
дизайнери часто використовують прості шрифти і 
неяскраві кольори. Великі бренди, подібні General 
Mills, виробляють продукцію протягом тривалого 
часу, поєднуючи ідеї минулого і сучасного. Кінцева 
мета даного прийому в дизайні – викликати нос-
тальгію. Саме вона є тонким, але потужним засо-
бом, який може підкорити будь-якого споживача [7].

Між упаковкою та психологічним процесом при 
купівлі-продажу існує певний зв'язок. Звичай-
ний споживач звертає увагу на колір, зручність, 
форму та інші особливості упаковки. Упаковка 
є невід'ємною частиною будь-якого товару, його 
представленням, зовнішньою оболонкою. Відомо те, 
що 70% покупок мають виключно імпульсивний ха-
рактер і здійснюються під впливом зорових та емо-
ційних імпульсів. Більше 20% покупців керуються 
саме упаковкою при виборі товару. Результати до-
слідження свідчать про те, що у товара є не більше 
8 секунд і за цей час він має привернути увагу, 
зацікавити таким чином, щоб споживач підійшов та 
взяв товар в руки, щоб вивчити його [2, с. 32]. Пра-
вильний підбір кольорів, форми, шрифтів на упа-
ковці забезпечує виробнику більший дохід ніж від 
будь-яких рекламник повідомлень. Створення при-
вабливої упаковки – один з найбільш ефективних 
способів задоволення потреб навіть найвибагливі-
шого покупця. 

Досягнення привабливої упаковки можливе че-
рез виконання ряду завдань:

1) вивчення сутності, функцій і видів упаковки;
2) аналіз етапів розробки упаковки та елементи 

її впливу на свідомість споживачів;
3) огляд інновацій в упаковці харчової продукції;
4) визначення методів і видів маркетингових до-

сліджень, вибір методу проведення дослідження;
5) проведення маркетингового дослідження 

для визначення впливу упаковки на свідомість 
споживачів.

Слід зазначити те, що упаковка виконує ряд 
функцій, таких як: містить товар і зберігає його від 
пошкоджень, запобігає забрудненню товаром на-
вколишнього середовища, створення оптимальних 
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одиниць для продажу і споживання товару, полег-
шення транспортування і зберігання товару, залу-
чення уваги до товару, його рекламування, опис, 
формування іміджу торгової марки і виробника, за-
хист товарів від підробок, сегментація ринку.

В сучасних умовах господарювання зростання 
значення упаковки обумовлене процесами: само-
обслуговування в торгівлі, зростанням добробуту 
споживачів, імідж виробника та торгової марки, ін-
новацій в упаковці та необхідністю диференціації 
однорідних товарів [3].

Виходячи із зазначених факторів, що вплива-
ють на зростання значення упаковки, один із спо-
собів завоювання симпатії споживачів є застосу-
вання інноваційної упаковки товарів. Для найбільш 
успішного її впровадження необхідно забезпечити 
взаємодію упаковки з органами чуттів людини. Осо-
бливості такої взаємодії вивчили дослідники з Фе-
деральної політехнічної школи Лозанни (Швейца-
рія). Вони розробили пластикову харчову упаковку, 
яка може визначити стиглість овочів та фруктів. 
В упаковку інтегрована недорога «система нюху», 
яка реагує на стан товару. Вона використовує сен-
сори для визначення температури, вологості та 
газу етилену, що впливають на дозрівання фруктів 
і овочів [4].

Дослідник Карл Райнгрубер запровадив тех-
нологію упаковки STIP: Smell & Taste Innovation 
in Packaging. Дана технологія вирішує проблему 
усунення неприємного запаху захисного газу, який 
знаходиться в упаковці харчових продуктів. Спе-
ціальна рідина впорскується в газову суміш і по-
дається в упаковку продукції. Це можуть бути аро-
мати м'яса, диму, сиру, курки та інших продуктів. 
Дана технологія не містить алергенів та індексів Е, 
а також ГМО [5]. 

Упаковці як засобу впливу на зорові відчуття 
людини присвячено найбільша кількість розробок. 
Варто сказати, що упаковка має не більше трьох 
секунд на привернення уваги потенційного спо-
живача. За такий короткий час споживач встигне 
розглянути її форму, зіставити з рекламою і навіть 
прочитати найбільші літери. Тому, щоб виділитися 
з різноманіття продукції на полицях магазинів, ви-
робники повинні створити оригінальні і в той же час 
прості упаковки для своїх товарів.

Наприклад, японські дизайнери розробили упа-
ковку соку, яка виглядає так само, як фрукт, сік 
якого міститься в ній або «Чашка печива», яка од-
ночасно є і товаром, і упаковкою. Її створив Енріке 
Луїс Сарди (Венесуела) у співпраці з виробником 
кави – компанією «Lavazza». Чашка виготовлена з 
печива, а внутрішня частина, якої стосується рі-
дина, оброблена спеціальним цукром і працює як 
ізолятор, роблячи чашку водонепроникною. Це до-
зволяє випити з чашки гарячий напій, а потім по-
ласувати розм'якшеним печивом [6].

Канадський дизайнер Сара Дері запропо-
нувала упаковку чаю у формі «кубика Рубіка». 
Упаковка складається з 27 осередків, що містять 
чорний, зелений і червоний чай [13]. Ще одним 
прикладом незвичайної упаковки чаю є розробка 
дизайнера Чо Хі Ха: він упакував чай в стріч-
ку датованих пакетиків. Всі вони складаються в 
коробку в формі стільця, яка кріпиться до стіни, 
утворюючи календар [8].

Світової алкогольний бренд «Bacardi» предста-
вив шот-дрінк «Bacardi Corto», розлитий в масив-
ний келих об'ємом 20 мл з одноразовою алюмінієвою 
кришкою. На склі витіснений логотип бренду – ка-
жан [9]. Дизайнерське агентство «Ampro Design» 
(Румунія) створило пляшку для вина, яка має два 

горлечка, кожне з яких можна використовувати 
для розливу напою [10].

Американська компанія «Curwood» представила 
упаковку для свіжої яловичини – плівку, яка сто-
сується м'яса, містить азотистокислий натрій, що 
надає яловичині привабливий червоний колір. При 
цьому речовина абсолютно безпечно для здоров'я 
людини, а товар приваблює своєю свіжістю і на-
туральністю [11].

Результатом спільної роботи компаній Innovia 
Films і Pragmatic Printing (Великобританія) є елек-
тронні етикетки для пляшок з підсвічуванням. Коли 
споживач бере пляшку в руки, лампочки на ети-
кетці загоряються в певній послідовності [12].

На основі результатів проведених наукових до-
сліджень доцільно виділити основні правила роз-
робки упаковки:

1) адекватність продукту – споживачу з першої 
секунди має бути зрозуміло, що за продукт знахо-
дить перед ним і чому в нього така упаковка. В ін-
шому випадку покупець відчує неадекватність або 
не відповідність здоровому глузду. Тому дуже важ-
ливо знати думку споживачів про дизайн упаковки 
товару до його масштабного виробництва.

2) грамотна упаковка – упаковка, яка буде 
зручною для використання. Наприклад, компанія 
Dutch Boy Print перейшла до пластикових банок 
із краскою, після оцінки попередньої упаковки, 
яку було важко відкрити і закрити при цьому за-
лишаючись чистим. Така зміна значно збільшила 
рівень продажів.

3) упаковка багаторазового користування – 
компанія POM Tea винайшла інноваційний тип 
упаковки. Продуктом був чай настояний на гра-
наті, а упаковка це фірмовий стакан із етикеткою, 
на якій було сказано «Видаліть етикетку та збере-
жіть стакан». Таку упаковку можна використову-
вати знову і знову.

4) добавити «родзинку» – навіть найзвичайнішу 
упаковку можна зробити помітною завдяки незви-
чайній деталі. Компанія Amy's Kitchen оформила 
свої етикетки для соусів до пасти із золотим обод-
ком, що виділило її серед конкурентів.

5) весела упаковка – така упаковка мати-
ме вплив як на дітей так і на дорослих. Але для 
впливу на дорослих вона повинна мати більш 
згладжену манеру. Зараз це можна побачити на 
винній продукції, різноманітні веселі зображення 
на етикетках виокремлюють товар на загальному 
фоні аналогів.

6) прозора упаковка – це дозволить продемон-
струвати товар у всій його красі. Цим ефективно 
скористалась компанія Candle Life, яка розміщу-
вала різнобарвні свічки в прозорі баночки. Це під-
креслювало переваги товару і привертало увагу 
споживачів.

7) поєднання кількох підходів до створення упа-
ковки – компанія по виробництву пива Anheuser 
Busch запропонувала поєднати два підходи до 
упакування, це алюмінієву та скляну пляшку. 
В такій тарі товар виглядав інакше і при цьому 
дуже стильно. 

8) корисна інформація – упаковка, яка майже ні-
чого не розповідає про свій товар, втрачає покупця. 
Наприклад, компанія Nestle ввела в упаковку, так 
званий «Поживний комплекс», який подавав інфор-
мацію в категоріях: інформація про поживні влас-
тивості товару, корисно знати, варто запам'ятати. 

9) натхнення у природи – природа сама створює 
«упаковки» овочів, фруктів і робить їх елегантни-
ми та красивими, тому навкруги нас можна знайти 
безліч ідей для створення нової тари.
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Висновки з проведеного дослідження. Розгля-
нувши упаковку як важливий структурний еле-
мент маркетингу можна зробити наступні висновки, 
що навіть найкращий продукт матиме інший смак 
в упаковці, яка має дешевий вигляд, ніж той самий 
продукт але в якісній. Тому переоцінити роль упа-
ковки в системі просування бренду неможливо. До 
того ж, в наш час високотехнологічного виробни-

цтва різниця між продуктами зменшується в такій 
мірі, що навіть постійним клієнтам буде тяжко від-
різнити їхній улюблений продукт від аналогічного 
конкурентного.

Враховуючи вищесказане, можна стверджувати 
те, що: створення дизайну упаковки – це мисте-
цтво, а реалізація такого дизайну – вже є цілою 
наукою. 
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УПАКОВКА КАК ВАЖНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГА

Аннотация
В статье рассматривается роль упаковки, как одного из эффективных структурных элементов маркетинга. Проанали-
зированы ее значение в системе продвижения бренда, влияние на имидж товаропроизводителя. Исследованы особен-
ности влияния упаковки на сознание потенциальных потребителей и выбора ими товара.
Ключевые слова: упаковка, бренд, потребитель, имидж, дизайн товара, товарная политика, маркетинговый инстру-
мент, этикетка, технология упаковки.
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PACKING AS AN IMPORTANT STRUCTURAL ELEMENT OF MARKETING

Summary
The role of packing as one of the structural elements of effective marketing is considered; its importance in the system 
of brand promotion and the impact on the producer’s image are analyzed in the article. The peculiarities of the impact of 
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ВИКОРИСТАННЯ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Розкрито зміст та сутність поняття «креативний менеджмент». Представлені основні підходи до розгляду креативного 
менеджменту. Розкрито особливості креативного менеджменту як складової частини менеджменту та як елемента 
творчого підходу до управління. Узагальнено послідовність розроблення креативної ідеї.
Ключові слова: управління, інновації, креативний менеджмент, система креативного менеджменту, креативна ідея.

Постановка проблеми. Епоха інноваційного роз-
витку диктує нові вимоги до управління під-

приємствами та економічними процесами в цілому. 
Індустріальні економіки відходять у минуле, стан-
дартні підходи управління виробництвом втрачають 
свої важелі підвищення ефективності діяльності під-
приємств. Тому майбутнє – за впровадженням новіт-
ніх наукових розробок, інноваційними технологіями 
виробництва та креативними методами управління.

Постановка завдання. Основною метою нашої 
статті було дослідити сутність креативного менедж-
менту, встановити вплив креативного менеджменту 
на діяльність сучасного підприємства та встановити 
місце креативних технологій менеджменту в систе-
мі управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В 21 столітті впровадження креативного менедж-
менту в управлінні підприємством стало особливо 
актуальним. Умови, що склалися в сучасній еко-
номіці вимагають від управлінців нестандартних 
ідей вирішення завдань, що постають перед ними, 
тобто креативності мислення. Термін «креатив-
ність» похідний від англійського «creativity» (твор-
чість), який в свою чергу походить від латинського 
слова «creatio» (створення) і в загальному означає 
створення чогось нового. Креативний менеджмент 
спрямований на розвиток сучасних форм управлін-
ня організацією. Хоча він є досить новим поняттям, 
але вже представляє собою окрему галузь управ-
лінської науки і професійної діяльності. 

В умовах сьогодення науковці трактують креа-
тивний менеджмент, як складовий елемент більш 
ширшої категорії «інноваційний менеджмент». 
Так, групою авторів [1] стверджується, що креа-
тивний менеджмент є підсистемою інноваційного 
менеджменту, який, у свою чергу, виступає кон-
кретною функцією системи управління підприєм-
ством. Головною відмінністю поняття «креативний 
менеджмент» від поняття «інноваційний менедж-
мент» полягає у тому, що в системі креативного 
менеджменту об'єктом управління є особистий і 
колективний творчий розвиток працівників. Озна-
ками цього розвитку є виникнення креативних 
ідей, на предмет поліпшення розвитку організації 
загалом [1, с. 291]. 

Іншою групою авторів [2] відзначається дещо ви-
дозмінене твердження щодо креативного менедж-
менту, що «із залученням в механізм інноваційного 
менеджменту креативних методів та засобів управ-
ління утворюються новий його напрям – креатив-
ний менеджмент, який з часом може вийти за межі 
інноваційного менеджменту» [2, ст. 110].

Кузьмін О.Є. розглядає креативний менеджмент 
з різних підходів – системного, функціонального, 
ситуаційного, поведінкового, адміністративного:

– системного – як підсистему інноваційного ме-
неджменту, яка передбачає забезпечення здатності 
суб'єктів управління висувати і розвивати нові ідеї, 
що набувають форми наукової або технологічної ін-
формації;

© Пархуць М.Р., 2015
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– функціонального – як конкретну функцію 
менеджменту, яка спрямована на забезпечення 
здатності суб'єктів управління висувати і розви-
вати нові ідеї, що набувають форми наукової або 
технологічної інформації, а також на безпосереднє 
акумулювання нових ідей;

– ситуаційного – як сукупність сприятливих 
умов та обставин, що створюються керівниками під-
приємства для творчого розвитку трудового колек-
тиву і окремих працівників з метою акумулювання 
креативних ідей щодо вирішення виробничо-госпо-
дарських проблем, подолання їх наслідків тощо;

– поведінкового – як сукупність цілеспрямова-
них дій і вчинків керівників підприємства, спря-
мованих на акумулювання креативних ідей щодо 
вирішення виробничо-господарських проблем, по-
долання їх наслідків тощо, а також сприяння пер-
манентному творчому розвитку трудового колекти-
ву і окремих працівників);

– адміністративного – як сукупність дозвільно-
розпорядницьких, спонукальних та інших управ-
лінських відносин між керівниками і підлеглими на 
предмет встановлення цілей щодо пошуку креатив-
них ідей, пов'язаних із вирішенням виробничо-гос-
подарських проблем, подоланням їх наслідків тощо, 
а також їх виконання [5, ст. 162].

Д.К. Зінкевич виділив принципи побудови ре-
зультативної системи креативного менеджменту: 

– системності (формується на засадах узго-
дження цілей і методів їхнього досягнення із цілями 
і методами досягнення інших локальних підсистем 
управління, а також підприємством загалом); 

– каузальності (процеси і явища, які відбува-
ються в системі креативного менеджменту доціль-
но оцінювати з позиції їх зв' язку із дією чинників 
внутрішнього і зовнішнього середовищ організації); 

– ієрархічності (оптимізація результатів управ-
ління конкретними видами діяльності є умовою до-
сягнення стратегічної цілі організації); 

– результативності (спрямованість на досягнен-
ня конкретних результатів); кумулятивної креа-
тивної інформації (формування автоматизованої 
бази даних про можливі варіанти рішень конкрет-
них проблем, чинники, які враховувались під час 
аналізу цих варіантів, а також умови і результа-
ти їх застосування на практиці); відповідальності 
за ухвалені креативні рішення (усвідомлення від-
повідальності працівниками, а також їхня інфор-
мованість про можливі наслідки неповного або не-
своєчасного досягнення очікуваних результатів 
виконання рішення); 

– цілеспрямованості (формування системи на 
засадах досягнення конкретних економічних, тех-
нологічних, соціальних або інших ефектів чи їх су-
купності);

– ліберальності (управління творчими колек-
тивами вимагає застосування ліберальних методів 
впливу на них); інформаційної безпеки (креативна 
інформація не повинна витікати до конкурентів і не 
спричиняти втрати ресурсів, затрачених на її роз-
роблення) [4, с. 185-186].

Особливістю креативного менеджменту є те, що 
з одного боку, це – економічна управлінська кате-
горія (менеджмент), а з другого – психологічна ка-
тегорія (творчість).

Застосування творчих ідей та креативних рі-
шень у бізнесі та управлінні виступає результатом 
посилення інтенсивності конкурентної боротьби, 
котра вимагає великої кількості нових маркетин-
гових ідей, використання сучасних форм і методів 
рекламної діяльності, більш активного використан-
ня сучасних маркетингових інструментів. 

Позитивно себе зарекомендували у сфері управ-
ління технології реінжінірінгу та контролінгу, осно-
ву яких становить творчий підхід до вирішення 
традиційних проблем управління з використанням 
інформаційних технологій та нових результативних 
методів прогнозування ринкових ситуацій, що ви-
користовуються для розробки ефективних страте-
гій компаній. 

Креативні управлінські рішення, що станов-
лять основу ефективного менеджменту організації, 
представляють собою творчі рішення для удоскона-
лення управлінської діяльності, процес їх розробки 
характеризується творчою спрямованістю, а отри-
мані результати мають позитивні наслідки для пер-
соналу підприємства, його партнерів (в тому числі 
споживачів) і суспільства в цілому [2, с. 47].

Розвиток управлінських систем, зокрема систе-
ми креативного менеджменту, вимагає дотримання 
керівниками підприємств певних принципів, а саме 
принципу причинно-наслідкового зв'язку між метою 
формування креативних рішень, їх розробленням, 
оцінюванням і регулюванням; можливості участі 
будь-якого працівника підприємства, незалежно від 
обійманої посади, в діяльності робочих груп із ви-
сунення креативних ідей і розроблення креативних 
рішень; комбінованого застосування різних методів 
акумулювання креативних ідей і вироблення кре-
ативних рішень; системності у створенні умов для 
зацікавленості працівників організації у творчому 
розвитку; мінімізації витрат часу на розроблення і 
аналізування креативних ідей і рішень; забезпечен-
ня позитивного впливу креативних ідей і рішень на 
показники економічної ефективності, екологічності 
і безпеки життєдіяльності; забезпечення конфіден-
ційності інформації про сутність креативних ідей 
і рішень. Сповідування керівниками підприємства 
цих принципів є запорукою побудови такої систе-
ми креативного менеджменту підприємства, яка з 
позиції функціонально-процесійного підходу буде 
інтегрованою у систему управління підприємством, 
зокрема в ієрархію цілей, корпоративну інформа-
ційну систему, виробничі технологічні процеси, 
а також у бізнес-процеси, що реалізовуються за 
участю постачальників, споживачів та інших діло-
вих партнерів [3, с. 51].

Можна виділити фактори мікросередовища, які 
мають формуючий вплив на креативність:

– нерегламентованість поведінки;
– предметно-інформаційна збагаченість;
– наявність зразків креативної поведінки. 
Також слід наголосити, що творчим людям при-

таманні наступні особистісні риси:
– незалежність – особистісні стандарти важли-

віші за стандарти групи;
– неконформність оцінок і суджень;
– відкритість розуму – готовність повірити 

своїм і чужим фантазіям, сприйняття нового і не-
звичного;

– висока толерантність до невизначених і 
нерозв'язних ситуацій, конструктивна активність в 
цих ситуаціях;

– розвинуте естетичне відчуття, прагнення до 
краси.

Як критерії креативності доцільно розглядати 
комплекс таких властивостей інтелектуальної ді-
яльності:

– побіжність (кількість ідей, що виникають за 
одиницю часу);

– оригінальність (здібність продукувати «рідкіс-
ні» ідеї, відмінні від загальноприйнятих, типових);

– сприйнятливість (чутливість до незвичайних 
деталей, суперечностей і невизначеності, а також 
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готовність гнучко і швидко переключатися з однієї 
ідеї на іншу);

– метафоричність (готовність працювати у фан-
тастичному, незвичному контексті, схильність ви-
користовувати символічні, асоціативні засоби для 
вираження своїх думок, уміння бачити в простому 
складне, складному – просте).

При оцінюванні креативності до уваги беруть 
кількість сформульованих ідей і ступінь їх рідкіс-
ності порівняно з відповідями інших досліджуваних 
[5, с. 70].

До найтиповіших мотивів, здатних спонукати ке-
рівника до креативності, необхідно зарахувати праг-
нення змінити статус і зробити кар’єру; бажання 
розв’язати складне управлінське рішення, від якого 
залежатиме успіх усієї організації; бажання принести 
користь організації; інтерес до управлінських справ; 
сподівання на те, що організація стане незалежнішою 
і самостійнішою; бажання посилити вплив на персо-
нал; можливість виявити себе і свої здібності.

Креативні ідеї розробляються у такій послі-
довності:

Етап 1. Виникнення нестандартної ситуації, яка 
потребує креативного рішення:

1.1 Виникнення проблеми.
1.2 Діагноз проблеми.
1.3 Формування вимог до інформації.
Етап 2. Вивчення проблеми:
2.1 Проведення дослідження.
2.2 Збір інформації.
2.3 Встановлення чітких критеріїв, які повинна 

задовольняти креативна ідея.
Етап 3. Розробка і вибір креативної ідеї:
3.1 Відмова від стереотипного способу мислення.
3.2 Генерування ідей.
3.3 Акумулювання ідей і їх критичний аналіз.
3.4 Логічне обґрунтування ідеї.
3.5 Визначення реальності ідеї серед інших 

можливостей.
Етап 4. Планування нововведення:
4.1 Обговорення креативної ідеї.
4.2 Затвердження ідеї.
4.3 Оформлення і видача розпорядження про її 

впровадження
4.5 Визначення ролі кожного виконавця у за-

гальній системі впровадження.
Етап 5. Впровадження креативної ідеї:
5.1 Впровадження креативної ідеї.
5.2 Контроль за впровадженням креативної ідеї 

та оцінка її ефективності.
5.3 Регулярний аналіз досягнутих успіхів 

[6, с. 21-22].
На різних етапах розвитку креативності управ-

лінців застосовуються такі підходи до розвитку 
креативності: (загальний розвиток креативності 
без урахування специфіки професійної діяльності), 
спеціальний (розвиток креативності з урахуванням 

специфіки професійної діяльності), системний (роз-
виток креативності на основі створення сприятли-
вого середовища), компетентний (розвиток креа-
тивності як соціально-професійної компетентності), 
діяльний (розвиток креативності за допомогою за-
лучення до виконання творчої діяльності).

Застосування загального підходу доцільно на 
попередньому і початковому етапах професійної 
підготовки управлінців; компетентного – на по-
чатковому, середньому, вищому, післявузівському 
і додатковому етапах; спеціального – на середньо-
му, вищому, післявузівському і додатковому ета-
пах; діяльного і системного – на всіх етапах про-
фесійної підготовки.

З метою успішного розвитку креативності 
управлінців на різних етапах професійної підготов-
ки необхідно регулярно застосовувати методи роз-
витку креативності – синектику, мозковий штурм, 
рішення творчих завдань.

Висока актуальність розробки моделей розви-
тку креативності управлінців у процесі професійної 
підготовки, так як моделювання дозволяє не тільки 
систематизувати підходи до розвитку творчих зді-
бностей на різних етапах професійної підготовки, 
але і розподілити зони відповідальності за здій-
снення заходів між різними організаціями, розро-
бити форми контролю за розвитком креативності 
управлінців у процесі професійної підготовки, під-
вищити ефективність взаємодії соціальних інститу-
тів, що беруть участь в даному процесі.

Впровадження моделі креативної організації, 
крім розвитку креативності управлінців, актуаль-
на для вирішення таких практичних завдань, як 
створення конкурентної переваги організацій; від-
новлення і розвиток збиткових підприємств, ре-
сурсномістких галузей економіки за рахунок нових 
технологій і підходів; підвищення ефективності ро-
боти організацій, персонал яких зайнятий переваж-
но творчою працею [6, с. 71].

Управління підприємством на засадах креатив-
ності в сучасних умовах вже не є модною тенден-
цією, а об’єктивною необхідністю. Це стало спосо-
бом досягнення успіху та можливістю розвивати 
творчі здібності працівників, генерувати нові ідеї, 
створювати сприятливий соціально-психологічний 
клімат в колективі, що сприятиме досягненню ці-
лей підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Отож, 
питання креативного управління набувають особли-
вої актуальності і подальшого розвитку у сучасних 
умовах трансформації економіки, коли відбуваєть-
ся пошук нових ідей, щодо діяльності підприємств, 
відбувається заміна неефективних технологій та 
методів управління новими, дієвими і результа-
тивними. Тому використання креативного менедж-
менту в управлінні підприємством стає необхідною 
умовою досягнення ним успіху. 

Література:
1. Князь С. Сутність креативного менеджменту і результативність креативних рішень у сфері інвестиційної 

діяльності машинобудівних підприємств / С. Князь, Ю. Андріанов, Д. Зінкевич // Формування ринкової економіки 
в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 290-299.

2. Підкамінний І. М. Креативний менеджмент в системі менеджменту підприємства [Текст] / І. М. Підкамінний,  
О. В. Самокиш // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції, м. Суми, 22-24 червня 2012 р. / За заг. ред.: О. В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. –  
С. 109-110.

3. Кузьмін О. І. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним 
підприємством / О. І. Кузьмін, Д. К. Зінкевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19 (10). – С. 159-167.

4. Зінкевич Д. К. Сутність креативного менеджменту і його місце в системі управління машинобудівним підприємством /  
Д. К. Зінкевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 182–187. 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ64

2 (05) частина ІІ, травень 2015

5. Продіус О. І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління [Електронний ресурс] /  
О. І. Продіус //Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 67-72. – Режим доступу до журн.: 
http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html

6. Мала Н. Т. Креативність як складова ефективного управління / Н. Т. Мала // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 
2011. – № 704. – С. 18-23. 

Пархуць Марьяна Романовна
старший преподаватель кафедры менеджмента организаций
имени профессора Е. Храпливого
Львовского национального аграрного университета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация
Раскрыто содержание и сущность понятия «креативный менеджмент». Представлены основные подходы к рассмотре-
нию креативного менеджмента. Раскрыты особенности креативного менеджмента как составной части менеджмента и 
как элемента творческого подхода к управлению. Дан обзор последовательность разработки креативной идеи.
Ключевые слова: управления, инновации, креативный менеджмент, система креативного менеджмента, креативная идея.

Parkhuts Mariana Romanivna
Senior Lecturer Department of Management of Organizations
of Professor E. Khrapluvy
Lviv National Agrarian University

USING CREATIV MANAGEMENT IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary
The content and essence of the concept of «creative management». The basic approach to the creative management. The 
features creative management as part of management and as part of a creative approach to management. Overview 
consistency develop creative ideas.
Keywords: management, innovation, creative management, creative management system, creative idea.

УДК (334.722+334.724.6):005.591.452

Пашинська Ксенія Сергіївна
аспірант кафедри міжнародних фінансів

Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТВ В УКРАЇНІ 

В даній доповіді розглядаються основні переваги створення та проблеми, які супроводжують державно-приватні пар-
тнерства з метою реалізації великих проектів в транспортній галузі. Аналізується досвід розвинених країн та розгля-
даються існуючі в Україні проекти. 
Ключові слова: концесії, концесійні договори, концесійні дороги, державно-приватне партнерство.

Постановка проблеми. Україна відноситься 
до держав, які потребують докорінної змі-

ни ідеології та підходів до фінансування благ і по-
слуг, що надаються державою суспільству за ра-
хунок бюджетних коштів. Це обумовлено тим, що 
нагальною є потреба в підвищенні ефективності 
витрачання завжди обмежених грошових ресурсів 
при постійно зростаючих потребах та очікуваннях 
суспільства, як щодо соціальних питань, так і щодо 
розвитку інфраструктури. Вирішення цього склад-
ного завдання полягає в побудові нової системи 
взаємозв’язку цілей розвитку і грошових ресурсів 
для їх досягнення, де в центрі уваги є конкретний 
споживач послуг або благ. У світовій практиці про-
тягом останніх десятиліть активно розвиваються 
нові підходи і форми взаємодії державного та при-

ватного секторів економіки з метою швидкого та 
якісного впровадження нових проектів і, таким чи-
ном, розвитку конкурентоспроможного середовища.

Мета і постановка завдання. Для реалізації мети 
вирішити наступні завдання: Виявити переваги та 
проблеми розвитку інституту ДПП для реалізації 
великих міжнародних проектів транспортної галузі 
України.

Здійснити короткий аналіз формування інститу-
ту концесії в Україні. Проаналізувати світові досяг-
нення в будівництві концесійних доріг. Розглянути 
можливі концесійні проекти в Україні.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. 
Питання необхідності модернізації інфраструк-
турних галузей України розглядалося в наукових 
роботах багатьох вчених та практиків. Так, ваго-
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мий внесок у дослідження проблем інфраструктури 
України зробили О. Бордун, Б. Додонов, О. Ники-
форук, Є. Панченко, М. Погребняк, І. Розуптенко, 
М. Скринько, С. Сонько, П. Суголов, А. Ягода та ін.

Але, не зважаючи, на велику кількість викона-
них досліджень зі згаданого напряму, комплексного 
та ґрунтовного рішення проблеми не було згадано.

Виклад основного матеріалу. Державно-приват-
не партнерство (ДПП) визначено серед ключових 
механізмів реалізації політики модернізації еконо-
міки України, вирішення важливих соціально-еко-
номічних проблем. 

Висока ефективність ДПП як форми взаємодії 
держави та бізнесу доведена досвідом багатьох кра-
їн світу, таких як Великобританія, Канада, Австра-
лія, Нідерланди. Як зазначає Музиченко А.С., дер-
жавно-приватне партнерство є більш ефективною 
формою взаємодії влади та бізнесу у вирішенні інф-
раструктурних проблем, ніж, наприклад, бюджетне 
фінансування і приватизація [1, с. 50]. Механізми 
ДПП широко використовуються у світовій практиці 
для залучення приватного капіталу до будівництва 
залізниць, автобанів, а також до спільних проектів 
у сфері транспорту, енергетики, ЖКГ тощо. З на-
шої точки зору, важливість державно-приватного 
партнерства для України обумовлюється широким 
економічним потенціалом застосування даних ме-
ханізмів та можливостями, які вони надають.

В Україні протягом тривалого часу формуються 
правові засади для розвитку окремих форм ДПП. 
Нині законодавчу базу розвитку ДПП становлять: 
Конституція України, Цивільний кодекс України, 
Господарський кодекс України, законодавчі акти 
України (табл. 1)

Широке запровадження ДПП передбачено Про-
грамою економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна еко-
номіка, ефективна держава» [1, с. 10]. Розвиток 
ДПП для залучення інвестицій визначено одним із 
основних напрямів реалізації Програми розвитку 
інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні 
[2, с. 15] та Національних проектів. Цей закон також 
визначає нові підходи до співпраці держави, орга-
нів місцевого самоврядування та приватного бізнесу 
у реалізації інвестиційних і інфраструктурних про-
ектів, які є важливими для розвитку економіки, за-
безпечення належного рівня життєдіяльності сус-
пільства, підвищення якості життя громадян.

Окремі науковці вважають, що схвалення цьо-
го закону є позитивним кроком для України, яка 
на відміну від більшості країн світу майже не за-
діяла можливості великого бізнесу для стратегіч-
ного розвитку держави на засадах встановлення 
партнерських відносин. Також сформувалася дум-
ка, що співпраця публічного та приватних секторів 
не сформували єдиного системного бачення та не 
відбудували модель організації такого співробітни-
цтва [9, с. 102]. У зв’язку з цим застосування такого 
механізму в практиці місцевих бюджетів майже не 
відбувається.

В економічній літературі основними бар’єрами, 
які обмежують розвиток публічно-приватних парт-
нерств в Україні визначено: недостатнє нормативне 
й інституційне забезпечення; брак політичної волі; 
нестача стандартних, простих і прозорих процедур 
проведення конкурсу для проектів ДПП, а також 
визначення пріоритетних сфер для їх реалізації; 
незавершеність процесу оформлення власності на 
землю і їх розмежування; нестабільне законодав-
ство щодо залучення прямих іноземних інвестицій. 
На думку Вінницького Б.О. в Україні бракує ро-
зуміння форм і методів управління партнерством 

упродовж його існування, визначення оптимального 
співвідношення між ціною та якістю запропонова-
них варіантів проекту, методології оцінки пропо-
зицій бізнесу, використовуючи публічні критерії, 
ризиків, і в цілому інструментів створення парт-
нерських відносин між публічним і приватним сек-
торами [2, с. 14].

Таблиця 1
Законодавчо-нормативна база  

розвитку ДПП в Україні
Закон Сутність закону

– Закон України «Про 
державно-приватне 
партнерство»  
від 01.07.2010 р.  
№ 2404-VI

Визначає правові, економіч-
ні та організаційні засади 
взаємодії держави та при-
ватних партнерів, регу-
лює відносини, пов'язані з 
підготовкою, виконанням 
і розірванням договорів, 
які підписуються в рамках 
ДПП, а також установлює 
гарантії дотримання прав 
і законних інтересів сторін 
цих договорів

– Закон України «Про 
угоди про розподіл 
продукції»  
від 14.09.1999 р.  
№ 1039-XIV

Регулює відносини, що ви-
никають у процесі укла-
дення, виконання та припи-
нення дії угод про розподіл 
продукції щодо пошуку, 
розвідки та видобування 
корисних копалин у меж-
ах території України, її 
континентального шельфу 
та виключної (морської) 
економічної зони;

– Закон України 
«Про концесії» від 
16.07.1999 р., який діє 
в редакції  
від 08.07.2011 р.

Діє в редакції від 
08.07.2011 р., визначає по-
няття та правові засади ре-
гулювання відносин концесії 
державного та комунального 
майна з метою підвищення 
ефективності його викорис-
тання і забезпечення потреб 
громадян України у товарах 
(роботах, послугах);

– Закон України «Про 
концесії на будівни-
цтво і експлуатацію 
автомобільних доріг» 
від 14.12.1999 р., який 
діє в редакції від 
15.01.2009 р. № 891-VI

Визначає особливості бу-
дівництва та/або експлу-
атації автомобільних доріг 
загального користування на 
умовах концесії

– Закон України «Про 
особливості передачі 
в оренду чи конце-
сію об'єктів центра-
лізованого водо-, 
теплопостачання і 
водовідведення, що 
перебувають у кому-
нальній власності»  
від 21.10.2010 р.  
№ 2624-VI

Передбачено спрощений 
порядок передачі в оренду 
чи концесію зазначених 
об'єктів, встановлення умов 
захисту капіталовкладень 
приватного інвестора

Проаналізовані літературні джерела показали, 
що термін ДПП прийшов до нас із розвинутих кра-
їн разом із концепцією контрактної співпраці між 
урядом і підприємцями для реалізації суспільно не-
обхідних проектів [3, с 74]. У сучасній науковій лі-
тературі [4,5] поняття публічно приватного та ДПП 
переважно вживаються як тотожні, що значною мі-
рою, пов’язано з особливостями перекладу англій-
ського терміну «Public-Private Partnership». Попри 
існування значної кількості дефініцій терміну ДПП, 
з нашої точки зору, найбільш вичерпно його сут-
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ність розкрито у публікації Harvard Law Review 
юридичного журналу Гарвардського університету, 
де посилаючись на працю Стефана Лідера, визна-
чено ДПП як інституціональну домовленість, що 
втілює таку угоду про співпрацю між урядом і при-
ватним сектором, за якої створюється спільне під-
приємство, в якому держава має одного чи більше 
приватних партнерів.

Як показав аналіз функціонування ДПП у сві-
ті, одним з піонерів у запровадженні нової форми 
співпраці між публічним і приватним секторами 
була Велика Британія. Разом з Австралією, зокре-
ма її штатом Вікторія, Велика Британія є країною, 
де на сьогодні найактивніше використовується ін-
струмент ДПП. Починаючи з початку 1990-х років, 
коли стала впроваджуватися ініціатива приватно-
го фінансування, в Об’єднаному Королівстві було 
затверджено близько 600 проектів ДПП, на долю 
яких припадає 15% загального обсягу капітальних 
інвестицій публічного сектору. Значні державні 
програми щодо сприяння партнерству з приватним 
сектором існують в Ірландії. На території країн 
континентальної Європи – Фінляндії, Німеччини, 
Греції, Італії, Нідерландів – реалізовуються інвес-
тиційні проекти із застосуванням схеми ДПП, однак 
наразі вони не становлять значну частку публічних 
капіталовкладень. 

Таблиця 2
Кількість започаткованих проектів по регіонах  

з 1990 по 2013 роки
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1990 5 0 29 0 1 1 36
1991 6 0 4 0 0 1 11
1992 8 3 11 0 0 0 22
1993 17 1 19 0 0 2 39
1994 30 5 34 0 1 2 72
1995 21 3 25 0 2 2 53
1996 38 2 32 0 4 4 80
1997 40 2 42 1 7 5 97
1998 22 2 51 2 11 7 95
1999 17 0 15 1 14 6 53
2000 14 1 35 5 2 5 62
2001 12 1 18 2 5 2 40
2002 11 0 10 1 10 1 33
2003 16 0 15 0 19 9 59
2004 15 3 13 4 8 5 48
2005 18 5 11 4 15 22 75
2006 24 7 23 3 56 8 121
2007 19 10 26 4 35 2 96
2008 10 9 21 3 18 3 64
2009 8 2 25 3 14 4 56
2010 3 5 26 1 59 3 97
2011 9 5 20 0 52 3 89
2012 9 3 14 0 67 1 94
2013 8 4 36 0 9 4 61

Загалом 380 73 555 34 409 102 1,553

Джерело: [7]

Проведений нами аналіз галузевого застосу-
вання ДПП дозволив зробити висновок, що у сві-

ті реалізація подібних проектів найбільш пошире-
на в енергетиці, телекомунікаціях та транспортній 
галузі (Табл. 2). Остання є найбільш привабливою 
для реалізації проектів ДПП, оскільки, як прави-
ло, такі проекти характеризуються швидкою окуп-
ністю, потребують значних інвестицій, що впливає 
на ділову активність банківського сектора, а також 
мають значний соціальний ефект через створення 
нових робочих місць і розвиток обслуговуючої інф-
раструктури.

Аналіз наведених у таблиці 2 данних демонструє 
відсутність стійких тенденцій щодо започаткування 
нових проектів ДПП. Пік активності припадав на 
періоди 1996-2000 років за рахунок розвитку про-
ектів у країнах східної Латинської Америки, коли 
максимальний темп росту склав 2,6 рази. Наступ-
ний сплеск відбувся у 2006 році переважно за ра-
хунок підвищеної активності країн Південної Азії, 
де темп зростання склав 56 разів. 

На сьогоднішній день економіка України пере-
живає не найкращі часи та знаходиться у стані де-
пресії, втім будівництво доріг попри будь які еконо-
мічні проблеми залишається актуальними, оскільки 
покращені і нові дороги, допоможуть пов’язати 
захід та схід, північ та південь, а згодом поєднати 
Україну та Європу. 

Таблиця 3
Світова динаміка типових моделей співпраці  

в рамках ДПП з 1990 по 2013 роки 
 (у кількості заснованих ДПП).
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1990 18 0 15 3 36
1991 7 0 4 0 11
1992 8 3 9 2 22
1993 20 1 13 5 39
1994 44 4 23 1 72
1995 32 4 14 3 53
1996 44 6 25 5 80
1997 58 9 26 4 97
1998 62 5 25 3 95
1999 23 8 20 2 53
2000 34 8 19 1 62
2001 20 2 16 2 40
2002 11 2 16 4 33
2003 30 0 22 7 59
2004 20 1 21 6 48
2005 42 0 27 6 75
2006 78 7 33 3 121
2007 48 2 40 6 96
2008 39 6 19 0 64
2009 33 0 20 3 56
2010 71 0 15 11 97
2011 62 1 22 4 89
2012 72 0 20 2 94
2013 27 3 29 2 61

Загалом 903 72 493 85 1,553

Джерело: [2]

Виходом із ситуації може стати використан-
ня механізму державно приватного партнерства 
(PPP-public-privatepartnership), у формі концесії. 
Концесії-це така форма партнерства, що має дов-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 67

2 (05) Vol. IІ, may 2015

гостроковий характер (40-50 років), що дозволяє 
сторонам здійснювати стратегічне прогнозування 
та планування свої діяльності, та надає можливість 
диверсифікувати ризики між всіма приймаючими 
участь сторонами, завдяки чому суттєво підвищу-
ється життєздатність концесійних проектів. Бізнес 
матиме переважаюче право у прийнятті інвестицій-
них, адміністративно-господарських та управлін-
ських рішень. Регулююча функція залишається за 
державною стороною. Саме тому для українських 
реалій найбільш прийнятною моделлю ДПП може 
бути концесія, хоча світовий досвід демонструє до-
сить велику кількість й інших моделей (табл. 3).

Заслуговує на увагу отримана нами статистична 
інформація, щодо кількості проектів та інвестицій в 
данних проектах за видами сполучень.

Наразі у світі налічується 25 мільйонів кіломе-
трів автомобільних доріг, у тому числі 240 тис. км 
магістральних, із яких 150 тис. км є платними для 
користувачів. Платний проїзд, як правило, запрова-
джується на швидкісних автомагістралях, мостах, і 
естакадах. При цьому щороку протяжність платних 
автомагістралей збільшується, завдяки залученню 
приватних інвестицій в проекти. В Таблиці наве-
дено кількість проектів та інвестицій в проекти в 
доларах США за видами транспортних сполучень.

Таблиця 4
Кількість проектів та інвестицій  

в данні проекти за видами сполучень

Сектори Кількість 
проектів

Загальні інвестиції 
(млн. дол. США)

Аеропорти 163 50,378
Залізні дороги 125 81,576
Автомагістралі 849 204,426
Морські порти 418 72,828
Загалом 1,555 409,208

Джерело: [6]

З таблиці видно, що найбільшим за кількістю 
проектів та інвестиціями в ці проекти є такий вид 
транспортних сполучень, як автомагістралі. Най-
більша кількість інвестицій надходить саме в цей 
галузь.

 У Європі протяжність автомагістралей стано-
вить більше 50 тис. км, з яких платні автомагістра-
лі – 61% від їх загальної протяжності, зокрема у 
Хорватії – 3,3%, Сербії – 2,7%, Швейцарії – 2,7%, 
Італії –1,8%, Португалії – 1,3%, Словаччині – 1,1%, 
Франції – 0,9%, Греції – 0,7%. За більш ніж 50 років 
існування найприбутковішими платні дороги стали 
в Італії, Іспанії, Норвегії та Франції. Проведений 
нами аналіз досвіду організації концесійних про-
ектів, щодо будівництва і експлуатації автомагі-
стралей показав, що данні проекти можуть мати як 
успішний, та негативний розвиток [9, с. 45].

Концесії поєднують елементи таких типів контр-
актів, як лізингові угоди та контракти на управ-
ління. Але, на відміну від зазначених контрактів, 
співпрацюючи з державою на засадах концесії, біз-
нес приймає на себе більшу частину ринкових на 
операційних ризиків. Відповідно до концесійної уго-
ди, приватний партнер має право використовувати 
інфраструктурний об'єкт для надання послуг без-
посередньо споживачам і отримує прибуток залеж-
но від якості та кількості наданих послуг. Приват-
на сторона (концесіонер) відповідає за утримання 
об'єкта в належному стані та, у разі необхідності, 
здійснює його поновлення. Функція щодо фінан-
сування, як правило, також належить приватному 

сектору. Концесійні угоди, на відміну від тради-
ційних контрактів, повинні бути довготерміновими. 
Чим більше строк дії контракту, тим привабливі-
шим для приватної сторони стає така форма бізне-
су, оскільки дозволяє покрити витрати капіталу та 
максимізувати прибуток. (В таблиці наведено ви-
значальні характеристики та основні індикатори в 
період з 1990-2013 роки).

Таблиця 5
Визначальні характеристики  

та основні індикатори в період з 1990-2013 роки
Основні характеристики, 

1990-2013 роки Показник

Кількість країн з приват-
ною співучастю 88

Проекти які досягли фі-
нансового закриття 1553

Регіони з найбільшою 
інвестиційною часткою

Латинська Америка та 
карибський басейн (43%)

Тип ДПП з найбільшою 
часткою інвестицій Концесії (58%)

Тип ДПП з найбільшою 
часткою в проекті Концесії (58%)

Скасовані чи виснажені 
проекти

97 складає 6% від загаль-
ного обсягу інвестицій

Для прикладу розглянемо проекти держав-
но-приватного партнерства у сфері будівництва 
автомобільних доріг в Великобританії. Загальна 
протяжність автомобільних доріг Великобританії 
складає 378 тис. км, у тому числі 8,2 тис. км – авто-
магістралі. У Великобританії у сфері будівництва 
автомобільних доріг реалізуються наступні проек-
ти ДПП платних доріг і тунелів: платний тунель 
через р. Темзу на півдні країни, платна автомагі-
страль М 6, автомагістралі М 25, М 40. 

Проект платної автомагістралі М 6. Проект бу-
дівництва та експлуатації платної автомагістралі  
М 6 є одним із найуспішніших у Великобританії. 
Щодоби виручка від плати за проїзд автомагістрал-
лю становить 200 тис. фунтів стерлінгів. Дорога 
пролягає на північ від Лондона і є північно-схід-
ним обходом м. Бірмінгем. Довжина платної ділянки  
М 06 – 43 км. Концесійний договір на будівництво 
та експлуатацію М 06 підписано в 1992 році з ав-
стралійською компанією «Маккорі». 

Початок будівництва – 2001 рік, відкриття 
руху – 2003 рік. Термін завершення концесії – 
2054 рік. Загальна вартість проекту становить  
900 млн. фунтів стерлінгів, у тому числі будівни-
цтво –485 млн. фунтів стерлінгів. Вартість про-
їзду всією автомагістраллю в одному напрямку в 
залежності від часу доби для легкових автомобілів 
становить 3,5 фунтів стерлінгів, для вантажних – 
7 фунтів стерлінгів. Альтернативними безкоштов-
ними автомобільними дорогами є існуючі дороги  
М 6 та А 5.Фактична інтенсивність руху платною 
ділянкою М 06 становить 40 тис. автомобілів на 
добу, з яких 92% легковий транспорт. Щорічно ін-
тенсивність руху зростає на 5%. На безплатній до-
розі М 6 щодоби проїжджає 160 тис. автомобілів.

Проект ДПП з реконструкції і експлуатації кіль-
цевої автомобільної дороги навколо Лондона М 25. 
Цей проект є одним із найбільш масштабних у Єв-
ропі проектів ДПП. Він передбачає роботи з рекон-
струкції окремих секцій дороги довжиною 67 км, 
будівництва тунелю під р. Темза та експлуатації 
кільцевої дороги М 25 загальною протяжністю 220 
км. Загальна вартість проекту 9 млрд.євро, у тому 
числі будівництво – 6,2 млрд. євро. Договір укладе-
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но у 2008 році із консорціумом «Connect Plus», до 
складу якого входять 5 приватних компаній. Для 
фінансового закриття цього проекту у 2009 році за-
лучено зовнішнє фінансування на суму 1,7 млрд. 
євро. Строк дії договору – 30 років. Інтенсивність 
руху на 25 становить більше 200 тис. автомобілів 
на добу. Оплата здійснюється за доступність авто-
дороги. Її отримує консорціум від Уряду протягом 
строку дії договору. Для користувачів, незалежно 
від виду транспортного засобу, автомобільна дорога 
безкоштовна [8, с 82].

Проаналізувавши впровадження концесійних 
доріг інших країн їх переваги та недоліки спробу-
ємо дати аналіз нереалізованих концесійних про-
ектів в України. Концесії надаються на будівництво 
нових автомобільних доріг за напрямками, які спів-
падають з напрямками міжнародних транспортних 
коридорів та міжнародних магістралей категорії 
«Е». Протягом 2014-2015 років планується підго-
тувати для проведення концесійних конкурсів на-
ступні проекти:

• Будівництво та експлуатація автомобільних 
доріг за напрямком Краковець – Львів – Броди – 
Рівне, загальною протяжністю 258 км.Будівництво 
передбачається здійснювати окремими чергами:

І-ша черга – автомобільна дорога Львів – Кра-
ковець, протяжністю – 84,4 км, орієнтовною вартіс-
тю – 4300 млн. грн.

ІІ-га черга – автомобільна дорога Львів – Броди, 
протяжністю – 79 км, орієнтовною вартістю – 3900 
млн. грн.

ІІІ-тя черга – автомобільна дорога Броди – Рів-
не, протяжністю – 95 км, орієнтовною вартістю – 
4800 млн. грн.

• Ремонт, будівництво та експлуатація на умо-
вах ДПП (концесії) автомобільної дороги від кордо-
ну з КПП «Щербаківка» – Харків – Новомосковськ, 
протяжністю 209 км, у тому числі: будівництво ді-
лянки Щербаківка – Харків протяжністю 49 км та 
ремонт ділянки Харків – Новомосковськ протяж-
ністю 160 км. Орієнтовна вартість робіт – 3900 млн. 
грн. (у цінах 2011 року).

• Будівництво та експлуатація першої черги 
Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. 
Києва від автомобільної дороги Київ – Знам’янка 
до автомобільної дороги Київ – Чернігів – Нові 
Яриловичі з мостовим переходом через р. Дніпро 
протяжністю 74,6 км. Орієнтовна вартість будівни-
цтва – 20,6 млрд. грн.

• Будівництво та експлуатація автомобільної 
дороги Ульянівка – Миколаїв – Херсон – Красно-
перекопськ – Сімферополь, протяжністю 533 км. 
Орієнтовна вартість будівництва (у цінах 2009 р.) – 

24200 млн. грн. У зв’язку із масштабністю проекту 
та значною вартістю будівництва реалізацію про-
екту планується здійснювати окремими чергами.

•  Будівництво та експлуатація автодороги 
Одеса – Рені з мостовим переходом через Дні-
стровський лиман на ділянці Одеса – Монаші, про-
тяжністю 81 км, орієнтовна вартість будівництва –  
125 млн. грн.

• Будівництво та експлуатація автодороги Дні-
пропетровськ – Запоріжжя – Мелітополь – Джан-
кой – Сімферополь, протяжністю 475 км. Орієнтов-
на вартість робіт – 21400 млн. грн.

Зазначені автомобільні дороги співпадають з 
напрямками міжнародних та національних тран-
спортних коридорів і відповідають стратегії Єв-
ропейського Союзу у частині розширення на схід 
(«Східне партнерство»). Необхідність їх будів-
ництва визначається Транспортною стратегією 
України на період до 2020 року, а також Концепці-
єю розвитку автомобільних доріг України до 2018 
року та Державною програмою активізації еконо-
міки на 2013-2014 роки. Основні параметри платних 
концесійних доріг забезпечуватимуть розрахун-
кову швидкість руху автотранспорту 150 км/год.  
Це як мінімум по дві смуги руху у кожному на-
прямку, розділювальна смуга, всі розв’язки у 
різних рівнях без пересічень із зустрічними на-
прямками руху. Для забезпечення безпечного і 
комфортного руху автомобільного транспорту пе-
редбачається влаштування на всій протяжності 
дороги металевих огороджень, освітлення, підзем-
них або надземних пішохідних переходів, майдан-
чиків відпочинку, об’єктів сервісу тощо. Відповідно 
до Закону України про Державно-приватне парт-
нерство, всі платні автомобільні дороги проходи-
тимуть за межами населених пунктів та матимуть 
альтернативну безоплатну дорогу за тим же на-
прямком, тому користувачі будуть завжди мати 
можливість вибору маршруту [6, с. 8].

Висновки. Реалізація названих проектів може 
сприяти вирішенню питання затягнутої реального 
залучення прямих іноземних інвестиції, створен-
ня нових робочих місць та будівництву новітніх 
швидкісних доріг. Отже, можна зробити висновок, 
що ДПП в Україні поки що не набуло великого по-
ширення. До спільних причин невдач інфраструк-
турних проектів перш за все, слід віднести великі 
політичні ризики, що вимагає додаткових наукових 
досліджень даної проблематики. Необхідно приді-
лити більше уваги ґрунтовному вивченню механіз-
му широкого запровадження концесійних форм і 
методів взаємодії у процес розвитку вітчизняних 
автодорожніх мереж.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність маркетингового потенціалу підприємства. Проаналізовано особливості маркетингового 
потенціалу на підприємстві «Рошен». Наведено порівняння характеристик продукції різних компаній. Визначено шля-
хи покращення управління маркетинговим потенціалом компанії. 
Ключові слова: маркетинговий потенціал, «Рошен», підприємство, релама, сегментація.

Постановка проблеми. Сучасна ринкова еко-
номіка характеризується постійним зростан-

ням кількості господарюючих суб’єктів, посиленням 
конкуренції та збільшенням асортименту продукції. 
У цих умовах підприємствам необхідно використо-
вувати всі можливості, ресурси та інструменти для 
завоювання та утримання споживачів. Продукція 
або послуга, вироблена підприємством, повинна 
бути продана, тобто, з урахуванням всіх переваг і 
побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої ви-
годи. Тому найголовнішим завданням будь-якого 
підприємця є визначення свого існуючого стану, ви-

явлення невикористаних резервів та розроблення 
ефективних стратегій розвитку. 

Проблемами дослідження управління маркетин-
говим потенціалом підприємства займалося багато 
вітчизняних і зарубіжних вчених: Арзямов А., Ас-
сель Г., Аткіна Н., Багрейв В., Балабанова Л., Бан-
дурін А., Баранчеєв В., Безфамільна С., Берлін А., 
Котлер Ф., Лавренова Є., Марушков Р., Мерзлікина 
Г., Онищенко В., О’Шонессі Д., Попова Л., Попов Є., 
Рожков А., Сандей Є. та ін.

Постановка завдання. На сонові викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 

© Підварко О.В., 2015
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полягає в висвітленні важливості процесу управ-
ління маркетинговим потенціалом підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сут-
ність потенціалу підприємства визначається су-
купністю можливостей природних умов, ресурсів, 
запасів і компетенції підприємства створювати про-
дукт для потенційних і наявних споживачів за до-
помогою реалізації бізнес-процесів. 

Особливу роль в системі елементів потенціа-
лу підприємства відіграє маркетингова складова 
(маркетинговий потенціал), неухильне зростання 
значення якої в умовах ринкових відносин обумов-
люється сутністю, значенням та функціями марке-
тингу в господарській діяльності. Маркетинговий 
потенціал характеризує, з одного боку, в якій мірі 
забезпечені певні «спроможності» підприємства, 
необхідні для утримання певних позицій на ринку 
(в межах певного сегменту, галузі, виду діяльнос-
ті), а з іншого боку – дає оцінку результативності 
використання підприємством умов зовнішнього се-
редовища для створення, підтримки та посилення 
цільових конкурентних переваг [1, с. 23]. 

Маркетинговий потенціал розглядають як су-
купність прийомів і засобів, які використовує під-
приємство для поліпшення умов реалізації продук-
ції та створення попиту на різні види товарів. 

Досліджуючи сутність маркетингового потенціа-
лу щодо його визначення, оцінки та формування в 
науковій літературі виділяють три підходи: 

- ресурсний підхід зорієнтований на визначення 
маркетингового потенціалу як сукупності ресурсів 
та зв’язків між ними, які забезпечують підприєм-
ству конкурентну позицію на ринку;

- функціональний підхід визначає маркетин-
говий потенціал як спроможність маркетингової 
служби забезпечити задоволення потреб спожива-
чів і використати потенційні ринки збуту;

- результативний підхід окреслює маркетинго-
вий потенціал як ступінь задоволення (порівняно з 
конкурентами) потреб клієнтів, які споживають ви-
роблену продукцію (надані послуги) з метою отри-
мання економічних вигод [2, с. 134]. 

Маркетинговий потенціал підприємства у літе-
ратурі ще називають ринковим, який характеризу-
ється за допомогою групи показників, найважливі-
шими з яких є: 

- співвідношення продукції, яка реалізована до 
товарної продукції; 

- частка ринку; 
- темпи зміни фізичного обсягу виробництва; 
- конкуренти; 
- диверсифікація продукції; 
- диверсифікація клієнтури; 
- фізичний попит на продукцію; 
- професійний склад кадрів; 
- співвідношення оновлення і вибуття основних 

фондів; 

- доля матеріальних витрат у собівартості про-
дукції. [3]. 

Для того, щоб краще зрозуміти сутність мар-
кетингового потенціалу, розглянемо його викорис-
тання на прикладі ПАТ «Київської кондитерської 
фабрики «Рошен». 

Кондитерська фабрика «Рошен» є однією із 
підприємств, які забезпечують стабільність укра-
їнської кондитерської галузі. Конкурентами під-
приємства виступають всі фірми, що виробляють 
аналогічну продукцію в Україні («Світоч», «АВК», 
«Крафт Фудз Україна», «Мілєніум») та всі закор-
донні виробники, які реалізують свою продукцію в 
Україні. Розподіл ринку між кондитерськими фа-
бриками представлений на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Розподіл ринку кондитерських виробів

Для того, щоб зрозуміти позиції ПАТ «Рошен» 
на ринку кондитерських виробів, проведемо аналіз 
продукції підприємства і конкурентів (таблиця 1). 

Порівнюючи продукцію ПАТ «Рошен» із кон-
курентними фірмами, можна зробити висновок, 
що рошенівські вироби поступаються конкурен-
там лише ціною товарів, але вона виправдовується 
якістю. Асортимент, методи продажу, пакування та 
умови оплати підприємств знаходяться майже на 
однаковому рівні. 

Об’єм виробництва кондитерських виробів «Ки-
ївської кондитерської фабрики «Рошен» за 2013 рік 
склав 64878 тис. тон, вартістю близько 385681,4 тис. 
грн. Структура виробництва кондитерської продук-
ції була розподілена таким чином: доля виробни-
цтва хліба та хлібобулочних виробів 11%, нешоко-
ладних виробів (сухарі, печиво, тістечка) – 40,02%, 
шоколаду та шоколадних виробів – 48,98%. Про-
даж кондитерських виробів зменшився на 10,41%, 
що складає 7536 тонн. Це пояснюється насамперед 
зниженням доходів населення. 

Основними видами продукції, яку виготовляє 
підприємство на сьогодні є: 

- какао, шоколад та цукристі кондитерські ви-
роби; 

- сухарі, печиво, пироги та тістечка тривалого 
зберігання; 

- хліб та хлібобулочні вироби. 

Таблиця 1
Аналіз продукції підприємства і конкурентів

№ Фактори впливу 
на збут продукції

Вага у 
балах

Оцінка фактору Інтегральна оцінка у балах
I II III IV V VI I II III IV V VI

1 Якість 35 5 4 4 4 4 3 175 140 140 140 140 105
2 Асортимент 10 5 4 5 4 3 3 50 40 50 40 30 30
3 Методи продажу 10 5 5 5 4 4 4 50 50 50 40 40 40
4 Пакування 15 5 5 4 4 4 5 75 75 60 60 60 75
5 Ціна 25 4 5 4 4 5 5 100 125 100 100 125 125
6 Умови оплати 5 4 4 4 4 4 4 20 20 20 20 20 20
7 Інтегральна оцінка 100 470 450 420 400 415 395

Де: I – «Рошен»; II – «АВК»; IIІ – «Світоч»; IV – «Конті»; V – «Крафт Фудз Україна»; VI – «Житомирські ласощі». 
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Аналіз основних ринків збуту кондитерської 
продукції ПАТ «Рошен» показує, що основним є 
ринок кондитерських виробів України, хоча і існує 
невелика частка збуту на ринках Росії, Монголії 
Казахстану, Молдови, Естонії, Латвії та Литви. Ві-
домо, що 63% продукції фабрики реалізується на 
Україні. Але, незважаючи на досить велику частку 
на українському ринку, на сьогоднішній день ПАТ 
«Рошен» схильна до значної конкуренції з боку ін-
ших виробників аналогічної продукції. 

Клієнтами підприємства виступають такі типи 
ринків: 

- ринок споживачів (все населення); 
- ринок виробників (установи харчування: 

кав’ярні, кафе, бари, ресторани, їдальні); 
- ринок державних установ (лікарні, школи, ди-

тячі садки, молодіжні центри); 
- ринок проміжних продавців (фірми, оптові 

бази, приватні магазини, супермаркети). 
Найбільш вагома думка при створенні та про-

суванні продукції належить ринку споживачів, так 
як вони є кінцевою ланкою. Тому доцільним буде 
розглянути його головні характеристики. Згідно з 
дослідженнями, до них належать: 

- стать – жінки 65%, чоловіки 35%;
- вік – від 15 до 50 років (серед яких більше по-

ловини це люди 20-40 років);
- сімейний стан – переважно сімейні люди;
- рівень достатку – середній та високий;
- територія проживання – більшість міст 

України. 
Вивчаючи ринки збуту, визначимо важливість 

параметрів продукції для кожного типу ринку (та-
блиця 2). 

Таблиця 2 
Визначення ринкових позицій  

при здійсненні вибору

Вид споживачів

Параметри продукції
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Малозабезпечені 2 1 3 2 3 3 14
Із середнім рів-
нем достатку 3 2 3 3 2 2 15

З високим рів-
нем достатку 3 3 1 3 1 1 12

Підприємства 2 2 2 3 3 2 14
Представники 
сфери харчу-
вання

3 2 2 3 3 2 15

Оцінка балу: 1 – несуттєвий фактор; 2 – суттєвий 
фактор; 3 – дуже суттєвий фактор. 

Виходячи з даних таблиці, можна зробити ха-
рактеристику цільового споживача. Соціальним 
прошарком є споживачі із середнім рівнем доходу, 
представники сфери харчування та підприємства. 
Орієнтуючись на ці ринки, необхідно вдосконалю-
вати можливий термін зберігання, екологічність, 
смакові якості та зовнішній вигляд продукції, так 
як саме ці параметри є вирішальними при виборі 
продукту. 

Мета «Рошен» – зберегти лідерство за загальни-
ми обсягами виробництва і продажів кондитерських 
виробів в Україні, а також продовжувати лідирува-
ти по сегментах: шоколадні цукерки (в коробках і 
вагові), карамель, борошнисті вироби. 

Для того, щоб конкурувати з кондитерськими 
фабриками, які діють на території України, ком-
панія «Рошен» проводить безліч акцій та інших 
розважальних заходів для залучення максималь-
ної кількості споживачів. Так, керівництво компа-
нії організовує екскурсії для шкільних груп дітей, 
влаштовує постанови, регулярно створює нову та 
оновлює дизайн коробочної продукції; реконструю-
вало набережну та створило світломузичний фон-
тан, запустило у фірмовому магазині атракціон з 
роботизованих ляльок.

Виробничі об'єкти кондитерської корпорації 
«Рошен» сертифіковані відповідно до вимог міжна-
родних стандартів якості та безпеки продуктів хар-
чування ISO 22000:2005. На підприємствах корпо-
рації «Рошен» працює система управління якістю, 
яка відповідає вимогам ISO 9001:2000, що підтвер-
джується наявністю у кожної із фабрик корпорації 
«Сертифікатів відповідності». 

Важливою ланкою в системі управління якістю 
кондитерських фабрик є лабораторний контроль. 
Він забезпечує всебічний моніторинг характерис-
тик сировини, готової продукції і умов проведення 
технічних процесів. На основі аналізу результатів 
моніторингу проводяться корекційні дії, спрямовані 
на усунення причин виявлених невідповідностей.

Рекламна кампанія «Рошен» представлена:
- рекламними роликами на телебаченні;
- PR-матеріалами про продукцію та компанію 

у різних виданнях, включаючи і спеціалізовані ви-
дання; блоковою рекламою в жіночій пресі, яка має 
чіткий асоціативний зв'язок з роликом на ТБ. 

Оскільки цільовою аудиторією є жінки, які чи-
тають барвисті жіночі журнали, блокова реклама 
була і є в основному в жіночих журналах. Що сто-
сується зовнішньої реклами, то це більше продук-
това реклама, але скрізь в обов'язковому порядку 
присутній логотип «Rosen».

Для того, аби розширити ринок збуту кондитер-
ської продукції, підприємству необхідно взяти до 
уваги такий сегмент ринку, як сегмент хворих діа-
бетом людей. В Україні за останні роки захворюва-
ність на цю ендокринно-обмінну патологію збільши-
лася вдвічі. Нині це – понад мільйон хворих.

Хоча підприємство не працювало раніше з цим 
сегментом, у нього є можливість почати просування 
діабетичних товарів на обраному сегменті викорис-
товуючи сформовану збутову мережу і налагоджені 
відносин з посередниками.

Ще одним сегментом може стати сегмент жінок 
від 20-50 років (жінки, які бажають схуднути або 
піклуються про калорійність своєї їжі). Необхідно 
налагодити випуск дієтичної продукції низькокало-
рійного змісту.

Сегмент «діти» також збільшить межі впливу 
підприємства. Компанія може випускати різнома-
нітні шоколадні батончики з різною начинкою та 
льодяникові карамелі. За дослідженнями вчених 
саме ця продукція користується найбільшим попи-
том у дітей.

Висновки з проведеного дослідження. З усьо-
го вищесказаного можна зробити наступні ви-
сновки. Сьогодні ефективність підприємницької 
діяльності визначається рівнем ефективності ви-
користання потенціалу підприємства, а особли-
во маркетингового потенціалу, оскільки сучасні 
умови підприємництва визначають розуміння 
потреб споживача і забезпечення високої якості 
продукції, послуг як передумову успіху в конку-
рентній боротьбі. 

На сьогоднішній день ПАТ «Рошен» схильна до 
значної конкуренції з боку виробників на ринку 
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кондитерських виробів. Відомо, що 63% продукції 
фабрики реалізується на Україні. 

Завдяки репутації та якості виробів, задоволе-
ності споживачів і, як наслідок, попиту на продук-
цію підприємство займає 23% рику України, що є 
найбільшою долею, порівнюючи з конкуруючими 
фірмами.

Компанія невпинно працює над просуванням 
товару споживачам. Вона використовує найбільш 
ефективні засоби реклами та велику кількість ак-

цій і знижок. Постійно вдосконалює та розробляє 
нові види продукції.

Для того аби розширити кількість споживачів, 
необхідно звернути увагу на такі сегменти ринку, як: 
хворі діабетом; люди, які вживають низькокалорійну 
їжу; діти. При розробці планів маркетингової діяль-
ності будуть враховуватися особливості окремих рин-
кових сегментів, в результаті чого буде досягнутий 
високий ступінь орієнтації інструментів маркетингової 
діяльності на вимоги конкретних ринкових сегментів.
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ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню основних напрямів фінансування інноваційної діяльності в Україні. Представлено 
позитивний досвід іноземних країн у фінансовій підтримці інноваційного розвитку. Виявлено проблеми фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності в Україні та обґрунтовано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, фінансування інноваційної діяльності, інноваційна 
політика.

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність 
має важливе значення для економічного 

розвитку будь-якої країни. Інноваційна політи-
ка набула системного характеру, основною метою 
якої стало формування економічного середовища, 
сприятливого для створення і впровадження но-
вовведень. Економічно розвинені країни прийняли 
відповідні програми, що передбачають інституцій-
ні зміни для стимулювання інноваційного розви-
тку, серед них – утворення нових адміністративних 
структур, визнання на державному рівні інновацій 
життєво важливим фактором економічного розви-
тку, вироблення пріоритетів для побудови націо-
нальної інноваційної стратегії. 

Проблеми та перспективи розвитку економіки 
на інноваційних засадах отримали достатньо ши-
роке висвітлення в зарубіжній та вітчизняній науці. 
У вітчизняній літературі це праці В. Гейця, Ю. Ба-
жала, В. Денисюка, Д. Маліцького, О. Михайліцької, 
А. Мокія, О. Саліхової, В. Соловйова, Л. Федулової.

Постановка завдання. Не дивлячись на законо-
давче та інституційне забезпечення інноваційних 
процесів, існує широкий перелік причин стримування 
інноваційного розвитку України, деякі з них пов’язані 
із фінансовими проблемами. Тому метою статті є до-
слідження основних напрямів та механізмів фінансо-
вого забезпечення інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. В за-
лежності від визначення національних пріоритетів 
на рівні держави застосовується досить широкий 
набір методів і засобів стимулювання інноваційної 
діяльності. Це коригування податкового та патент-
но-ліцензійного законодавства; регулювання пе-
редачі технологій; запровадження системи контр-
актних відносин; застосування форм підтримки 
міжорганізаційної кооперації та малого інновацій-
ного бізнесу [3, с. 67]. Світовий досвід показує, що 
традиційним методом впливу на інновації в промис-
ловості особливо в період економічного піднесення, 
є податкові пільги.

Необхідність управління інноваційними проце-
сами, на нашу думку, також обґрунтовується тими 
факторами, що однією із закономірностей розвитку 
суспільства є його періодичне інноваційне онов-
лення, циклічність інноваційної активності, непе-
редбачуваність інноваційних проривів у науці та 
динамічність інноваційного лагу (під останнім ро-
зуміється час від моменту появи відкриття та його 
практичною реалізацією).

Принципи формування державної інноваційної 
політики у США [3, с. 72]:

- урядова підтримка фундаментальних дослі-
джень і одночасне перенесення більшої частини ви-
трат на прикладні дослідження на приватний сектор; 
планування на адміністративному рівні довгостроко-
вих НДДКР, що мають загальнодержавне значення;

- встановлення пріоритетів у сфері науки і техніки;
- стимулювання перебудови промисловості згід-

но з планом економічного відродження як непрямі 
фінансування НДДКР з боку приватного сектору.

Тактика визначення пріоритетів у різних кра-
їнах ґрунтується на національних проблемах еко-
номіки. Наприклад, у США процес формування 
системи державних пріоритетів спрямовується на 
розширення асигнувань на НДДКР і регулювання 
їхнього розподілу. 

Наприклад, у розвинених країнах фінансування 
інноваційної діяльності можуть здійснювати спеціа-
лізовані банки або універсальні банки, які створили 
спеціалізовані відділи чи департаменти інновацій-
ного розвитку.

Під механізмом фінансування інноваційної ді-
яльності розуміють сукупність форм, методів і спо-
собів фінансування інновацій, які відображають ви-
користання специфічних джерел фінансування в 
ув’язці з господарською ситуацією компанії, плана-
ми її поточної діяльності. Фінансовий механізм за-
безпечення інноваційної діяльності має три головні 
компоненти: державне фінансування, кредитування 
і самофінансування [6]. Зрозуміло, що на практиці 
різні форми фінансування можуть використовува-
тися одночасно.

Методи фінансування поділяють на прямі та не-
прямі. Найбільш поширеними джерелами прямого 
фінансування інноваційної діяльності є банківські 
кредити, кошти від емісії цінних паперів, власні ко-
шти та ін. До непрямих належать придбання у роз-
строчку або отримання в лізинг, придбання ліцензії 
з оплатою у формі роялті тощо [6]. 

Як показує статистика, основним джерелом фі-
нансування інноваційної діяльності в Україні на 
сьогодні (табл. 1) залишаються власні кошти під-
приємств, частка яких у 2013 році зросла і склала 
72,9% загального обсягу витрат. Одночасно фінан-
сову підтримку від держави отримали 10 підпри-
ємств із держбюджету і 24 – із місцевих бюджетів, 
загальна частка отриманих коштів становила 1,9% 
загального обсягу фінансування інноваційної діяль-
ності (для порівняння: у 2012 році – 2,1%). Також 
по 12 підприємств отримали кошти вітчизняних та 
іноземних інвесторів, частка яких становила 1,3% і 
13,1% відповідно, 55 підприємств скористалися кре-
дитними коштами, їхня частка значно скоротилася 
і склала 6,6% (21%).

Можна побачити, що хоча у структурі фінан-
сування інноваційної діяльності частка власних ко-
штів зросла, загальна сума виділених коштів у 2013 
році знизилася. Як стверджують вітчизняні науков-
ці, «більшість підприємств працює збитково, а ті, 
що отримують прибуток – не поспішають ризику-
вати, адже інноваціям притаманний високий рівень 
ризику» [4].

© Полякова Ю.В., 2015



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ74

2 (05) частина ІІ, травень 2015

Звичайно, не слід вважати таку ситуацію нор-
мою, так як режим самофінансування внаслідок 
обмеженості коштів гальмує перетік капіталів у 
високоефективні сфери виробництва, стримує ре-
структуризацію компаній на користь високотехно-
логічних виробництв [6]. 

Доведено, що рівень інноваційності розвитку 
економіки країни визначає її місце та позиції на 
світових товарних ринках. Це підтверджується ві-
домою моделлю зовнішньої торгівлі, де перший рі-
вень представлений сировинними та сільськогоспо-
дарськими товарами, другий – продукцією обробної 
промисловості, третій – високотехнологічною та ін-
новаційною продукцією.

Проте, як зазначають вітчизняні вчені, сучасні 
інноваційні процеси в Україні слід охарактеризу-
вати як інноваційну паузу. Називають такі основні 
причини: суб’єктивний підхід та ігнорування поло-
жень сучасної інноватики, нехтування принципом 
наукового обґрунтування стратегічних рішень з боку 
представників органів влади, відсутність державних 
замовлень на інноваційну продукцію у підприємців 
та стимулюючого податкового режиму [10, с. 46].

Спільною проблемою для постсоціалістичних 
країн, на нашу думку, залишається неналеж-
не фінансування інноваційної та науково-техніч-
ної діяльності. Для порівняння, навіть у країнах з 
найвищими показниками фінансування НДДКР – 
Словаччини, Чехії, Естонії він суттєво відстає від 
рівня економічних розвинених держав. У США, 
Японії, Німеччині на фінансування НДДКР ви-
трачається 2,3-3,3% ВВП при значно вищих його 
розмірах [8, с. 48]. На жаль, в Україні показник 
наукоємності ВВП при його загальних незначних 
величинах має тенденцію до зменшення, починаю-
чи з 2003 року.

Науковцями показана закономірність, яка свід-
чить, що на початковій стадії зародження іннова-
ційних систем роль держави у здійсненні наукових 
досліджень домінує, на другій стадії досягається ба-
ланс між участю держави та приватних інвестицій у 
фінансуванні інновацій, на третьому етапі – коли на-
ціональна інноваційна система в достатній мірі роз-
винута, провідною стає роль бізнес-сектора [1].

Попри різноманітність джерел фінансування ін-
новаційної діяльності, основним фактором, що його 
забезпечує у розвинених країнах, є венчурне фінан-
сування. В Україні можна констатувати відсутність 
системи венчурного фінансування, в реєстрі фірм 
практично всі іноземні. Ринок венчурного капіталу в 
нашій країні становить близько 400 млн. дол. США. 
Політика формування венчурної індустрії зміню-
ється у відповідності до вимог часу – раніше фон-

ди створювалися спільно з фінансово-економічними 
групами, потім акцент змістився на технологічних 
партнерів і професійних управляючих компаній, що 
здатні залучати кошти інвесторів. У перспективі 
планувалося збільшення середнього розміру капіта-
лізації новостворюваних фондів [2, с. 6].

Венчурний капітал в інноваційній економіці ви-
конує низку функцій, таких як науково-технічна, 
акумуляція фінансових ресурсів, комерціаліза-
ція інноваційної діяльності, стимулююча, соціаль-
на та міжнародна [5, c. 61]. Зарубіжний досвід та-
кож підтверджує вище згадані закономірності, що 
втручання держави у розвиток венчурного бізнесу 
змінюється в залежності від періоду, спочатку дер-
жава надає безпосередню фінансову підтримку, на 
другому етапі застосовується механізм державно-
приватного партнерства, у подальшому відбуваєть-
ся послаблення державного втручання і активізація 
приватних інвесторів.

Фінансову підтримку інноваційної діяльності мо-
жуть потребувати як малі, так і великі компанії. 
Наголошують, що малі виконують роль розвідників 
і творців нової продукції, а великий бізнес виконує 
функцію організатора масового виробництва нової 
продукції [5, с. 62]. Можна зробити узагальнення, що 
корпорації для максимізації ринкової вартості компа-
нії дбають про прискорення інноваційної сприйнят-
ливості, демонструючи гнучкість у створенні альян-
сів для реалізації інноваційних проектів [6]. Світова 
практика показує, що малі інноваційні фірми успішно 
користуються підтримкою спеціалізованих фондів та 
програм, наприклад, у США це Адміністрація мало-
го бізнесу (SBA), Інноваційна дослідницька програма 
малого бізнесу (SBIR), у Великобританії – Британ-
ський фонд високих технологій, у Фінляндії – На-
ціональний фонд досліджень та розвитку (SITRA), в 
Японії – Центр венчурного підприємництва.

Серед інших факторів, що стримують інновації, 
називають високий рівень ризику, значну вартість 
нововведень, нестачу власних коштів та фінансо-
вої підтримки держави, відсутність інформації про 
нові технології, ринки збуту та ін. Успіх на ринку 
інноваційного промислового підприємства значною 
мірою пов’язаний з його здатністю у конкурентному 
середовищі вирішувати завдання на високому рівні, 
своєчасно та кваліфіковано. 

На шляху створення механізмів фінансового за-
безпечення інноваційної моделі розвитку виділяють 
такі перепони [4]:

- можливості отримувати стабільно високі до-
ходи від традиційних видів економічної діяльності;

- слабкість та неліквідність внутрішнього фон-
дового ринку;

Таблиця 1
Структура загального обсягу фінансування інноваційної діяльності

2010 2012 2013

тис. грн. у % до загаль-
ного обсягу тис. грн. у % до загаль-

ного обсягу тис. грн. у % до загаль-
ного обсягу

Усього 8045495,2 100 11480562,8 100 9562626,0 100
власні кошти 4775235,7 59,3 7335852,7 63,9 6973435,8 72,9
державний бюджет 87001,0 1,1 224256,1 2,0 24659,6 0,3
місцевий бюджет 5663,7 0,1 17591,6 0,1 157665,0 1,6
позабюджетні фонди 929,0 - 25,4 - 21710 -
вітчизняних інвесторів 31018,7 0,4 154461,5 1,3 123749,0 1,3
іноземних інвесторів 2411395,6 30,0 994783,7 8,7 1253193,0 13,1
кредитів 626107,6 7,8 2407795,2 21,0 630197,8 6,6
інші джерела 108143,9 1,3 345796,6 3,0 397554,8 4,2

Джерело: [7]
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- відсутність небанківських інститутів;
- труднощі з ефективним розміщенням фінансо-

вих ресурсів у банківській системі.
Істотним фактором, що стримує інноваційну ак-

тивність промислових підприємств, на думку нау-
ковців, також є відсутність платоспроможного попи-
ту на інноваційну продукцію. Це викликано, перш за 
все, невисокими темпами становлення відповідного 
ринку інноваційної продукції в Україні, неспромож-
ністю більшості вітчизняних підприємств виступати 
в якості рівноправних партнерів на світовому рівні, 
оскільки інноваційний продукт західного виробни-
цтва має переваги для споживачів.

Слід враховувати, що за умов, коли вітчизняні 
підприємства не зможуть випускають конкуренто-
спроможну інноваційну продукцію, вони переміща-
ються у неінноваційну нішу, втрачають техноло-
гічну квазіренту (додаткову складову прибутку) та 
скорочують можливості технічної модернізації не 
лише за рахунок власних резервів, а й за рахунок 
залучених коштів і кредитів [9, с. 59]. 

Отже, важливість ролі інноваційної діяльності 
в умовах глобальної конкурентної економіки усві-
домлюють усі країни. Низький рівень інновацій-
ної активності у більшості пострадянських країн 
пов’язують, окрім фінансових аспектів, із серйоз-
ними втратами науково-технічного та інноваційного 
потенціалу за часів ринкових перетворень. Але для 
досягнення вагомих результатів необхідно продо-
вжувати збільшувати обсяги фінансування іннова-
ційних розробок, розширювати мережу відповід-
них установ, стимулювати розвиток національних 
інноваційних систем. Не можна також відмовлятися 

від інновацій в період кризових економічних явищ, 
держава повинна стимулювати модернізацію ві-
тчизняних підприємств та стимулювати їх іннова-
ційну активність різноманітними заходами.

Фінансове забезпечення інноваційних процесів в 
Україні характеризується наступними особливос-
тями: незначний обсяг фінансування інноваційної 
діяльності у порівнянні з іншими країнами, нера-
ціональна структура джерел фінансування, відсут-
ність стабільних джерел фінансування, нерозвине-
ність ринку інституційних інвесторів. 

Проблеми інноваційного розвитку, у тому чис-
лі його фінансового забезпечення, неможливо 
розв’язати окремими неузгодженими діями, особли-
вість їх стимулювання полягає в тому, що найбільш 
важливі пріоритети все більшою мірою пов’язуються 
із ретельною роботою зі зміцнення всіх існуючих ла-
нок національних інноваційних систем.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, в Україні протягом останніх років збері-
гається тенденція, яка проявляється у тому, що 
найбільша частка фінансування інноваційної ді-
яльності припадає на власні кошти підприємств 
(понад 70%), а не на державну підтримку, креди-
ти, іноземні інвестиції або венчурне фінансування. 
Розв’язання виявленої проблеми полягає у ство-
ренні спеціальних умов оподаткування інновацій-
ної діяльності, формування системи венчурного 
фінансування, залучення іноземних інвестицій, 
створення спеціалізованих лізингових компаній із 
пріоритетністю ролі держави на початкових ета-
пах формування дієвої системи фінансового забез-
печення інноваційного розвитку.
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ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация
Статья посвящена исследованию основных направлений финансирования инновационной деятельности в Украине. 
Представлено положительный опыт иностранных стран в финансовой поддержке инновационного развития. Выявлено 
проблемы финансового обеспечения инновационной деятельности в Украине и обосновано пути их решения.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное развитие, финансирование инновационной деятель-
ности, инновационная политика.
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Постановка проблеми. В сучасному світі еко-
номіка практично кожної країна значно ін-

тегрована у світову економіку, що обумовлює не-
обхідність обігу валютних цінностей на території 
держави та правове регулювання такого процесу. 
Важливим засобом правового регулювання Украї-
ни як суверенної держави є встановлення правових 
норм обігу валютних цінностей на території Укра-
їни, а також поза її межами, де власниками ва-
лютних цінностей виступають резиденти України. 
Одним із напрямків регулювання є встановлення 
юридичної відповідальності за порушення порядку 
відкриття валютних рахунків резидентами за меж-
ами України.

Україна, реалізуючи свої права суверенної дер-
жави, з метою забезпечення стабільності власної 
економіки та позитивного показника торговельного 
сальдо, встановила порядок відкриття валютних ра-
хунків резидентами за межами України, а за пору-
шення такого порядку законодавцем в різний час пе-
редбачалися різні види юридичної відповідальності.

Не піддаючи сумніву виключну важливість збе-
реження валютних цінностей, що перебувають у 
власності резидентів України, саме на території 
нашої держави, де такі цінності витупають одним 
із факторів успішного розвитку економіки, виклю-
чають дефіцит валюти на внутрішньому ринку та 

сприяють появі внутрішніх інвестицій, розглянемо 
юридичну відповідальність, яка повинна запобігати 
виведенню валютних цінностей з України та аку-
муляцію їх на закордонних рахунках резидентів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід 
зазначити праці таких вчених у галузі валютного 
регулювання як О. П. Васильченко, О. М. Борис-
лавська, А. А. Єзеров, Л. М. Кравченко, В. Л. Кро-
тюк, В. В. Копейчиков, Є. В. Карманов, М. П. Орзіх,  
А. А. Селіванов, В. С. Скомороха, М. Ю. Тесленко,  
Д. С. Терлецький, В. М. Шаповал та інші.

Мета дослідження. Метою даної статті є окрес-
лення основних аспектів відповідальності за по-
рушення порядку відкриття валютних рахунків в 
Україні та напрямів її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Валютні рахунки, 
які відкриваються та закриваються у закордонних 
банках резидентами України, є одною із сторін ва-
лютних правовідносини. Регулювання їх відкриття 
та закриття є одним із основних напрямків діяльнос-
ті Національного банку України. Ключовими понят-
тями валютного законодавства є поняття «валюта», 
«валютні операції» та «валютні рахунки». Поняття 
валюти дуже часто асоціюється з грошовими одини-
цями держав. Але при цьому термін «валюта» може 
застосовуватись в декількох значеннях: як грошова 
одиниця, яка є основою грошової системи України, 

© Рябчук Р.В., Логвинюк М.П., Панькевич В.М., 2015



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 77

2 (05) Vol. IІ, may 2015

як тип грошової системи держави (валюта золота, 
валюта срібла, валюта паперова) і як грошові знаки 
іноземних держав, кредитні і платіжні документи, 
які виражені в грошових одиницях та використову-
ються у міжнародних розрахунках. Саме останнє і 
являє собою поняття іноземна валюта. 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про сис-
тему валютного регулювання і валютного контр-
олю» визначає валюту України як грошові знаки 
у вигляді банкнот, казначейських квитків, монет і 
в інших формах, що знаходяться в обігу і є закон-
ним платіжним засобом на території України. До 
валюти також відносяться грошові знаки, вилучені 
або ті, які вилучаються з обігу, кошти на рахун-
ках, у внесках у банківських й інших кредитно-фі-
нансових установах на території України. Другою 
складовою категорії – «валюта України» (поруч з 
власне валютою України) – є платіжні документи 
та інші цінні папери, до яких входять акції, обліга-
ції, купони до них, бони, векселі, боргові розписки, 
акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сер-
тифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банків-
ські документи, виражені у валюті України.

Так, відповідно законодавства України під іно-
земною валютою розуміється як власне іноземна 
валюта, так і монетарні метали, платіжні доку-
менти, та інші цінні папери, виражені в іноземній 
валюті або монетарних металах. При цьому влас-
не іноземною валютою є іноземні грошові знаки 
у вигляді банкнот, казначейських квитків, монет, 
що знаходяться в обігу і є законним платіжним 
засобом на території відповідної іноземної дер-
жави [1, c. 257].

Виходячи із поняття «валюти» ми можем вияс-
нити і поняття «валютні операції», адже вони тісно 
пов'язані з валютними рахунками. Валютні опера-
ції – операції, пов’язані з переміщенням або пере-
ходом права власності на валютні цінності. Валют-
ний рахунок – це рахунок, який відкривається в 
комерційному банку для зберігання іноземної ва-
люти і здійснення всіх видів банківських операцій. 
Порядок відкриття та ведення валютних рахунків в 
Україні та резидентами за її межами регулюється 
законодавством держави, нормативно-правовими 
актами НБУ. 

Нормативно-правовий акт, який регулює поря-
док відкриття рахунків фізичним та юридичним 
особам за межами України є Постанова НБУ «Про 
затвердження Положення про порядок видачі На-
ціональним банком України індивідуальних ліцен-
зій на розміщення резидентами (юридичними та 
фізичними особами) валютних цінностей на рахун-
ках за межами України». 

Для отримання ліцензії або зміни умов раніше 
отриманої ліцензії заявник має подати документи 
(копії документів), перелік яких визначений у від-
повідному пункті глави цього Положення, терито-
ріальному управлінню Національного банку за міс-
цезнаходженням (місцем проживання) резидента 
для фізичних осіб, які не є підприємцями, Депар-
таменту контролю, методології та ліцензування ва-
лютних операцій Національного банку – для юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Строк 
розгляду Департаментом документів заявника 
становить не більше 25 робочих днів і відлічуєть-
ся з дати звернення. Ліцензія для юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, для фізичних осіб 
оформляється в двох примірниках. Після оплати 
власником ліцензії послуг з видачі ліцензії перший 
примірник ліцензії на номерному гербовому блан-
ку Національного банку (Управління) надсилається 
власнику ліцензії або передається йому (уповнова-
женій ним особі) під підпис на другому примірнику. 
Другий примірник ліцензії зберігається в Депар-
таменті. З моменту отримання зазначеної ліцензії 
можливе відкриття валютних рахунків за межами 
країни [2, c. 257].

Валютні рахунки являються основою валют-
них операцій і по обсягу валютних операцій можна 
встановити динаміку обсягу валютних рахунків.

У таблиці ми бачимо що частка обсягу опера-
цій із безготівковою іноземною валютою порівняно з 
усім обсягом операцій з іноземною валютою складає 
93%, 95%, 97% відповідно у 2012, 2013, 2014 роках. 
Це показує те що в Україні добре розвинута банків-
ська сфера, та сфера безготівкового обігу.

У 2014 році обсяг операцій із без готівковою 
іноземною валютою становить 13948,60 млн. до-
ларів США і порівняно з 2013 роком зменшився 
на 82,53%. А обсяг операцій із готівковою інозем-
ною валютою становить 343,30 млн. доларів США, 
і порівнюючи з попереднім роком зменшився на 
91,24%. Також він складається з обсягу валюти, 
купленої банками в населення і обсягу валюти, 
проданої населенню, які порівняно з попередніми 
роками зменшився [4].

Зменшення обсягу операцій з іноземною валю-
тою пов'язане з відтоком іноземного капіталу, та 
закриттям валютних рахунків в Україні та збіль-
шенням фактів відкриття резидентами України 
валютних рахунків за кордоном. Твердження про 
збільшення відкриття валютних рахунків резиден-
тами за межами України, зокрема, і незаконним 
шляхом підтверджується статистикою, що надана 
Державною судовою адміністрацією України та ві-
дображається у табл. 2, 3.

Таблиця 1
Динаміка і структура обсягу операцій з іноземною валютою  

на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж у доларовому еквіваленті)

Показники
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2013 рік проти 2012 року

млн. дола-
рів США % млн. дола-

рів США % млн. дола-
рів США % Абсолютний 

приріст, млн. грн.
Темп при-
росту, %

Обсяг операцій із без-
готівковою іноземною 
валютою.

46322,50 93,74 79862,10 95,78 13948,60 97,6 -65913,50 -82,53

Обсяг операцій із готівко-
вою іноземною валютою: 3094,80 6,26 3515,80 4,22 343,30 2,4 -3172,50 -90,24

Обсяг валюти, купленої 
банками в населення 1442,20 2,92 1287,8 1,54 148,10 1,04 -1139,70 -88,50

Обсяг валюти, проданої 
населенню 1652,60 3,34 2228,00 2,67 195,20 1,37 -2032,80 -91,24

Всього обсягу операцій з 
іноземною валютою. 49417,30 100 83377,90 100 14291,90 100 -69086,00 -82,86
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Таблиця 2
Інформація про кількість осіб, засуджених  
за ст. 208 КК України за 2001-2011 роки

Роки Кількість засуджених осіб
2001 0
2002 3
2003 4
2004 13
2005 2
2006 0
2007 0
2008 4
2009 0
2010 3
2011 1

Таблиця 3
Інформація про кількість розглянутих справ  

за ст. 1622КУпАП за 2011-2014 роки
Роки Кількість розглянутих справ
2011 0
2012 15
2013 22
2014 16

Динаміка притягнення порушників до кримі-
нальної відповідальності свідчить про збільшення 
таких випадків під час політичної нестабільності в 
країні, зокрема, в період проведення виборів Пре-
зидента України. Разом з тим, після скасування у 
2011 році кримінальної відповідальності за неза-
конне відкриття валютних рахунків за кордоном 
відбувається різке збільшення виявлення фактів 
незаконного відкриття та використання валютних 
рахунків за кордоном резидентами України, що, 
наразі, визнається адміністративним порушен-
ням. Так, відповідно до ст. 1622 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення: «Незаконне 
відкриття або використання за межами України 
валютних рахунків фізичних осіб, вчинене грома-
дянином України, який постійно проживає на її 
території, а так само валютних рахунків юридич-
них осіб, що діють на території України, вчинене 
службовою особою підприємства, установи чи орга-
нізації або за її дорученням іншою особою, а також 
вчинення зазначених дій громадянином – суб'єктом 
підприємницької діяльності тягне за собою накла-
дення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян [3]. 

Тобто порушник може сплатити від 8500 грн до 
17000 грн, що наразі становить від 350 до 700 дола-
рів США. Зазначена сума є мізерною в порівнянні 
із коштами, що акумулюються на таких рахунках, 
а також тією шкодою, що завдається національний 
економіці від таких протиправних дій.

Недарма, в ст. 208 КК України з 2001 року по 
2011 рік існувала кримінальна відповідальність за 
незаконне відкриття або використання за межами 
України валютних рахунків. 

Об’єктом злочину був встановлений законодав-
ством порядок відкриття і використання за межами 
України валютних рахунків фізичних та юридич-
них осіб. Предметом злочину були: валютні рахун-
ки фізичних осіб; валютні рахунки юридичних осіб, 
що діють на території України. Вказані рахунки 
мали бути відкриті за межами України – у фінан-
сово-кредитних установах, у т.ч. в банках інозем-
них держав.

Об’єктивна сторона злочину проявлялась у двох 
альтернативних формах: незаконне відкриття за-
значеними у диспозиції ст. 208 особами валютних 
рахунків за межами України; використання таких 
рахунків з порушенням порядку, встановленого 
законом. Незаконне відкриття валютних рахунків 
фізичних або юридичних осіб за межами України 
означало передусім їх відкриття без відповідного 
дозволу Національного банку України.

Суб’єктом цього злочину виступали фізичні ді-
єздатні особи-резиденти України. Каралося таке ді-
яння штрафом від п’ятисот до тисячі неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк до двох років, або обмеженням 
волі на строк від двох до чотирьох років з конфіс-
кацією валютних цінностей, що знаходяться на за-
значених вище рахунках.

Кваліфікованими ознаками цього злочину були: 
повторність, вчинення за попередньою змовою групою 
осіб, що каралося позбавленням волі на строк від трьох 
до п’яти років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років та з конфіскацією валютних цінностей, що 
знаходяться на зазначених вище рахунках.

Аналізуючи ситуацію, що наразі склалася в кра-
їні, а також масові факти виявлення за кордоном 
валютних рахунків громадян, що є представниками 
вищих гілок минулої і теперішньої влади, ми гли-
боко переконані про передчасність декриміналізації 
законодавцем діяння, відповідальність за яке була 
передбачена ст. 208 КК України. Наслідки виводу 
капіталу за кордон наразі загрожують національ-
ний безпеці України та підривають економічну 
основу її функціонування, що свідчить про подаль-
ше існування значної суспільної небезпечності та-
кого діяння. Позиція законодавця про переведення 
злочину, передбаченого ст.208 КК України у розряд 
адміністративного проступку, який навіть не перед-
бачає як стягнення конфіскацію коштів на таких 
рахунках, на нашу думку, пролобійована частиною 
депутатів, що мають стосунок до великого бізнесу 
або найвищих керівних посад у державі.

Висновки. Підсумовуючи зазначене, потрібно 
констатувати, що наразі відсутня юридична проти-
дія такому негативному для національної економіки 
явищу як виведення з країни валютних цінностей 
та акумулювання їх на рахунках резидентів Укра-
їни у фінансових установах за кордоном. Існую-
ча адміністративна відповідальність об’єктивно не 
може виконувати роль стримуючого фактору не-
законному відкриттю та використанню валютних 
рахунків резидентів України за кордоном через 
малозначність для порушника розміру адміністра-
тивного штрафу, а також об’єктивна неможливість 
виявлення та припинення цього протиправного ді-
яння за кордоном, адже правова допомога зарубіж-
них колег можлива лише у випадку розслідування 
кримінального провадження, порушеного за озна-
ками злочину середньої тяжкості, тяжкими або 
особливо тяжкими злочинами. Тому отримання до-
казів протиправної діяльності та її документування 
для вітчизняних правоохоронних органів наразі є 
практично неможливим.

Таким чином, враховуючи кількість незаконних 
закордонних рахунків, що постійно виявляються 
правоохоронцями, які розслідують зловживання 
високопосадовців нашої держави, а також значну 
шкоду від таких дій, що завдається економічній 
безпеці країни, пропонуємо повернути до чинного 
КК України кримінальну відповідальність за неза-
конне відкриття та використання закордонних ва-
лютних рахунків резидентами України.
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ЗАГАЛЬНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА  
В БЕРДЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ЗА 2013-2014 РОКИ

Досліджено тенденції розвитку галузі тваринництва в Бердянському районі Запорізької області за 2013–2014 рр. 
Виконано оцінку стану галузі тваринництва. За отриманими результатами окреслено проблеми та основні причи-
ни їх виникнення. Визначено напрями розвитку тваринництва, пояснено роль держави у регулюванні процесів, що 
відбуваються у галузі. Пред’явленні шляхи вирішення проблем в галузі.
Ключові слова: скотарство, виробництво м’яса, поголів’я ВРХ, молочне скотарство, державні дотації, проект 
«Відроджене скотарство», економічна ефективність.

Постановка проблеми. Тваринництво як га-
лузь економіки займається розведенням та 

вирощуванням тварин для отримання продуктів 
харчування та сировини для харчової і легкої про-
мисловості, а також для господарських та рекре-
аційних потреб. Негативні тенденції, які відбува-
ються ще з 90-х років минулого століття в галузі 
тваринництва, визначаються, передусім, скорочен-
ням поголів'я худоби та птиці у сільськогосподар-
ських господарствах, поступовим уповільненням 
впливу інтенсивних чинників на темпи росту ви-
робництва тваринницької продукції. Тваринництво 
перетворилося на збиткову галузь, якою стало не-
вигідно займатися. Дестабілізуючі процеси в галу-
зі прийняли обвальний характер, внаслідок чого в 
усіх. без виключення. типах тваринницьких госпо-
дарств погіршилися результати їх господарської 
діяльності [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі розвитку тваринництва в Україні та ефек-
тивності функціонування галузі присвячені наукові 
дослідження вітчизняних вчених: В.О. Марцине-
вич, К.С. Коломієць [1], С. П. Азізова, О. М. Бари-
ловича [2], П. І. Гайдуцького, С. В. Коляденка [3],  
І. В. Ксьонжика [4], В. М. Микитюка, П. Т. Саблука, 
І. С. Трончука, В. В. Юрчишина та інших. Проте, не-
зважаючи на наявність значної кількості наукових 
праць у даному напрямку, питання становлення і 
розвитку тваринницької галузі не втрачають своєї 
актуальності. 

Ціль статті. Завданням дослідження є аналіз си-
туації, яка склалася у тваринництві, виокремлення 
позитивних та негативних тенденцій, що відбува-
ються в галузі, та визначення можливостей подаль-
шого розвитку тваринництва в Бердянському районі.

Дослідження. Ситуація, що на сьогодні склалася 
в галузі тваринництва пов’язана з тим, що у рин-
кових умовах сільськогосподарським виробникам 
невигідно займатися такою фінансово та матері-
аломісткою галуззю. Зміна економічних відносин 
між виробниками аграрної сфери та переробними 
підприємствами, недосконала система ціноутворен-
ня й збуту продукції тваринництва, невідповідні 
механізми постачання кормів і забезпечення ними 
та іншими необхідними ресурсами, відсутність сис-
темного підходу в державній підтримці призвели до 
того, що собівартість продукції цієї сфери почала 
значно перевищувала її реалізаційну ціну. Внаслі-
док чого тваринники змушені були вдатися до зна-
чного скорочення чисельності поголів’я [4, c. 93].

За 2014 рік ми спостерігаємо позитивну тен-
денцію до збільшення поголів’я у галузі вівчарства 
(табл. 1). Приріст поголів’я, відповідно, становить 6%. 
Проте, у інші галузях господарства було зафіксовано 

його скорочення, щонайбільше скоротилося поголів’я 
свиней на 38% у порівнянні з 2013 р. Цьому сприяв 
тотальний імпорт в Україну дешевої свинини, на-
ціональні виробники змушені були знижувати ціну, 
навіть зазнаючи збитків, що спричинило додатковий 
вплив на зменшення приросту поголів’я свиней за 
останні роки. Проте на нашу думку, сьогодні імпорт 
не має значного впливу на ринок свинини, більшою 
мірою впливає попит на внутрішньому ринку, який 
на сьогодні не є відносно стабільний.

Таблиця 1
Динаміка поголів’я худоби всіх категорій  

господарств на кінець року

Показники 2013 р. 2014 р.
2014 р. до 2013 р.

+/- %
ВРХ 5986 4710 -1276 79
у т. ч. корови 1981 1731 -250 86
Свині 1866 1148 -718 62
Вівці 831 785 +46 106

Джерело: соціально-економічний паспорт Бердянсько-
го району [9]

Запровадження державних програм підтримки 
галузі тваринництва та Постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 02.03.2011 № 246 (зі змінами) 
«Про затвердження Порядку використання сум 
податку на додану вартість, сплачених перероб-
ними підприємствами до спеціального фонду дер-
жавного бюджету», не дали потрібного результату, 
і збільшення поголів’я худоби не сталося. Проте, 
фізичними особами було оформлено дотацій на 
2377 голів молодняку великої рогатої худоби на 
загальну суму 929,3 тис. грн. Станом на 01.01.2014 
виплачено 564,5 тис. грн. 738 особам, в тому чис-
лі погашена кредиторська заборгованість у сумі  
187,3 тис. грн. 274 особам за 465 голів худоби. На 
сьогодні кредиторська заборгованість становить 
552,0 тис. грн. для 827 осіб.

Зменшення поголів'я худоби відбувається як у 
сільськогосподарських підприємствах, так і гос-
подарствах населення. Така тенденція зумовлена 
економічною вигідністю вирощування курятини та 
свинини в порівнянні з ВРХ, де приріст живої ваги 
відносно до затрат часу та ресурсів – найбільший. 
Як наслідок, змінилася структура утримання худо-
би. Так, якщо у 1990 р. 86% ВРХ утримували сіль-
госппідприємства, а господарства населення – 14%, 
то вже у 2013 р. 68% утримується у господарствах 
населення, і лише 32% у сільськогосподарських під-
приємствах. Це явище спостерігається не лише на 
території Бердянського району, і є загальним для 
галузі тваринництва України.

© Савченко О.О., 2015
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Скорочення поголів'я худоби призвело до 
зниження обсягів виробництва продукції тва-
ринництва (табл. 2). Загальне виробництво м’яса 
(у забійній вазі) у 2014 р. склало 1188 тонн, що 
складає 133,2% до відповідного періоду минулого 
року (892,1 тонн) та 108,0% до завдань Програми 
(1100 тонн). Протягом 2014 року в районі вироще-
но 0,704 тис. тонн худоби та птиці (у живій масі), 
що складає 83,1% до показника 2013 року. Протя-
гом 2014 року сільськогосподарськими підприєм-
ствами було вироблено 7399,2 тонни молока, що на 
612,7 тонн, або на 7,6% менше рівня минулого року 
(8011,9 тонна) та склало 92,5% до показників Про-
грами (8000 тонн). Середній надій молока від однієї 
корови, по середньому поголів’ю корів молочного 
стада за звітний період склав 4021 кг, що на рівні 
відповідного періоду 2013 року [8].

Таблиця 2
Виробництво продукції тваринництва кращими 
виробниками Бердянського району за 2014 р.

С/г підприємство

В
и
р
ощ

ен
о 

х
у
д
об

и
 

та
 п

ти
ц
і 
(у

 ж
и
ві

й
 

м
ас

і)
, 
то

н
н

Р
еа

л
із

ов
ан

о 
н
а 

за
бі

й
 х

у
д
об

и
 т

а 
п
ти

ц
і 
(у

 ж
и
ві

й
 

ва
зі

),
 т

он
н

В
и
р
об

л
ен

о 
м
ол

о-
ка

, 
то

н
н

С
ер

ед
н
ій

 н
ад

ій
 

м
ол

ок
а 

ві
д
 о

д
н
іє

ї 
ко

р
ов

и
, 
кг

ПСП АФ «Росія» 263,9 720 3861 6090
ТОВ АФ «Нива» 112 121 1306 3436
ПСП АФ «Смирнова» 82 65 351 3209
ДП «Ілліч-Агро За-
поріжжя» 62 192 1050 3756

ТОВ «Долинська» 54 90 294 3272

Джерело: соціально-економічний паспорт Бердянсько-
го району [9]

Чисельність корів становить 1731 голова, що 
на 250 голів менше ніж у відповідному періоді 
2013 року. Зменшили поголів’я корів у агрофір-
мах: «Росія» на 250 голів або на 33%, ТОВ Агрфір-
ма «Долинська» на 53 голови або 84%. Збільшили 
поголів’я корів в ДП «Ілліч-Агро Запоріжжя» на 
28 голів або на 8%, в ТОВ АФ «Нива» на 14 голів, 
або на 4%, в ПП АФ «Промінь» на 10 голів або 10%. 
Зберегли поголів’я корів на рівні минулого року 
агрофірми «Смірнова», «Шевченко» та «Промінь». 
Разом з тим, Бердянський район займає перше 
місце серед районів області по наявності поголів’я 
великої рогатої худоби та поголів’я корів. По наяв-
ності поголів’я свиней район займає 19 місце серед 
районів області. [9]. 

Виробництво продукції тваринництва на  
100 га сільгоспугідь за 2014 рік складає 51,3 умов-
них м'ясоодиниць, що становить 73,9% до загально-
обласного показника (69,35 ум. м'ясоод.). [8].

З метою збільшення виробництва молока, ста-
білізації та поступового нарощування поголів’я 
великої рогатої худоби, у тому числі корів, у діє 
Програма розвитку галузі молочного скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької 
області на 2014-2018 роки, якою передбачено ви-
ділення коштів з обласного бюджету за приріст 
поголів’я дійного стада корів. Також Бердянський 
район є учасником національного проекту «Відро-
джене скотарство», термін реалізації якого розра-
хований до 2015 року, передбачається збільшення 
виробництва молока, яловичини,поголів’я корів 
планується збільшити, переважно, за рахунок гос-

подарств населення. Для цих цілей планується ви-
конати наступні завдання [6]: 

- Голові районної державних адміністрацій взя-
ти під особистий контроль збереження поголів'я ху-
доби та птиці, здійснити комплекс організаційних 
заходів щодо проведення робіт із заготівлі кормів 
для сільськогосподарських тварин згідно з зоотех-
нічними нормами, сприяти забезпеченню кормами 
поголів'я худоби та птиці особистих підсобних гос-
подарств населення. 

- Племінним підприємствам необхідно посилити 
контроль за якістю надання сервісних послуг з пи-
тань селекції та відтворення сільськогосподарських 
тварин господарствам усіх форм власності, продо-
вжити роботу з проведення закупівлі сільськогос-
подарськими підприємствами телиць в особистих 
селянських господарствах для вирощування, з по-
дальшим введенням їх в основне стадо.

- «Агентство з ідентифікації і реєстрації тва-
рин» активізувати проведення робіт з ідентифіка-
ції та реєстрації тварин у господарствах усіх форм 
власності, забезпечити виконання планів іденти-
фікації та реєстрації тварин на сільськогосподар-
ських підприємствах та особистих господарствах 
населення району.

- Головному управлінню ветеринарної медици-
ни в Запорізькій області вжити заходів щодо вдо-
сконалення ветеринарного обслуговування в районі, 
забезпечити своєчасне проведення планових про-
тиепізоотичних заходів та ветеринарно-санітарних 
робіт на тваринницьких фермах.

- Головному управлінню агропромислового 
розвитку обласної державної адміністрації спри-
яти збереженню маточного поголів'я великої ро-
гатої худоби, свиней та птиці, надавати сільсько-
господарським товаровиробникам інформаційні 
послуги щодо закупівлі племінного молодняка 
худоби та птиці.

Саме через концентрацію великої частини ви-
робництва продуктів тваринництва у домашніх 
господарствах не дає можливість повністю контро-
лювати якість продукції, що має негативний вплив 
на її конкурентоздатність. З метою підвищення 
якості молочної сировини, отриманої у господар-
ствах населення, через бюджетні дотації впрова-
джені компенсації вартості придбаного доїльного 
обладнання. Так, за придбання установки інди-
відуального доїння документи на комісію подали  
9 фізичних осіб на 9 доїльних установок на суму 
36,3 тис грн. Стратегічними цілями Бердянського 
району у галузі тваринництва має стати розши-
рення і збільшення крупно-товарних спеціалізо-
ваних підприємств з виробництва всіх видів сіль-
сько-господарських продуктів.

І тому розвиток скотарства має базуватися на 
основі інтенсифікації, спеціалізації, удосконален-
ня його ведення, поліпшення селекційно-племін-
ної роботи, створення зоо-інженерно-ветеринарної 
служби, організації агросервісного обслуговування 
господарств, відновлення поголів'я великої рогатої 
худоби, поліпшення її породного складу і племін-
них якостей, поглиблення спеціалізації господарств 
на виробництві яловичини і молока, поліпшення 
системи утримання і годівлі тварин.

Особливого значення на сьогодні для фермер-
ських господарств Бердянського району має стати 
вирощування птиці. На фоні підвищення ціни на 
зернову продукцію рівень збитковості м’яса ялови-
чини і свинини становить майже 48%. З підвищен-
ням ціни на м’ясо ВРХ і свинину зростає попит на 
більш дешеве м’ясо птиці. Виробництво продукції 
птахівництва економічно ефективне. Оскільки ді-
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ють державні дотації на виробництво, з дотаціями 
рентабельність галузі становить – +15,4%. Отрима-
ні дотації дають можливість вийти на рівень про-
стого, але не розширеного відтворення. Але без 
державних дотацій збитковість виробництва скла-
дає 22,5%. [8].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У результаті досліджень встановлено, що 
в Бердянському районі протягом 2013–2014 рр. у 
галузі тваринництва мало місце подальше знижен-
ня поголів'я ВРХ, яке спричинило загальне скоро-
чення обсягів виробництва продукції скотарства. 
Головною проблемою галузі тваринництва в Бер-
дянському районі є сконцентрованість виробництва 
продукції тваринництва у господарствах населення, 
їх неспроможність виробляти продукцію, що відпо-
відає міжнародним стандартам якості. Крім цього 
проблемними питаннями залишаються диспаритет 
цін на тваринницьку продукцію та інші матеріальні 
засоби, реалізаційні ціни на продукцію не відшко-
довують витрат на її виробництво. Ціни на молоко 
та м'ясо знизилися до критичної межі. Дана ситуа-
ція пов’язана з:

- диспаритетом цін на тваринницьку продукцію 
та інші матеріальні засоби;

- зменшення реалізаційної ціни на молоко та 
м'ясо до критичної межі, що у свою чергу унемож-
ливлює відшкодуванню витрат на їх виробництво.

Така ситуація призводить до незацікавленості 
підприємств та населення в розведенні галузі тва-
ринництва та до збільшення збиткових господарств, 
які займаються тваринництвом. А також низький 
рівень застосування сучасних технологій утриман-
ня худоби та птиці, з використанням найбільш до-
сконалої механізації виробничих процесів на тва-
ринницьких фермах і комплексах та відсутність 
вітчизняної селекційно-племінної бази високопро-
дуктивних порід ВРХ та свиней робить продукцію 
тваринництва неконкурентоспроможною на зовніш-
ніх ринках [7]. 

Для вирішення даних проблем має здійснюва-
тися системне та цілеспрямоване державне регу-
лювання, в якому не останню роль має відігравати 
бюджетна підтримка галузі тваринництва, політика 
протекціонізму, створення передумов для інвести-
ційно-інноваційного розвитку галузі тваринни-
цтва. В цілому подальші дослідження будуть спря-
мовані у напрямку розвиток галузі тваринництва 
шляхом поєднання зусиль і злагодженої взаємодії 
держави, виробників і переробників.
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В статті проаналізовано основні переваги малого та середнього бізнесу для розвитку економіки країни в цілому. Оха-
рактеризовано основні заходи державного регулювання та підтримки розвитку малого та середнього бізнесу у розви-
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Постановка проблеми. Розвиток малого та се-
реднього бізнесу у сучасних умовах відіграє 

важливу роль як джерело надходжень до держав-
ного бюджету, забезпечення зайнятості населення 
та підвищення якості життя. На сьогоднішній день 
економіка України знаходиться у кризових умо-
вах і саме державна допомога малому і середньо-
му підприємництву може призвести до поліпшення 
економічної ситуації як в окремих регіонах, так і в 
країні в цілому. 

Постановка завдання. Основними завданнями 
дослідження є оцінка характеру та особливостей 
державного регулювання розвитку малого і серед-
нього бізнесу в Україні та в розвинутих країнах, 
визначення основних проблем та перешкод, що 
стримують його розвиток, розробка стратегічних 
підходів щодо вдосконалення системи державної 
підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
слідження природи малого та середнього бізне-
су, його місця та ролі в національній економіці, 
є об'єктом уваги таких зарубіжних та вітчизня-
них вчених, як Т. Бартік, В. Баумоль, Б. Ведер,  
М. Портер, Х. Смітс, Й. Шумпетер, О. Барановський,  
З. Варналій, Ю. Клочко, М. Козоріз, О. Кузьмін,  
С. Реверчук, С. Соболь та інші. 

Малий та середній бізнес сьогодні – це соці-
ально-економічний фундамент, без якого не може 
стабільно розвиватися будь-яка інноваційно-орі-

єнтована, а особливо європейська держава. Малий 
бізнес багато в чому визначає темпи економічного 
зростання, структуру і якість внутрішнього вало-
вого продукту (ВВП). Малі та середні підприємства 
значно сприяють соціальному і регіональному роз-
витку через те, що є прикладом ініціативності та 
дієвості [1, с. 77].

Основні переваги малого та середнього бізнесу: 
– близькість до споживача, що дає змогу постій-

но відстежувати споживчий попит та гнучко при-
стосовуватися до його змін;

– конкурентний характер діяльності;
– здатність служити стабілізатором зайнятості 

під час економічних криз та забезпечувати со-
ціальну стабільність через створення нових ро-
бочих місць (щороку забезпечує створення 2/3 
робочих місць); 

– висока ефективність капіталовкладень (в аме-
риканському малому бізнесі вона майже в 9 разів 
вище, ніж у сфері великого підприємництва).

Державна підтримка є складовою системи регу-
лювання малого та середнього бізнесу, спрямованою 
на формування сприятливого для цього сектору 
економіки середовища, що реалізується відповідни-
ми загальнодержавними, регіональними та місцеви-
ми органами влади з метою узгодження інтересів 
держави і малого підприємництва [2, с. 210].

Одним з основних елементів державного регу-
лювання є ринкове регулювання, яке здійснюєть-

© Сакун Л.М., Углава А.О., 2015
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ся за допомогою механізму конкуренції, динаміки 
ринкових цін, стихійного вирівнювання попиту та 
пропозиції тощо. Але надмірний контроль з боку 
держави тільки стримує розвиток малого і се-
реднього бізнесу та економіки в цілому: в Укра-
їні кількість підприємців у 3,5 рази менша, ніж у 
країнах Центральної Європи та Балтії; дві трети-
ни (63%) українських бізнесменів при спілкуванні 
з держчиновниками використовують «неофіційні 
способи» вирішення регуляторних проблем. Тому 
необхідна більш сучасна структура механізму дер-
жавного регулювання, до якої входитимуть право-
вий та фінансовий механізми; механізми стимулю-
вання, підтримки, сприяння, контролю; форми та 
методи реалізації державного регулювання, дер-
жавні органи та фонди, які покликані займатися 

діяльністю підприємницьких структур та суб’єктів 
бізнесу [3, с. 2].

Підтримка малого та середнього бізнесу повинна 
носити регіональний характер та враховувати еко-
номічну спеціалізацію того чи іншого регіону, рівень 
його виробничого потенціалу та наявність відповід-
ної сировинної бази [4, с. 86]. У світі сформувалися 
дві основні форми державної підтримки малого біз-
несу. Одна полягає у широкому державному регу-
люванні діяльності суб'єктів малого бізнесу в поєд-
нанні з державним протекціонізмом. Вона властива 
початковому етапу розвитку малого бізнесу. Інша 
форма включає помірне державне регулювання ма-
лого бізнесу та створення ринкових умов для кон-
куренції і характерна для більш зрілих ринкових 
стосунків [5, с. 1].

Таблиця 1
Державне регулювання малого та середнього бізнесу у розвинутих країнах світу

Країна Частка 
у ВВП

Питома вага за-
йнятих у МСБ Основні риси державної підтримки

Італія 68,6% 77,3%

- розвинута система державної фінансової підтримки (субсидування та 
пільгове кредитування);
- новостворені малі промислові підприємства південних районів Італії про-
тягом 10 років взагалі не платять податок на прибуток і місцеві податки;

Німеч-
чина 60% 70%

- держава надає фінансові ресурси комерційним кредитним організаці-
ям, що кредитують малі підприємства (створена фінансова група KFW 
Group надає МСБ пільгові кредити);
- активна інформаційна підтримка шляхом організації всебічних кон-
сультацій для підприємців;
- діє закон, який спрощує передання бізнесу спадкоємцю (якщо він хоча 
б 10 років буде працювати за колишніх обсягів, його повністю звільнять 
від сплати податку);

Франція 52% 59%

- застосовуються спеціальні (спрощені) податкові режими для малих та 
середніх підприємств залежно від величини обігу;
- для кредитування МСБ існує фонд обсягом €2 млрд.;
- створені малі підприємства на 2 роки звільняються від податку на акці-
онерні товариства і від місцевих податків, знижуються інші податки для 
підприємців, що працюють в депресивних зонах, скасовані виплати до 
фондів соціального забезпечення, іноді їм навіть виплачують підйомні;

Велико-
британія 45,9% 53%

- для підприємств малого бізнесу знижено ставки прибуткового податку: 
при стандартній ставці 35% ставка для малих підприємств становить 27%;
- зменшено податок на інвестиції в нові сфери малого бізнесу, особливо 
пов'язані з високим ступенем ризику;
- малий бізнес отримує пристойну матеріальну допомогу на покриття 
витрат у судовій тяганині з податковою інспекцією;

США 54,1% 50%

- підтримка малого бізнесу відбувається головним чином через дотації, 
прямі гарантовані позики;
- створено Адміністрацію у справах малого бізнесу (14 тис. відділень по 
всій країні);
- діє спеціальний адвокатський відділ, який захищає малий бізнес не 
тільки в суді, але і в конгресі;

Канада 43% 65%

- розроблені спеціальні програми інформаційної, фінансової і науково-
технічної підтримки малих і середніх підприємств у провінціях, за учас-
тю урядових органів, банків, університетів, торговельних палат, союзів 
підприємців;
- послаблене нормативно-правове регулювання підприємництва по-
єднується з обов’язковими законами, які захищають інтереси суб’єктів 
господарювання;
- процес відкриття нового підприємства в Канаді займає 3 дні;

Японія 53,8% 70,2%

- для малих підприємств, які активно розвивають наукоємне та високо-
технологічне виробництво, уряд країни виділяє субсидії на всіх етапах 
функціонування підприємства;
- створена Корпорація страхування малого та середнього підприємництва;
- створені спеціальні центри, на базі яких підприємцям надаються кон-
сультації та здійснюється підготовка та перепідготовка спеціалістів для 
суб’єктів малого підприємництва;

Китай 50% 75%

- активно функціонують державні фонди з підтримки та розвитку ді-
яльності малого та середнього підприємництва;
- впроваджено однокрокову реєстрацію і процес узгоджень з метою 
спрощення і прискорення утворення нових компаній;
- створено спеціальний фонд, в якому суб’єкти малого та середньо-
го підприємництва можуть отримати позики з низькими відсотками та 
субсидії для погашення отриманих позик.
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Малий та середній бізнес виступає основою еко-
номіки більшості розвинених країн (таблиця 1). 

Так, наприклад, у Великобританії малий і се-
редній бізнес становить 96%, охоплює зайнятість 
робочої сили 25% і виробляє 20% валового продук-
ту. В Італії частка дрібних і середніх підприємств 
становить 99%, у Франції частка малого та серед-
нього бізнесу у ВВП складає 52%. Малі та середні 
підприємства Німеччини і Нідерландів забезпечу-
ють близько 40% експорту, Італії – 25-30%, Фран-
ції – 20-25%. При цьому з урахуванням їх участі у 
комплектації експорту великими фірмами промис-
лової продукції даний показник в Італії зростає до 
60%, у Франції – до 50% [6, с. 20]. На сьогоднішній 
день частка малого та середнього бізнесу у ВВП 
України становить лише 12-14%, що свідчить про 
необхідність значної підтримки з боку держави.

Основними елементами державного регулюван-
ня малого та середнього бізнесу розвинених краї-
нах світу є:

– визначення стратегічних напрямів дій для всіх 
учасників економічного процесу (прогнозування, 
планування й програмування соціально-економіч-
ного розвитку);

– антимонопольна та конкурентна політика, яка 
виступає підтримкою підприємницького сектору та 
розвитку ринкових відноси між його суб’єктами;

– податкова та інвестиційна політика, яка за-
безпечує стимулювання та розвиток виробництва і, 
зокрема, підприємництва;

– інноваційна політика та стимулювання НДДКР, 
що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
економіки та ефективності виробництва.

Серед головних принципів державної підтримки 
малого і середнього бізнесу в європейських країнах 
виділяють наступні: зміцнення єдиного внутрішньо-
го ринку ЄС, усунення адміністративних бар'єрів 
для ведення малого і середнього бізнесу, уніфіка-
ція законодавчої бази, а також посилення взаємодії 
країн ЄС для глибшого економічного співробітни-
цтва з іншими країнами. Останнім часом в Європі 
широкого поширення набули інтерактивні інстру-
менти підтримки малого бізнесу, такі як інформа-
ційні портали, вебінари, відеоконференції і т. п.

Забезпечити прискорений розвиток малого та 
середнього бізнесу в Україні можливо лише на 
основі проведення послідовної політики держави 
щодо децентралізації економічного управління і 
вдосконалення ринкових механізмів. До основних 
функцій держави, які будуть стимулювати і забез-
печувати стрімкий розвиток підприємницької ак-
тивності, можна віднести: створення сприятливих 
податкових пільгових умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу; розробка механізмів з підтрим-
ки та фінансування підприємництва; застосування 

заходів щодо забезпечення й розвитку регіональної 
ринкової інфраструктури.

У 2013 році Міжнародною фінансовою корпора-
цією було оприлюднено результати щорічного Рей-
тингу умов ведення бізнесу «Doing Business-2015», 
згідно з ним Україна покращила свої позиції на  
16 одиниць та перемістилася із 112-го на 96 місце, 
демонструючи значне покращення умов ведення 
бізнесу в період з 2012 по 2013 роки. Але почи-
наючи з 2014 року в зв’язку з несприятливою по-
літичною та економічною ситуацією в країні спо-
стерігається негативна тенденція в розвитку даного 
сектору економіки. За даними Державної служби 
статистики України протягом січня – червня 2014 
року кількість інвестицій з державного бюджету 
різко зменшилася до 375,7 млн. грн (що складає 
0,4% у загальному обсязі інвестицій) порівняно з 
7219,2 млн. грн у 2013 році (2,4%) [7, с,12]. 

Розвиток малого та середнього бізнесу може 
стати новою сферою зайнятості в Україні. Близько 
85% нових робочих місць в Європі створюють малі 
та середні підприємства. Тому економіка України 
потребує збільшення кількості суб'єктів малого та 
середнього підприємництва та їхньої переорієнтації 
на виробництво товарів та надання послуг. Сьогодні 
ж в Україні – найбільшій країні в Європі – налічу-
ється близько 100 тисяч промислових підприємств, 
у той час як у Польщі, Німеччині, Франції, Іспанії 
цей показник у двічі більший [8, с. 15]. Показники 
діяльності малих та середніх підприємств в Україні 
наведені в таблиці 2.

З наведених даних ми бачимо, що розвиток ма-
лих і середніх підприємств в Україні має негатив-
ні тенденції, і якщо держава не почне на практиці 
реалізовувати всі програми державної підтримки 
даному сектору бізнесу, ситуація й надалі ставати-
ме все гіршою. Міжнародний кадровий портал Head 
Hunter провів дослідження за результатами якого: 
39% персоналу говорять про погіршення показників 
роботи, 14% – бізнес перебуває на межі закриття; 
20% – не можуть визначитися, чверть українських 
компаній працюють без змін і лише 2% бачать зрос-
тання і поліпшення показників

Україна все ще залишається на досить низьких 
позиціях завдяки багатьом невирішеним проблем, 
що стримують розвиток малого та середнього під-
приємництва: відсутність механізмів самофінансу-
вання; обмеження доступу малих підприємств до 
виробничих потужностей і майна підприємств, що 
реструктуризуються; організаційні проблеми взає-
модії малого бізнесу з ринком і державними струк-
турами; адміністративні бар’єри на шляху розвитку 
малого підприємництва.

На відміну від розвинених країн, малий та се-
редній бізнес в України переживає серйозні труд-

Таблиця 2
Основні показники діяльності малих та середніх підприємств за 2012-2013рр.

Показники
Роки

2012 2013 Відносне відхилення
Малий Середній Малий Середній Малий Середній

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць 344048 20189 373809 18859 +8,7% -6,6%
Кількість суб’єктів господарювання на 10 
тис. осіб наявного населення, од. 76 4 82 4 +7,9% -

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 2051,3 3144,2 2010,7 3012,1 -1,97% -4,2%
Кількість найманих працівників, тис. осіб 1951,6 3141,9 1891,8 3010,1 -3,1% -4,2%
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, по-
слуг), млн. грн. 672653,4 1769430,2 670258,5 1662565,2 -0,4% -6,04%

Витрати на персонал на підприємстві, млн. грн. 58644,8 145507,3 60210,0 142262,9 +2,7% -2,2%

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України
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нощі на початкових стадіях розвитку, за даними 
Світового банку, лише половина нових малих під-
приємств переживає рік з дня створення, через три 
роки – 7-8%, а через п'ять років на плаву залиша-
ється не більше 3%.

Постійні зміни політичної ситуації та законо-
давства призводять до нестабільності економічного 
середовища, тим самим збільшуючи ризики веден-
ня бізнесу та призводячи до банкрутства багатьох 
підприємств. Держава повинна мінімізувати поточні 
зміни у нормативно-правових актах. У порівнянні із 
великими підприємствами у малого бізнесу немає 
достатніх ресурсів (коштів, часу, працівників) для 
постійного моніторингу законодавства. На даний 
час малий та середній бізнес в Україні не є повно-
цінним провідником ринкових інновацій та рушієм 
економічного зростання. 

Для забезпечення ефективного функціонуван-
ня та позитивних результатів малого та середнього 
бізнесу в Україні, необхідно використати ряд уні-
версальних методів державного регулювання та 
стимулювання розвитку малого та середнього під-
приємництва, а саме:

– сформувати ефективну систему податкових 
пільг, спрощену систему оподаткування, бухгал-
терського обліку та фінансової звітності;

– організувати ефективну фінансово-кредитну 
та інвестиційну підтримку;

– гарантована допомога малому та середньому 
бізнесу в отриманні державних замовлень на кон-
курсній основі;

– допомога у матеріально-технічному забез-
печенні;

– організувати інформаційно-консультацій-
не обслуговування, надавати допомогу з проблем 
формування та функціонування малих та середніх 
підприємств. У розвинених країнах світу держава 
створює інформаційно-консультаційні центри, які 

поєднують урядові структури, підприємницькі асо-
ціації, торговельні палати, банківські установи;

– полегшення доступу до фінансових ресурсів 
шляхом зниження облікової ставки Національного 
банку України, стабілізації курсу гривні, вдоскона-
лення та поширення механізмів гарантування кре-
дитів для малого підприємництва.

Також додатковими формами державної під-
тримки малого та середнього бізнесу, що не по-
требують вкладання значних бюджетних коштів 
можуть бути: спрощення процедури реєстрації 
малих підприємств; надання юридичних, інформа-
ційно-маркетингових послуг; забезпечення доступу 
до венчурного фінансування механізмами франчай-
зингу; координація співпраці малих підприємств 
шляхом організації різних ярмарків, виставок і т.д.

Висновки з проведеного дослідження. Держав-
на підтримка малого та середнього бізнесу в Укра-
їні повинна містити елементи закордонних систем, 
але з урахуванням всіх особливостей економічної 
ситуації на сьогоднішній день, зокрема недостат-
ність фінансових ресурсів. 

Держава повинна стимулювати розвиток нових 
малих інноваційних підприємств у різних галузях, 
що забезпечить збільшення якісної та високотех-
нологічної продукції на ринку і дозволить активі-
зувати зовнішньоекономічну діяльність малого та 
середнього бізнесу. 

Основним завданням держави є формування 
національної інноваційної інфраструктури за під-
тримки власників малих та середніх підприємств.

Таким чином, регулювання й підтримка мало-
го та середнього бізнесу полягає, в основному, в 
розробці ефективної законодавчої й нормативної 
бази, організації спеціальних органів підтримки, 
розширенні доступу до інновацій, забезпеченні по-
вної й своєчасної інформації, організації навчання 
працівників.
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У статті розглянуто основні засоби підвищення конкурентоспроможності підприємства та шляхи вирішення проблем, 
пов’язаних з підвищенням конкурентоспроможності підприємств на основі розробки ефективної конкурентної стратегії. 
Зокрема, особливу увагу приділено аналізу структурного потенціалу підприємства, як основні елементи підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. також проаналізовано поняття конкурентоспроможності підприємства у 
площині конкурентоспроможності країни загалом. Досліджено та проаналізовано рівень конкурентоспроможності 
України на світовому рівні та висвітлено основні проблеми та перспективи подальшого розвитку.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, підвищення конкурентоспроможності, оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства, фактори конкурентоспроможності, потенціал підприємства, глобальна 
конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Сучасна економіка 
встановлює чіткі вимоги до підвищення рів-

ня конкурентоспроможності підприємств, оскільки 
необхідне негайне реагування на зміни в господар-
ській ситуації з метою підтримання стабільного фі-
нансового стану і незмінного поліпшення організації 
виробництва згідно зі зміною кон’юнктури ринку, 
на тлі чого відбувається всебічне покращення ха-
рактеристик конкурентоспроможності підприємств. 
Саме тому одним із найважливіших питань є під-
вищення ефективності використання сучасних ін-
струментів у процесі забезпечення конкуренто-
спроможності. Розробка заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства стає одним 
із основних завдань підприємств України.

Аналіз останніх досліджень. Певний внесок у 
розвиток теорії конкуренції здійснили такі вче-
ні, як Д. Рікардо, М. Портер., К.Р. Макконнелл,  
С.Л. Брю, А.П. Градов, Г.Л. Азоєв, Р.А. Фатхутдінов, 
Д.Ю. Юданов та ін. Поняття конкуренції, запропо-
новані ними та іншими авторами, охоплюють різні 
її аспекти і, як правило, доповнюють одне одного. 
Найбільш загальним є визначення конкуренції як 
змагання, суперництва, напруженої боротьби юри-
дичних або фізичних осіб на ринку за покупця, за 
своє виживання в умовах дії закону «вимивання» 
неякісних товарів та послуг.

Метою статті є дослідження заходів підвищення 
конкурентоспроможності підприємства в сучасних 
умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливе значення у підвищенні ефективності вироб-
ництва має забезпечення конкурентоспроможності 
продукції. Конкурентоспроможність в умовах рин-
кової економіки набуває все більшої актуальнос-
ті внаслідок відкритості вітчизняної економіки та 
зростання конкуренції на ринку.

За визначенням В. Ільїна, конкурентоспромож-
ність країни означає певний рівень її продуктив-
ності, який визначає відповідний рівень добробуту 
населення, прибутків від інвестицій, характеризує 
потенціал зростання економіки у довгостроковій 
перспективі [2].

В рамках дослідження глобальної конкуренто-
спроможності країн світу Україна у світовому рей-
тингу конкурентоспроможності за 2014-2015 рр. 

серед 144 країн зайняла 76 місце (Світовий еконо-
мічний форум – Давос, Швейцарія). Перші три краї-
ни у даному рейтингу – Швейцарія, Сінгапур, США. 
За складністю ведення бізнесу – 99 місце, а за рів-
нем інноваційної – 81-е. За показником ефективності 
ринку товарів – 112, ринку праці – 80-те [2]. 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
КРАЇНИ

Політичні 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

Структурні 
чинники

Умови ведення бізнесу

Економічні 
чинники

Рис. 1. Фактори формування 
конкурентоспроможності на макро- та мікрорівнях

Серед основних проблем для ведення бізнесу 
основна питома вага (рис. 2) припадає на полі-
тичну нестабільність та корупцію – 15,6 та 13,9% 
відповідно.

Підприємство можна охарактеризувати як кон-
курентоспроможне, якщо воно володіє та ефек-
тивно використовує прояви переваги над конку-
рентами у різних напрямах діяльності на ринку. 
У системі управління виробничим підприємством 
одним з найбільш відповідальних завдань є визна-
чення кількісного рівня (оцінювання) рівня його 
конкурентоспроможності.

Складність процесу визначення кількісного рівня 
конкурентоспроможності підприємства обумовлю-
ється багатоаспектністю даного поняття та необхід-
ністю оцінювання різних напрямів діяльності під-
приємства; особливостями промислової продукції 
та сформованим складом персоніфікованої системи 
показників; залежністю від інформаційного забезпе-
чення та умов ринкового середовища тощо [3].

© Соколюк К.Ю., Мудрик О.П., 2015
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Політична нестабільність Корупція

Ускладнений доступ до фінансування Податкове регулювання

Нестабільність уряду Неефективність державного управління

Інфляція Податкові ставки

Законодавчі обмеження ринку праці Валютне регулювання

Слабкість охорони здоровя Злочинність

Недоліки інфраструктури Недоліки освіти

Недостатність трудової етики

Рис. 2. Струкрура перешкод для підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємства

Конкурентоспроможність підприємства – це 
комплексна властивість, що визначається сукуп-
ністю показників, на основі яких формуються пе-
реваги споживачів. Усі фактори, що впливають на 
конкурентоспроможність підприємства на мікро-
рівні (внутрішні) та макрорівні (зовнішні) подано 
в табл. 1.

Таблиця 1
Система факторів  

конкурентоспроможності підприємств [4]
Фактори конкурентоспроможності підприємства

Зовнішні Внутрішні
Політична ситуація в 
державі 

Система та методи управ-
ління фірмою

Економічні зв’язки Рівень технологій процесу 
виробництва

Наявність конкурентів Рівень організації процесу 
виробництва

Розміщення виробни-
чих сил 

Система довгострокового 
планування

Наявність сировинних 
ресурсів

Орієнтація на маркетингову 
концепцію

Загальний рівень тех-
ніки та технологій

Інноваційний характер ви-
робництва

Система управління 
промисловістю

Ступінь задоволення додат-
кових потреб конкретного 
споживача

Концентрація вироб-
ництва

Якість розробки з точки 
зору оптимальності показ-
ників надійності

Законодавча база

До основних способів підвищення конкуренто-
спроможності можна віднести [3]:

– ґрунтовне вивчення запитів споживачів і ана-
ліз конкурентів;

– обґрунтована рекламна політика;
– створення нової продукції;
– покращення якісних характеристик продукції;
– модернізація обладнання;
– всебічне зниження витрат;
– вдосконалення обслуговування у процесі ку-

півлі та після продажного сервісу тощо.
Якісні показники продукції, як складові її кон-

курентоспроможності, забезпечують товаровироб-
нику переваги в конкурентній боротьбі і являються 
головним критерієм вибору для покупця. Особли-
во важливого значення це набуває в даний час у 
зв’язку із розширенням сфери впровадження но-

вих енергозберігаючих технологій. Для забезпечен-
ня підвищення якісних характеристик вітчизняної 
продукції та відповідно її конкурентоспроможності 
підприємству необхідно:

– удосконалювати систему техніко-технологіч-
них заходів виробництва продукції та її збуту;

– здійснювати належний контроль за якістю 
продукції на всіх етапах її виробництва і збуту;

– впроваджувати у виробництво нові технології 
виробництва [1].

Одним з найважливіших напрямків підвищен-
ня конкурентоспроможності продукції являється 
її цінова перевага перед споживачем, для забезпе-
чення якої собівартість, як базова величина ціни, 
повинна формуватися за низьковитратним прин-
ципом, що досягається за рахунок удосконален-
ня галузевої структури суб’єктів господарювання, 
науково-обґрунтованої спеціалізації і концентрації 
виробництва, підвищення продуктивності праці, 
ефективним використанням ресурсів і виробничого 
потенціалу із врахуванням змін ринку.

Для формування конкурентних переваг вироб-
ника слід також враховувати вплив зовнішнього 
конкурентного середовища, вивчати ринок та по-
треби покупців.

Конкурентоспроможність підприємства, продук-
ції та послуги також суттєво впливає на інвестицій-
ну привабливість фірми, а також виступає забез-
печуючим фактором надходження інвестиційних та 
кредитних ресурсів.

Конкурентоспроможність окремо взятого підпри-
ємства передбачає його здатність забезпечити випуск 
і реалізацію таких товарів, які мають суттєві конку-
рентні переваги порівняно з товарами конкурентів.

Отже, конкурентоспроможність підприємства 
можна визначити як сукупність конкурентних пере-
ваг. Але при цьому варто додати, що конкуренто-
спроможність підприємства не дорівнює простій сумі 
конкурентних переваг його товарів. Це пояснюється 
тим, що конкурентні переваги підсилюють одна одну 
[6]. Тобто в основу покладено закон синергії.

Варто зауважити, що підприємства можуть 
мати конкурентні переваги не тільки за ціною та 
якістю їхніх товарів, але й за умовами виробництва 
(наприклад, гнучкого та мобільного, що має здат-
ність швидко переналагоджуватися на випуск ін-
ших типорозмірів продукції), реалізації (через ме-
режу фірмових магазинів тощо), після продажного 
обслуговування (через сервісні центри тощо).

Отже, в основі конкурентної переваги лежить 
все те, що відрізняє (в позитивному плані) діяль-
ність даного підприємства від конкурента за пев-
ною градацією характеристик та показників (швид-
кість, зручність, матеріало- та енергоємність, ціна 
тощо) його товарів.

Розробка заходів по підвищенню конкуренто-
спроможності спрямована на удосконалення про-
цесу руху товарів, організацію торгівлі, сервісне 
обслуговування покупців, рекламу продукції, яка 
є потужним інструментом стимулювання попиту. 
Згідно з традиційним і найпоширенішим погля-
дом, конкурентних переваг підприємство набуває у 
процесі довготривалої роботи на ринку. Працюю-
чи за принципом «спроб та помилок», підприємство 
з часом досягне нових конкурентних переваг. При 
цьому слід особливу увагу приділити проведенню 
маркетингових досліджень, а саме моніторингу ото-
чуючого макросередовища.

Механізм забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства визначається як сукупність процесів 
та методів, реалізація яких сприяє підтримці необ-
хідного рівня конкурентоспроможності підприємства.
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Процеси забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства – це систематизовані та впорядковані 
види діяльності, які спрямовані на підтримання та 
розвиток необхідного рівня конкурентних переваг 
для досягнення стратегічно важливих цілей функ-
ціонування підприємства. Застосування окремих 
видів діяльності в сфері забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства залежить від конкрет-
них організаційно-технічних, соціально-економіч-
них, правових та інших зовнішніх та внутрішніх 
чинників функціонування підприємства [7].

В ході вивчення конкурентних переваг, особли-
ву увагу слід приділити потенціалу підприємства, 
за його 4-ма основними векторами розвитку: мате-
ріально-технічне забезпечення, персонал, фінанси, 
інфораструктура.

Оцінювання конкурентоспроможності підприєм-
ства – це сукупність операцій (етапів), що дозво-
ляють кількісно визначити рівень конкурентоспро-
можності підприємства.

Стратегічні цілі діяльності підприємства повинні 
бути оптимально узгоджені із різними суб'єктами 
ринку: споживачами, конкурентами, партнерами, 
інвесторами, персоналом підприємства, кредитора-
ми та власниками. Саме це коло учасників назива-
ють «зацікавленими користувачами інформації про 
конкурентоспроможність».

На основі результатів аналізування методів оці-
нювання конкурентоспроможності підприємства 

методом, який дозволяє найбільш повно врахувати 
особливості поняття конкурентоспроможності, ви-
знано комплексне оцінювання, оскільки воно може 
бути застосоване щодо підприємств різної форми 
власності та видів економічної діяльності; дозволяє 
об'єктивно врахувати взаємовплив основних груп 
показників та їх складових; дає можливість визна-
чити стратегічні пріоритети досягнення конкурент-
них переваг як за різними стратегічними зонами 
господарювання, так і за окремими факторами.

У таблиці 2 подано рекомендації щодо вибору 
системи критеріїв для визначення рівня конку-
рентних переваг підприємства.

В основі оцінювання рівня конкурентоспромож-
ності підприємства лежить порівняння сукупнос-
ті показників конкурентоспроможності оцінюваної 
продукції з відповідною базою – сукупністю базо-
вих значень показників [9].

Модель поетапної оцінки та розробки страте-
гії підвищення конкурентоздатності підприємства 
включає наступні етапи:

1 етап – аналіз показників, що визначають 
конкурентоздатність підприємства: аналіз конку-
рентного середовища та аналіз внутрішнього се-
редовища;

2 етап – формалізація методу оцінки конкурен-
тоспроможності підприємства;

3 етап – виділення окремих ознак та встанов-
лення обмежень на них;

Таблиця 2
Система критеріїв та показників оцінювання конкурентоспроможності підприємства за суб'єктами ринку

Суб'єкт ринку 
(взаємодії) Комплексний критерій

Показник
груповий одиничний

Органи дер-
жавної влади 
(загальнодер-
жавного рівня)

Соціальна відповідаль-
ність. Бюджетне на-
повнення. Екологічний 
менеджмент

Податкова дисципліна. Якість 
екологічного менеджменту. 
Витрати на екологію. Валютні 
надходження

Кількість робочих місць. Добро-
чинні внески. Обсяг продукції на 
експорт

Органи 
державного 
(галузевого) 
регулювання

Відповідність продукції 
встановленим вимогам. 
Частка виготовленої 
продукції у ВВП

Показник добровільної серти-
фікації

Кількість одержаних сертифікатів

Власник (и) Вартість підприємства Рентабельність. Продуктивність Рентабельність власного капіталу. 
Капіталовіддача

Інвестори Інвестиційна прива-
бливість

Показники економічної ефек-
тивності інвестицій. Якість 
стратегії

Курс акції. Індекс прибутковос-
ті. Чиста теперішня вартість. 
Внутрішня норма прибутковості. 
Доступність акцій. Витратність 
проекту. Термін окупності

Кредитори Кредитоспроможність Фінансовий стан підприємства Фінансова стійкість. Ділова актив-
ність. Ліквідність

Конкуренти Частка ринку Вартість маркетингової діяль-
ності. Витрати на інноваційну 
діяльність. Бренд підприємства. 
Конкурентоспроможність про-
дукції

Бюджет реклами. Оновлюваність 
продукції. СТИЗ. Собівартість 
продукції

Партнери Надійність підприєм-
ства. Ділова репутація

Кількість стандартів підприєм-
ства. Бренд підприємства

Рентабельність продажів

Персонал Конкурентоспромож-
ність системи управ-
ління персоналом

Підсистема мотиваційних мате-
ріальних факторів. Підсистема 
розвитку персоналу. Підсисте-
ма мотиваційних нематеріаль-
них факторів

Витрати на персонал. Рівень осно-
вної оплати праці. Рівень додат-
кової оплати праці. Рівень сприй-
няття корпоративної культури. 
Плинність кадрів

Менеджери Результативність 
Ефективність викорис-
тання ресурсів

Ефективність поточних витрат. 
Ефективність використання 
основних фондів. Ефективність 
використання обігових коштів. 
Ефективність використання 
трудових ресурсів

Фондовіддача. Фондомісткість. 
Матеріаломісткість. Обіговість 
коштів

Споживачі Конкурентоспромож-
ність товару

Корисність товару. Вартість 
товару. Торгова марка

Якість товару. Якість сервісу. Ціна 
продажу. Ціна експлуатації. По-
пулярність марки
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4 етап – визначення кількісних значень окремих 
ознак для кожного рівня шкали ранжування із вра-
хуванням шкали вагомості;

5-етап – здійснення оцінки конкурентоспромож-
ності підприємства;

6-етап – розробка стратегії підвищення конку-
рентоспроможності підприємства [10].

До показників конкурентоспроможності можна 
віднести: частка ринку, якість продукції, рівень цін, 
ширина асортименту, фінансова стійкість, рівень 
використання промислової потужності, рівень дис-
трибуції, техніко-економічний рівень підприємства, 
рівень корпоративної культури, рівень інноваційної 
активності, показники рентабельності [8].

Базою порівняння (аналогом) визнається реаль-
но досяжна сукупність значень показників, які при-
йняті за основу під час порівняльного оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства. Від вибору 
бази порівняння значною мірою залежить результат 
оцінювання рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства та рішення, які приймаються на цій основі.

На формування конкурентоспроможності під-
приємства суттєвий вплив справляє його адаптив-
ність – здатність вчасно та адекватно реагувати 
на зміни у внутрішньому і, особливо, зовнішньому 
середовищі. Щоб адекватно реагувати на зміни зо-
внішнього середовища, підприємство повинне:

– проводити поквартальний макроекономічний 
аналіз ситуації в країні та за її межами;

– своєчасно виявляти актуальні потреби та за-
пити реальних і потенційних клієнтів;

– здійснювати регулярний аналіз економічної 
кон’юнктури ринків факторів виробництва та това-
рів, а також діяльності груп стратегічного впливу;

– забезпечити максимально можливу незалеж-
ність підприємства від зміни кон’юнктури на ринках 
факторів виробництва і товарів, фінансових ринках 
за рахунок гнучкості його виробничої системи;

– забезпечення внутрішньої гнучкості фірми до 
наявних та ймовірних змін середовища;

– генерувати конкурентоспроможні ідеї та до-
магатися їхньої реалізації в процесі виробництва 
товарів і послуг та просування їх на ринку;

– домогтися високої ефективності функціону-
вання підприємства за рахунок раціонального ви-
користання усіх ресурсів;

– забезпечити належний рівень конкуренто-
спроможності товарів;

– підтримувати та нарощувати конкурентний 
статус підприємства (імідж та репутація);

– забезпечити ефективну діяльність підприєм-
ства в перспективі за рахунок розробки та реаліза-
ції стратегічної програми його технічного й соціаль-
но-економічного розвитку [10].

Основними шляхами вирішення проблем, 
пов’язаних з підвищенням конкурентоспроможнос-
ті підприємства, є [5]:

– підвищення якості управління; 
– удосконалення зв’язків із зовнішнім серед-

овищем; 
– упровадження (проведення) стратегічного 

маркетингу «виходу» і «входу» організації; 
– удосконалення організації інноваційної діяль-

ності; 
– упровадження нових інформаційних техно-

логій; 
– упровадження нових фінансових і облікових 

технологій; 
– аналіз ресурсомісткості кожного товару за 

стадіями його життєвого циклу і впровадження ре-
сурсозберігаючих технологій; 

– підвищення організаційно-технічного рівня 
виробництва; 

– розвиток логістики; 
– розвиток тактичного маркетингу. 
Для реалізації даних заходів підприємство може 

використати одну із стратегій підвищення конку-
рентоспроможності підприємства: стратегія лідер-
ства на основі низьких цін, стратегія індивідуаліза-
ції, стратегія концентрації ринкової ніші, стратегія 
найкращої вартості, стратегія інновації, стратегія 
фокусування.

Висновки. Отже, підприємство повинне мати 
чітке уявлення про його мікро- та макросередови-
ще, щоб правильно визначити стратегічні перспек-
тиви розвитку підприємства, виходячи з його ре-
альних і потенційних конкурентних переваг. Фірма 
повинна врахувати усі можливі варіанти удоскона-
лення конкурентоздатності та виходу на лідируючі 
позиції на ринку. Отже, конкурентоспроможність є 
одним із основних показників економічного стану 
підприємства.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье рассмотрены основные способы повышения конкурентоспособности предприятия и пути решения проблем, 
связанных с повышением конкурентоспособности предприятий на основе разработки эффективной конкурентной 
стратегии. В частности, особое внимание уделено анализу структурного потенциала предприятия, как основные эле-
менты повышения конкурентоспособности предприятия. также проанализировано понятие конкурентоспособности 
предприятия в плоскости конкурентоспособности страны в целом. Исследованы и проанализированы уровень конку-
рентоспособности Украины на мировом уровне и освещены основные проблемы и перспективы дальнейшего развития.
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Summary
In the article the basic means of improving the competitiveness of businesses and solutions to problems related to 
improving the competitiveness of enterprises through the development of an effective competitive strategy. In particular, 
special attention was paid to the analysis of the structural potential of the company, as essential elements of improving 
competitiveness. also the notion of enterprise competitiveness in the plane of the competitiveness of the country as a 
whole. Investigated and analyzed the competitiveness of Ukraine at the world level and highlights the main problems and 
prospects of further development.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У даній статті розглянуто один з актуальних на сьогодення економічних питань у будівельній галузі – оптимізація 
виробничого потенціалу з метою скорочення термінів будівництва та мінімізацією витрат. У зв’язку з цим робота 
будівельних підприємств потребує суттєвих змін у підходах як до планування робіт так і до формування та вико-
ристання виробничого потенціалу. Підходи які розглядаються дозволяють скоротити терміни будівництва з одно-
часним збільшенням фінансових результатів та оптимізацією формування та використання виробничого потенціалу 
будівельних підприємств, що в свою чергу підвищує конкурентні переваги на будівельному ринку.
Ключові слова: будівельна галузь, виробничий потенціал, ефективність, фактор, інтенсифікація. 

Постановка проблеми. У сформованих со-
ціально-економічних умовах будівельному 

комплексу України потрібно постійно шукати нові 
шляхи для удосконалення господарської діяльності. 
В умовах прискорення науково-технічного прогресу 
та інноваційного розвитку будівельної галузі цими 
способами виступає адаптивність та оптимізація 
економічної суті виробничого потенціалу.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кож-
не підприємство, як і будь-яка складна система, 
складається з комплексу підсистем, що виконують 
певні функції. Для реалізації своїх функцій кожна 
підсистема повинна мати в розпорядженні необ-
хідну сукупність ресурсів. Ідентифікуючи ресурси 
з поняттям «потенціал» для будівельного підпри-
ємства, можна виділити: трудову, матеріальну, 
виробничу та техніко-технологічну складову ви-
робничого потенціалу. Тому, вивчення проблеми 
потенціалу підприємства давно стало одним з най-
важливіших досліджень економістів. Основні пи-
тання, пов'язані з фундаментальними концепціями 
управління потенціалом підприємства присвячено 
велику кількість монографій, досліджень і роз-
робок вітчизняних так і зарубіжних вчених-еко-
номістів: І. Ансоффа, Б. Карлоффа, Дж.Б. Куїна,  
А. Мескона, М. Хедоурі, Ф. Альберта, А.А. Томп-
сона, А.Дж. Стрікленда, Д. Хасбі, А. Чандлера,  
А.І. Анчишкіна, М.І. Баканова, Т.Б. Бердникова, 
А.В. Винокурова, Е.П. Горбунова, Б.І. Майданчи-
ки, В.Д. Маркова, Б.М. Мочалова, А.І. Ноткіна,  
Р.С. Сайфуліна, Е.Б. Фігурнова, А.Д. Шеремета та 
українських вчених А.В. Арефьевой, В.М. Гавва, 
Л.Е. Довгань, Н.С. Краснокутського, В.Д. Нємцо-
ва, А.С. Федонин, І.М. Репиной, С.В. Оборський,  
С.Е. Шершнева та інших.

Невирішені складові загальної проблеми. Од-
нак, незважаючи на збільшення потоку публікацій 
з даної проблеми, багато питань по вдосконаленню 
та оптимізації виробничого потенціалу залишають-
ся не розглянутими, а так як будівництво – систе-
ма складна, динамічна і стохастична, виникає про-
блема вдосконалення методики розробки стратегії і 
тактики у розвитку підприємства.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
даної статті є вдосконалення і пошуки нових шля-
хів для оптимізації процесу відтворення, що спри-
яє отриманню конкурентних переваг, а як наслідок 
збільшення прибутку від діяльності підприємства. 
Дана мета зумовлює облік наступних факторів які 
як відомо відіграють істотну роль у підвищенні 
ефективності формування потенціалу будівельного 
підприємства:

- фактори, які проявляються в обсязі і ступені 
використання основних виробничих фондів, впрова-
дження принципово нової техніки і технології;

- фактори завантаження будівельних машин 
і механізмів, що, в свою чергу, вимагають оцінки 
ефективності їх використання;

- фактор час;
- адаптивність виробничого і трудового потен-

ціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фак-

тори підвищення продуктивності машин (робочих 
місць) пов'язані головним чином з поліпшенням 
якісного складу технологічного обладнання. Чим до-
сконаліша машини та обладнання, чим вище їхня 
продуктивність в одиницю часу роботи, тим більше 
виробнича потужність підрозділів і підприємства 
в цілому. Продуктивність машин і обладнання та-
кож залежить від якості предметів праці. Чим вище 
якість матеріалів, чим менше потрібно часу на їх об-
робку, тим більше зможе підприємство виготовляти 
продукції, тим більше його виробнича потужність.

До числа факторів, що поліпшують виробничі 
можливості живої праці на будівельних підпри-
ємствах і тим самим підвищують їх виробничий 
потенціал, слід в першу чергу віднести групу, що 
робить вплив на продуктивність машин (робочих 
місць). До них відносяться:

• технічний рівень машин і устаткування, їх мо-
дернізація; вдосконалення діючих та впровадження 
нових прогресивних технологічних процесів;

• конструктивне удосконалення що випускаєть-
ся продукції;

• підвищення рівня її уніфікації та стандарти-
зації;

• забезпечення належної якості і типорозмірів 
споживаних матеріальних ресурсів;

• підвищення рівня кваліфікації робітників і на 
цій основі краще освоєння ними використовуваних 
знарядь праці.

Всі ці фактори, впливаючи безпосередньо на 
зниження машиноемкости (трудомісткості) вироб-
ничої програми, забезпечують підвищення продук-
тивності машин і устаткування (робочих місць) і в 
кінцевому рахунку обумовлюють збільшення ви-
робничої потужності підприємства.

Наявність і використання матеріальних ресурсів, 
які безпосередньо впливають на величину виробни-
чого потенціалу підприємства, так само залежить 
від ряду факторів. Серед них основними є фактори 
конструкторського вдосконалення продукції осно-
вного і допоміжного виробництва, вдосконалення ді-
ючих в цих виробництвах технологічних процесів в 
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матеріалосберегающімо напряму, а також чинники, 
що забезпечують зменшення витрат матеріальних 
і паливно-енергетичних ресурсів на ремонтно-екс-
плуатаційні потреби [3, c. 138-139].

Перераховані фактори впливають на рівень ви-
користання виробничого потенціалу підприємства. 
Більшість з них охоплюють заходи, пов'язані з ви-
користанням резервів, що мають організаційний ха-
рактер, і не вимагають значних капітальних вкла-
день в основне виробництво. У даній класифікації 
фактори представлені в узагальненому вигляді. Од-
нак це не виключає можливості їх диференціації, 
що в однаковій мірі відноситься до факторів, що 
впливає як на величину, так і на ступінь викорис-
тання виробничого потенціалу.

Класифікація факторів, що обумовлюють збіль-
шення виробничого потенціалу і поліпшення його 
використання, має велике значення для управління 
процесом нарощування і використання виробничо-
го потенціалу для підприємств. Застосування таких 
класифікацій в практиці управління дозволить до-
сягти органічної єдності в галузі планування роз-
витку і використання виробничого потенціалу, ра-
ціонально розподіляти для цієї мети матеріальні та 
фінансові ресурси.

Але як показує практика, вдосконалення виробни-
чого потенціалу господарських ланок будівельної га-
лузі здійснюється у вигляді однієї з форм: технічного 
переозброєння, реконструкції, розширення або нового 
будівництва. При технічному переозброєнні та рекон-
струкції підприємств, як правило, не створюються 
нові робочі місця. Разом з тим зберігається можли-
вість використання наявних кваліфікованих кадрів і 
досвіду виробництва продукції, сформованих вироб-
ничих зв'язків між будівельними підприємствами, со-
ціальної та виробничої інфраструктурою.

Висока економічна ефективність цих форм онов-
лення виробничого потенціалу. Досвід діяльності 
будівельних підприємств показує, що в порівнянні 
з новим будівництвом і розширенням при технічно-
му переозброєнні середній термін здійснення капі-
тальних вкладень скорочується в 2-3 рази, середня 
тривалість інвестиційного циклу – в 2, питомі ка-
пітальні вкладення – в 2-4 рази [1, с. 19-24]. Тер-
мін окупності капітальних витрат стає в 1,5-2 рази 
коротший. Загальні витрати при реконструкції на 
одиницю виробничої потужності в середньому при-
близно на 30% нижче, ніж при новому будівництві. 
При цьому створення і освоєння потужностей за-
ймає в 1,5-2 рази менше часу.

Тому більшого значення для створення нор-
мальних умов виробничої діяльності має ефектив-
не використання оборотних коштів. Раціональна 
організація управління оборотними коштами грає 
першорядну роль у підвищенні ефективності ви-
користання конкурентного потенціалу будівельного 
підприємства.

Таким чином, зростання обсягів виробництва 
конкурентоспроможної будівельної продукції може 
бути досягнутий лише на основі інтенсифікації, тоб-
то внесення таких якісних змін у виробничий про-
цес, які дозволяють повніше використовувати всі 
види ресурсів. Як показує практика, технічне перео-
зброєння або реконструкція того чи іншого будівель-
ного підприємства часто розглядається тільки в тих 
випадках, коли існує можливість або необхідність 
збільшити його потужність, а ситуацій, спрямованим 
на вивільнення трудових ресурсів і зниження поточ-
них витрат на основі підвищення технічного рівня ді-
ючого виробництва, не приділяється належної уваги.

Таким чином, оцінивши існуючий виробничий 
потенціал, будівельне підприємство отримує мож-

ливість, реалізувати внутрішньовиробничі резер-
ви. Для реалізації внутрішньовиробничих резервів 
необхідно дослідити причини і фактори, що впли-
вають на той чи інший показник конкурентного по-
тенціалу. Ця складна задача вирішується шляхом 
проведення комплексного факторного аналізу ді-
яльності будівельного підприємства, а вибір оціноч-
них показників безпосередньо впливає на інфор-
мативність проведеного аналізу, що в свою чергу, 
дозволяє виявити внутрішньогосподарські резерви 
поліпшення його використання.

При створенні стійких конкурентних переваг 
будівельного підприємства, треба не лише модер-
нізувати виробництво і управління, а й чітко знати, 
для чого це робиться, яка мета повинна бути досяг-
нута [4, с. 82-91].

Процес інтенсивного розвитку будівельних під-
приємств вимагає особливої уваги до покращення 
структури капіталу для створення умов збільшен-
ня ринкової вартості та підвищення інвестиційної 
привабливості будівельного підприємства. Однак, 
власними силами підприємства будівельного ви-
робництва, особливо малі та середні, у сформова-
них організаційно-економічних умовах в регіоні не 
в змозі інтенсифікувати виробничі процеси, необ-
хідні для подальшого розвитку. Таке положення 
пов'язане з нерозвиненістю системи стратегічного 
планування та управління, нездатністю управлін-
ського персоналу аналізувати, прогнозувати і роз-
робляти стратегічні плани підприємства.

Необхідно звернути увагу ще на один напрямок 
підвищення ефективності використання виробничо-
го потенціалу – капітальні вкладання. Метод опти-
мізації застосовується щодо складу потужностей 
виробничих систем, що мають в будь-які тимчасові 
інтервали наступні характеристики:

• виробничий процес організований безперерв-
но, причому між операційні запаси виключені або 
недостатньо малі в порівнянні з інтенсивністю по-
току предметів праці;

• технологічні параметри системи в міру їх 
впливу на норми трудомісткості обробки стабільні 
протягом розглянутого часового інтервалу;

• заздалегідь відомий обсяг випущеної про-
дукції;

• обробка різних етапів здійснюється послідов-
но, або систему можна розділити на предметно-спе-
ціалізовані підсистеми.

У такому випадку формоване завдання засто-
совна до кожної з підсистем, але перерозподіл тех-
ніки між ними вимагає особливого розгляду складу 
потужностей, що визначається головним чином ба-
лансом машинного часу.

На ефективність капітальних вкладень і відпо-
відно темпи зростання економічного потенціалу іс-
тотно впливають фактори, що характеризують ін-
вестиційний процес, структуру виробничих фондів 
і потужностей створюваних об'єктів, використання 
наявних виробничих ресурсів [2, с. 8]. Вимірювання 
ефективності капітальних вкладень і вибір пріори-
тетних напрямків їх реалізації, в тому числі з ура-
хуванням варіантності залучення в розширене від-
творення ресурсів, можуть здійснюватися на основі 
використання розрахункових формул, аналітичних 
виразів, а також оптимізаційних економіко-матема-
тичних моделей.

Висновок. Все вище перераховане в сукупності 
і формує виробничий потенціал будівельного під-
приємства, а раціональне використання наявних на 
підприємстві потужностей виконується за допомо-
гою грамотно обраної стратегії управління виробни-
чим процесом.
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Як відомо формування стратегії являє собою су-
купність приватних взаємопов'язаних і взаємообу-
мовлених елементів, об'єднаних єдиною глобальною 
метою – забезпечити і підтримувати високий рівень 
конкурентної переваги будівельного підприємства. 
Сформована стратегія використання виробничого по-
тенціалу повинна бути спрямована на забезпечення 
конкурентної переваги будівельного підприємства. 
Як і всяка система, стратегія схильна до впливу 
певних закономірностей, їй повинні бути іманентно 
притаманні такі характеристики, як цілісність, інте-
гративність, комунікативність та ін. Це означає, що 
найбільший ефект досягається в тому випадку, якщо 
всі складові стратегії реалізуються в умовах коорди-
нації з єдиного центру; рішення, що приймаються в 
рамках кожної з складових, ув'язані за часом і ре-
сурсами і не суперечать один одному. При заданому 
рівні стратегічних ресурсів будівельне підприємство 
володіє потенційними можливостями досягнення 
глобальної і локальних цілей динамічного розвитку в 
конкурентному середовищі [5, c. 118-123].

Поряд зі стратегічними змінами важливим за-
вданням на стадії виконання стратегії є формуван-
ня і мобілізація ринкового потенціалу будівельно-
го підприємства для здійснення обраної стратегії. 
З цієї точки зору, існує два дуже важливих мо-
менти в питанні стратегії використання виробни-
чого потенціалу – розподіл ресурсів будівельного 
підприємства за окремими складовими стратегії, а 
також в часі. Для цього керівництво будівельного 
підприємства повинно встановити стратегічні орієн-
тири (критерії) використання коштів, які фіксують 
те, на які цілі можуть здійснюватися витрати. На 
стадії виконання стратегії має бути проаналізована 
потреба в грошових коштах для вирішення окремих 
завдань і виконання функцій, визначені пріоритети, 
які встановлюються таким чином, щоб фінансуван-
ня в найбільшій мірі сприяло здійсненню стратегії.

Це дає можливість орієнтувати всю діяльність 
будівельного підприємства не на миттєвий, а на 
довгостроковий результат, який виражається в 
стратегічному позиціонуванні на ринку.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен один из актуальных на сегодняшний день экономических вопросов в строительной от-
расли – оптимизация производственного потенциала с целью сокращения сроков строительства и минимизацией 
расходов. В связи с этим работа строительных предприятий требует существенных изменений в подходах к планиро-
ванию работ и к формированию, а также и к использованию производственного потенциала. Предложенные подходы 
позволяют сократить сроки строительства с одновременным увеличением финансовых результатов и оптимизацией 
формирования и использования производственного потенциала строительных предприятий, что в свою очередь повы-
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Summary
This article discusses one of the most urgent today economic issues in the construction industry – the optimization of the 
production potential in order to reduce construction time and minimize costs. In this regard, the work of construction 
companies requires significant changes in the approach to planning and works th to the formation, as well as the use of 
production capacity. The proposed Waste allow to shorten the construction period with a simultaneous increase in the 
financial results and optimization of the formation and use of the productive capacity of construction companies, which in 
turn increases the competitive advantages in the construction market.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти модернізації основного капіталу. Досліджено підходи до трактування дефініції 
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Постановка проблеми. Досягнення економіч-
ного зростання і становлення високороз-

виненого суспільства вимагає принципово нових 
підходів до управління національною економікою. 
Якісне оновлення основного капіталу вітчизняних 
підприємств шляхом комплексної модернізації ви-
робництва є передумовою успішного протистояння 
економіки України глобалізаційним загрозам. Осно-
вний капітал є одним із визначальних чинників за-
безпечення конкурентоспроможності виробництва. 
Тому приведення техніко-експлуатаційних параме-
трів основного капіталу у відповідність до сучас-
них вимог ринку і підвищення ефективності його 
використання є актуальним питанням на сучасному 
етапі розвитку національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням модернізації основних фондів та рекон-
струкції виробництва, які сьогодні мають особливе 
значення, присвячені праці багатьох вчених. Кла-
сичні праці щодо питань модернізації належать  
М. Веберу, Е. Дюркгейму, К. Марксу, Г. Спенсеру. 
Серед сучасних вітчизняних і зарубіжних науков-
ців, праці яких присвячені дослідженню проблем 
регулювання процесу відтворення основного капі-
талу, належать А. Андрюхін, К. Бужимська, В. Ге-
єць, О. Кленін, О. Мамалуй, М. Салун, Й. Петрович, 
Д. Розов, Л. Федулова, Л. Шаблиста та інші. Зокре-
ма, О. Болховітінова серед пріоритетних напрямків 
державного регулювання особливу увагу приділяє 
активації відтворення основного капіталу, своєчас-
ному й повноцінному відшкодуванню та оновлен-
ню його елементів на вищій техніко-технологічній 
основі [2]. Л. Шинкарук визначено вплив коливань 
нагромадження основного капіталу на порушення 
ключових відтворювальних пропорцій між валови-
ми доходами та інвестиціями, спожитим і заново 
створеним капіталом, наявним економічним потен-
ціалом виробництва і рівнем випуску товарів і по-
слуг, які формують макроекономічні засади сталого 
економічного зростання [13].

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретичних аспектів модернізації осно-
вного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Упро-
довж століть у межах різних наукових шкіл еко-
номічної думки формувалися окремі теорії капі-
талу. Дослідженню категорії «капітал», його суті 
та значення приділяли увагу відомі світові еко-
номісти, такі як Д. Рікардо, А. Сміт, Ж. Сісмонді,  
К. Маркс, І. Фішер, А. Маршал, А. Пігу, Дж. М. Кейнс, 
Й. Шумпетер, Дж. Р. Гікс та інші. У своїх працях ці 
вчені розкрили матеріально-речовий зміст категорії 
«капітал» і пов’язали його з різними факторами ви-
робництва і процесом отримання доходу. 

Згідно з сучасним трактуванням, основний капі-
тал – це «засоби праці, які беруть участь у процесі 

виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи 
при цьому свою натуральну форму, і поступово, в 
міру зношення, переносять свою вартість на про-
дукцію, що виробляється» [4, с. 218]. До цієї катего-
рії відносять будівлі, устаткування, машини тощо. 

Л. Шинкарук дає визначення основного капі-
талу як «матеріальних і нематеріальних активів, 
останні є результатом виробництва і повторно або 
багаторазово використовуються у процесі вироб-
ництва більше року як «нефінансовий актив», який 
охоплює об’єкти, на які права володіння встанов-
люються інституційними одиницями індивідуально 
або колективно і економічні вигоди від яких їхні 
власники можуть одержати шляхом їхнього збере-
ження або використання протягом періоду понад 
один рік. Вони, як «вироблений актив», є тією час-
тиною нефінансових активів, яка є кінцевим ре-
зультатом виробничих процесів відтворення осно-
вного капіталу» [13].

У процесі кругообігу основний капітал піддаєть-
ся фізичному та моральному зношуванню. Фізичне 
зношування – це втрата машинами, устаткуван-
ням, комп’ютерами та іншими засобами їх техні-
ко-виробничих властивостей у результаті впливу 
виробничих навантажень чи інших чинників. Під 
впливом науково-технічного прогресу і появи нових 
засобів праці основний капітал зазнає морального 
зношення незалежно від фізичного зносу.

Основний капітал відіграє ключову роль у ви-
робничо-технологічному потенціалі промисловості, 
тому важливе значення має постійне його відтво-
рення, тобто безперервне відновлення на якісно 
новому рівні процесу виробництва. Відтворення 
може бути простим, при якому процес виробництва 
і випуску продукції здійснюється щорічно у не-
змінному масштабі, або розширеним, коли щорічно 
відновлення відбувається у зростаючих розмірах. 
Своєю чергою, розширене відтворення поділяється 
на два типи – екстенсивне й інтенсивне. Екстенсив-
не передбачає залучення до виробничого процесу 
додаткових працівників, природних ресурсів, осно-
вних та обігових коштів при незмінний технічній 
базі. Для інтенсивного типу розширеного відтворен-
ня характерне використання науково-технічних до-
сягнень, застосування ефективніших засобів вироб-
ництва та запровадження більш досконалих форм і 
методів організації праці.

В умовах обмежених фінансових можливостей 
підприємства оптимальним вирішенням проблеми 
оновлення основного капіталу є його модернізація, 
оскільки вона вимагає менших інвестицій ніж при-
дбання нового сучасного обладнання.

О. Мамалуй дає лаконічне тлумачення терміну 
«модернізація» як «процесу покращення, оновлен-
ня, який веде до прогресивних змін, перетворень 
засобів виробництва, продукції та умов економіч-

© Тимків С.М., 2015



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 97

2 (05) Vol. IІ, may 2015

ного розвитку» [7, с. 28]. На думку Й. Петровича, 
модернізація економіки, а відтак модернізація під-
приємства – це «такий стан сталого і ефективного 
розвитку, який ґрунтується на впровадженні у ви-
робництво досягнень науково-технічного прогресу, 
спрямованих на оновлення матеріально-технічної 
бази усіх секторів національного господарства та їх 
підприємств з метою домогтися виготовлення про-
дукції з інноваційним наповненням та конкуренто-
спроможної на зовнішньому і внутрішньому рин-
ках» [8, с. 249]. 

Досить розгорнуте визначення пропонує К. Бу-
жимська, згідно з яким модернізації підприємства 
передбачає «системний та цілеспрямований процес 
удосконалення, поліпшення, оновлення на іннова-
ційній основі існуючих об’єктів модернізації, ство-
рення нових об’єктів з метою забезпечення поси-
лення конкурентних переваг підприємства в умовах 
мінливого економічного середовища та розбалансо-
ваності внутрішнього середовища; це процес роз-
витку підприємства, який: є системним і цілеспря-
мованим; починається в момент встановлення місії 
підприємства і закінчується в момент її досягнення; 
має висхідний вектор; відбувається на інноваційній 
основі; є об’єктом управління тактичного і опера-
тивного менеджменту» [3, с. 202]. 

Своєю чергою, М. Салун наголошує на тому, що 
модернізація має охоплювати всі елементи вироб-
ничої сфери: продукцію, що виробляється і роботи, 
що виконуються, техніку і технологію виробництва, 
систему управління трудовими, матеріально-тех-
нічними, фінансовими та інформаційними ресур-
сами [11, с. 49]. За визначенням А. Андрюхіна мо-
дернізація основного капіталу підприємства – це 
«оновлення шляхом часткового або повного подо-
лання фізичного чи морального зносу ще не до кін-
ця зношених засобів, що дозволяє не лише частково 
або повністю відновити їх вартість, але й збільшити 
її за рахунок додаткових інвестиційних вкладень» 
[1, с. 131].

Таким чином модернізація основного капіталу – 
це комплексне удосконалення діючого устаткуван-
ня (механізмів, машин, устаткування) відповідно до 
сучасних вимог і норм техніко-економічного роз-
витку з метою запобігання механіко-економічного 
старіння і підвищення ефективності та надійності 
використання обладнання, що не супроводжується 
докорінною перебудовою підприємства загалом або 
його окремих підрозділів.

Залежно від походження стимулу до оновлення, 
процеси модернізації можна класифікувати таким 
чином [14]:

• викликані радикальними нововведеннями (ти-
пові модернізаційні процеси);

• викликані накопиченими поступовими зміна-
ми, які не отримували достатнього розвитку про-
тягом певного часу і тому носять кумулятивний ха-
рактер;

• викликані науково-технічними змінами, 
пов’язаними з «технологічними розривами», що 
трансформують зовнішнє середовище.

Економічно ефективною можна вважати таку 
модернізацію, підсумком якої зростає річний ви-
пуск продукції, збільшується продуктивність пра-
ці, а собівартість продукції зменшується. Окрім 
цього, необхідно, щоб рентабельність виробництва 
зростала. Це можливо за умови, якщо відносний 
приріст прибутку буде більшим ніж збільшення 
вартості основного капіталу у результаті витрат 
на модернізацію.

Російські науковці для модернізації промисло-
вості, що включає і модернізацію основного капіталу 

підприємств, пропонують концепцію стратегічного 
розвитку, в основі якої лежить системний комплек-
сний підхід якісного технологічного переоснащення 
промислових підприємств. На їхню думку, перехід 
підприємств до інноваційного типу розвитку мож-
ливий при реалізації трьох стратегій: запозичення, 
наздоганяючого та випереджаючого розвитку [12]. 

Стратегія запозичення передбачає радикальну 
модернізацію основного капіталу, відповідно до най-
сучасніших технологій, виходячи з пріоритетних 
напрямів розвитку підприємства. На цьому етапі 
важливо оцінити доцільність реалізації модернізації 
за декількома ключовими критеріями, серед яких, 
очікування ефективності та оцінка ризиків від за-
провадження інноваційних технологій. Другий етап 
передбачає удосконалення придбаних технологій 
з метою недопущення подальшого відставання від 
конкурентів. Третій етап – стратегія випереджаю-
чого розвитку (інноваційного лідерства) вимагає від 
підприємств створення власних технологій, конку-
рентоспроможних не лише на вітчизняному, але й 
на світових ринках.

Найвідомішими моделями технологічної модер-
нізації є модель «технологічного прориву» та мо-
дель «наздоганяючої модернізації». Модель «тех-
нологічного прориву» передбачає впровадження 
власних передових технологій та інновацій і за-
стосовується розвиненими країнами. У країнах, що 
розвиваються спрацьовує модель «наздоганяючої 
модернізації», яка ґрунтується на технологічних 
запозиченнях [5, с. 488]. Як зазначає академік РАН 

В. Полтерович, ефективність зазначених моде-
лей залежить від економічного та технологічного 
розвитку країни. Він рекомендує на початкових 
етапах не розраховувати на «технологічний про-
рив», а запозичувати західні технології, при чому 
не обов’язково одразу передові [9, с. 24]. 

Стратегію технологічної модернізації підприєм-
ства російськими вченими запропоновано розгляда-
ти як комплекс взаємопов’язаних блоків [6, с. 248]: 
концептуального (визначає загальні стратегічні цілі 
та завдання розвитку підприємства на основі впро-
вадження новітніх наукоємних технологій, видів тех-
ніки, матеріалів і ресурсів), програмного (де сфор-
мовано пріоритетні інвестиційні проекти з розробки 
та впровадження новітніх технологій для вирішен-
ня стратегічних завдань технологічної модернізації 
виробництва) та інституційно-інфраструктурного 
(об’єднуючого фінансові, організаційно-економічні, 
мотиваційні та інші елементи і заходи).

Загалом аналіз світового досвіду модернізації 
та інноваційного розвитку свідчить про існуван-
ня трьох основних стратегій розвитку: «перено-
су», «наздоганяючого розвитку» та «нарощуван-
ня». Перші дві стосуються модернізації, а стратегія 
«нарощування» – інноватизації [10]. Суть страте-
гії «перенесення» полягає у використанні наявно-
го зарубіжного науково-технічного потенціалу і 
перенесенні, запозиченні, адаптації нововведень у 
власну економіку, що вимагає значних фінансових 
ресурсів для придбання ліцензій. У ході реалізації 
стратегії «перенесення» країна стає залежною від 
високорозвинених країн та існує загроза національ-
ній безпеці. Прикладом такого шляху модернізації 
національної економіки є досвід Японії середини  
ХХ століття. Застосування імітаційної моделі еко-
номічного розвитку на засадах селективної техно-
логічної політики сприяло забезпеченню конкурен-
тоспроможності країни у 80-ті роки ХХ ст. 

Китай та країни Південно-Східної Азії сліду-
вали стратегії «наздоганяючого розвитку», яка пе-
редбачає освоєння (імітацію) виробництва продук-
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ції, що раніше випускалася в розвинених країнах. 
Необхідними умовами реалізації даної стратегії є 
розвиненість сектору малого підприємництва в ін-
новаційній сфері, значне збільшення інвестицій за 
рахунок поточного споживання, запозичення тех-
нологій та залучення іноземного капіталу. Серед 
недоліків – неспроможність «наздоганяючого» сус-
пільства створити інститути, які б сигналізували 
про можливий спад економіки, а також неможли-
вість зосередити зусилля на модернізації відразу 
всіх секторів економіки. 

Стратегія «нарощування» характерна для висо-
корозвинених країн, які використовують власний 
науково-технічний потенціал з залученням зару-
біжних вчених і конструкторів, інтегруванням фун-
даментальної науки університетів та прикладної 
науки. При обмеженому фінансуванні така страте-
гія повинна будуватися на реалізації вузького кола 
високоефективних інноваційних проектів. Крім цьо-
го, необхідним є забезпечення системи держзамов-
лень, які видаються на конкурсній основі, за умови 
гарантованого державного фінансування і пайової 
участі приватних інвесторів.

Модернізація основного капіталу вимагає зна-
чних фінансових вкладень, джерелами яких мо-
жуть бути власні кошти підприємств, запозичені 
кошти (кредити комерційних банків) та іноземні 
інвестиції. Оскільки, дуже часто власних коштів 
підприємства на повноцінну модернізацію осно-
вного капіталу не вистачає, а кредити недоступні 
через високі процентні ставки, ключового значення 
набувають прямі іноземні інвестиції. Власне пря-
мі іноземні інвестиції послужили каталізатором 
економічного зростання нових країн-членів Євро-
пейського Союзу за рахунок внеску у формування 
основного капіталу і в підвищення продуктивності в 
результаті трансферу технологій на підприємства з 
іноземною участю. Однак, іноземний капітал робить 
економіку високозалежною від зовнішніх чинників, 
зокрема рішень іноземних інвесторів.

Як свідчить досвід нових країн-членів ЄС, очі-
кування ефекту від залучення прямих іноземних 
інвестицій для модернізації підприємств на практи-
ці не виправдали себе. Причиною цього була відсут-
ність контролю з боку держави за процесами залу-
чення та використання іноземного капіталу. Проте, 
модель модернізації на основі прямих іноземних 
інвестицій для країн з «наздоганяючим» типом роз-
витку, у довгостроковій перспективі без розвитку 
власних технологій, може спричинити консервацію 
технологічної відсталості.

Основними теоретичними концепціями модерні-
зації у рамках стратегії «наздоганяючого розвитку» 
є неокейнсіанські, неокласичні та інституційні тео-
рії. Зокрема, в неокейнсіанских моделях економіч-
ного зростання велика увага приділяється зв’язку 
між темпами приросту сукупного доходу, нормою 
накопичення та ефективністю інвестицій. На про-
тивагу неокейнсіанським теоріям, неокласики за-
пропонували власну концепцію модернізації. Вони 
вважають, що ключовою умовою економічного роз-
витку є внутрішні ресурси (цільові видатки держ-

бюджету, власна база накопичень і заощаджень, 
яка забезпечує внутрішньонаціональні можливості 
фінансувати економічне зростання та національ-
на кредитна система і її спрямованість на фінан-
сування розширеного відтворення). Чільне місце у 
дослідженнях неокласиків посідає питання рівно-
ваги між накопиченням капіталу і зростанням на-
селення. Зокрема, виходячи з моделі Солоу темпи 
економічного зростання визначаються масштабами 
приросту накопичення капіталу. Причому зміна 
капіталоозброєності в умовах технічного прогресу 
залежить не лише від інвестицій, норми вибуття, 
темпів зростання населення, а й від темпів техніч-
ного прогресу.

Окрім теорій модернізації, у світовій економіч-
ній теорії представлено багато інноваційних теорій 
технологічних змін: теорія інноваційного розвитку  
Й. Шумпетера (кінець ХІХ – початок ХХ ст.); 
неокласична теорія нововведень (1970-ті роки,  
Г. Менш, Р. Фостер); концепції формування техно-
логічних систем і дифузії нововведень англійських 
економістів К. Фрімена, Дж. Кларка, Л. Суіте; кон-
цепція технологічних систем російських економістів 
Д. Львова і С. Глазьєва (1970-ті роки).

Серед сучасних концепцій інноваційного розви-
тку виділяють: теорію технологічного розриву ро-
сійського економіста М. Познера; теорію інтелекту-
альної технології автрійського економіста Ф. Гаєка; 
теорію інноваційної економіки і підприємницького 
суспільства американського вченого П. Друкера; со-
ціально-психологічну модель (Х. Барнет, Є. Вітте,  
Е. Денісон).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
необхідною умовою збереження конкурентних 
переваг країни на міжнародних ринках є забез-
печення високого технологічного рівня економіки 
шляхом її модернізації. На різних етапах еконо-
мічного розвитку науковцями було сформульо-
вано фундаментальні теоретичні засади модер-
нізації і на сучасному етапі представлено багато 
стратегій та моделей реалізації технологічної 
модернізації. Та модель чи стратегія, яка успіш-
но спрацювала в одній країні, може мати зовсім 
протилежний ефект в іншій країні. Тому при ви-
борі напрямку та способів реалізації модернізації 
економіки загалом і основного капіталу зокрема, 
необхідно брати до уваги не лише переваги та не-
доліки тієї чи іншої стратегії, але й національні 
особливості конкретної країни.

Задля досягнення високотехнологічного та кон-
курентоспроможного рівня виробництва в Україні 
необхідно на основі теоретичних положень і з ура-
хуванням світового досвіду модернізації основного 
капіталу розробити систему заходів щодо модерні-
зації реального сектора економіки та активізації ін-
вестицій в основний капітал. Першочергові заходи 
мають бути спрямовані на поліпшення інвестицій-
ного клімату для стимулювання припливу інозем-
них інвестицій в українську економіку що, своєю 
чергою, сприятиме створенню належних умов для 
забезпечення швидкого та якісного технологічного 
оновлення виробництва.
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Постановка проблеми. Сільське господар-
ство – одна з найперспективніших галузей 

економіки України. Проте з-поміж різних видів 
економічної діяльності воно вирізняється особли-
вою ризикогенністю. Це пов’язано з тим, що серед 
багатьох ризиків, які супроводжують сільськогос-
подарське виробництво, присутні такі з них, які 
безпосередньо впливають на результати фінансо-
во-господарської діяльності підприємства, а саме – 
природно-кліматичні умови.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі ринку агрострахування в Україні, 
виокремленні окремих тенденцій його розвитку та 
пристосування до ринкових умов господарювання. 
Україна поступово інтегрується в Європейський 
Союз, а це означає, що агрострахові компанії по-
винні удосконалювати свої послуги для того, щоб 
бути конкурентоспроможними на світовому ринку 
страхування сількогосподарської продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основними характеристиками страхового захисту у 
сільському господарстві є: 

– страховий ризик (мікроекономічний аспект 
страхового захисту); 

– страховий інтерес (цивільно-правовий аспект 
страхового захисту); 

– фінансовий механізм страхового захисту 
(бухгалтерський і податковий аспект страхового 
захисту); 

– зовнішні ефекти (макроекономічний аспект 
страхового захисту).

Сільськогосподарське страхування і, зокрема, 
його найважливіша підгалузь – страхування уро-
жаю, має бути направлено лише на компенсацію 
збитку самого селянина. Страхове відшкодування, 

яке він може одержати в неврожайний рік, надасть 
йому можливість вирішити, принаймні, два завдан-
ня. По-перше, виконати свої фінансові зобов’язання 
перед своїми партнерами в тій мірі, в якій ставило-
ся первинне завдання зробити це за рахунок прода-
жу виробленої продукції. По-друге, сільський това-
ровиробник буде спроможний придбати насіннєвий 
фонд і необхідні матеріально-технічні засоби для 
наступного року і таким чином відтворювальний 
цикл рослинництва не перериватиметься.

Обсяг сільськогосподарської продукції в Україні 
складає близько 300 млрд. грн., рівень агростраху-
вання не перевищує 5%. За статистикою відомо, що 
аграрні ризики в нашій країні страхують близько 
3-5% сільгосппідприємств. У свою чергу, у деяких 
країнах Європейського Союзу, Канаді, США стра-
хуванням охоплено 90-95% [1].

У табл. 1 проаналізовано основні показники ста-
ну сільськогосподарського страхування в Україні за 
2005-2013 рр.

Як свідчать дані, кількість договорів протягом 
аналізованого періоду змінювалася, їх найбільша 
кількість була зафіксована у 2007 році (4397 од.), 
це пов’язано зі збільшенням площі оброблювальних 
земель. Найбільший розмір субсидії (72,8 млн. грн.) 
був наданий сільгоспвиробникам у 2008 році, вже 
в 2009 році державна підтримка агрострахування 
не надавалася, такі зміни були спричинені світо-
вою економічною кризою, яка справила негативний 
вплив на економіку України.

Відмінною рисою національної системи страху-
вання сільськогосподарських ризиків США є, на-
явність як страхування сільськогосподарської про-
дукції, так і страхування доходів фермерів. Основні 
ризики від яких страхують сільськогосподарські 
культури в США: посуха, надлишкова волога, па-

Таблиця 1
Показники зі страхування сільськогосподарських культур за 2005-2013 рр.

Показник 
Рік

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Кількість договорів, од. 910 1330 4397 1637 1980 1217 2710 1936 1722
Площа, тис. га 390 670 2360 1171 510 553 786 727 869
Страхові премії (млн. грн) 12,8 28,5 116,7 155,4 42 72,1 136,3 130,4 135,4
Субсидія (млн. грн) 5,8 12,5 47,8 72,8 - - - - -
Середня ставка премії, % 3,79 н/д 4,54 4,93 3,24 3,84 3,74 3,77 3,1
Рівень виплат, % н/д н/д н/д н/д 36,48 50,94 28 41 9,7

© Пономарьова О.Б., Заволока Л.О., Тихонова В.В., 2015



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 101

2 (05) Vol. IІ, may 2015

водок, вимерзання,ураган, град, ураження шкідни-
ками та хворобами. Страхуванню підлягають біль-
ше 70 культур [2].

США та Канада виступають найяскравішими 
представниками американської моделі страхуван-
ня сільськогосподарських ризиків. Для «американ-
ської» моделі відмінною ознакою є значна підтрим-
ка аграріїв державою за страхування їх ризиків, 
зокрема, страхування сільськогосподарської про-
дукції. Для цього урядом США було створено Фе-
деральну корпорацію страхування сільськогос-
подарських культур (ФКССК) або (Federal Сгор 
Insurance Согрогation), яка здійснює комбіноване їх 
страхування. При цьому, Федеральне страхування 
врожаїв доступно фермерам тільки через приватні 
страхові компанії. До того ж, вона встановлює роз-
мір страхових премій, розмір субсидій, встановлює 
та затверджує нові страхові продукти, перерахунок 
страховикам із федерального бюджету за фермерів 
60% страхових премій, забезпечення додаткового 
страхового покриття фермерам, які беруть участь 
у Федеральній програмі страхування врожаю [3], 
реалізує програми державної політики.

Як і в Україні, в США для здійснення страхової 
діяльності у сільському господарстві, постачальни-
кам страхових послуг необхідно отримати ліцензію 
за умови попереднього підписання договору пере-
страхування власних ризиків у інших компаніях, 
через що вони отримують окрему ліцензію у Фе-
деральній корпорації страхування сільськогоспо-
дарських культур. Головна умова, яка висувається 
до страховиків, що надають послуги субсидованого 
аграрного страхування – надання повної, своєчас-
ної, правдивої інформації про здійснювані ними об-
сяги страхування та інші дані.

Загалом у США розроблено та реалізовано по-
над 20 програм агрострахування, більше 370 стра-
хових продуктів, що дозволяють практично повніс-
тю застрахувати сільгоспвиробників від всіх видів 
ризиків. Стрижнем системи агрострахування, суб-
сидований Федеральним урядом США, є програма 
(Multiple Peril Crop Insurance) або MPCI – мульти-
ризикове страхування [4, с. 52].

Ще одна особливість систем сільськогоспо-
дарського страхування в США – страхувальники 
сплачують страхову премію після збирання вро-
жаю. Якщо фермер сплачує премію відразу після 
укладання договору страхування, то йому надаєть-
ся знижка. Відповідно, страховик при визначенні 
ставки премії враховує, що він відволікає свої влас-
ні ресурси (фактично кредитує страхувальника) і 
не може отримати інвестиційний дохід. Тому ставки 
премій корегуються на величину очікуваного дохо-
ду. Особливо це є важливим при страхуванні ози-
мих культур на весь цикл виробництва, тривалість 
якого складає 8-9 календарних місяці [5, с. 26].

Особливості страхування у сільському господар-
стві Європи представлені трьома варіантами систе-
ми страхування:

– страхування від стихійних лих за участю дер-
жави в покритті виплачених відшкодувань і або 
страхових платежів;

– підтримка фонду взаємного інвестування, за-
вдяки якому становиться можливим розподіл ризи-
ків між групами виробників;

– використання різних інструментів, спрямова-
них на гарантування основних надходжень у ви-
падку надзвичайних ситуацій [6, с. 226].

Яскравим представником європейської моде-
лі страхування ризиків суб’єктів господарювання 
у сільському господарстві є Німеччина – країна, 
у якій послуги страхування аграріям надають ви-

ключно страхові компанії. У Німеччині діє три про-
грами страхування ризиків сільськогосподарських 
товаровиробників: ситуативні виплати державної 
допомоги після значних несприятливих погодних 
подій (повністю фінансуються урядом); Фонд зі 
страхування хвороб худоби, який частково фінан-
сується державою;приватне страхування від граду. 
За умови настання катастрофи, зумовленої приро-
дою, уряд країни створює відповідні групи зі спеці-
алістів, що представляють різні організації.

Відмітимо, що у Німеччині страхування аграрі-
їв здійснюють асоціації по взаємному страхуванню, 
членами яких в більшості випадків являються самі 
страхувальники-фермери від одного виду ризику – 
градобиття.

Орищенко І.В. у своїй праці «Сельскохозяй-
ственное страхование в европейских странах и 
возможность использования европейского опыта в 
России» [7, c. 119] наводить наступні основні харак-
теристики німецької системи страхування сільсько-
господарських товаровиробників: немає программ 
із субсидування тарифної ставки або обов'язкового 
страхування; Європейський союз, федеральні і міс-
цеві влади створюють свої фонди на виплату від-
шкодування в результаті стихійних лих у сіль-
ському господарстві; комерційним страхуванням 
покриваються збитки в результаті граду, всі інші 
надзвичайні ситуації за рахунок фондів, створених 
для цих цілей; страхування здійснюється страхови-
ми акціонерним товариствам (САТ) і Товариствами 
взаємного страхування (ТВС), але останнім часом 
спостерігається тенденція до збільшення ролі спе-
ціалізованих на сільському господарстві компаній. 

Винятковою є модель побудови системи стра-
хування сільськогосподарських культур в Іспанії. 
Завдяки можливості вибору страхових программ 
забезпечується участь в системі сільськогоспо дар-
ського страхування широкого кола сільгоспвиробни-
ків. В Іспанії субсидії диференційовані за розміром 
частки державної участі в залежності від культур, 
які вирощує сільгоспвиробник – так стимулюється 
виробництво одних культур і стримується надлиш-
кове вирощування інших. Базовий відсоток субсидії 
становить 22%, а далі додаються додаткові відсо-
тки за склад продукції, членство в сільськогоспо-
дарському кооперативі, беззбитковість у попередні 
роки тощо, і в середньому це виходять частки при-
близно 50 на 50, як і у нас [8]. 

Особливістю надання страхових субсидій є мак-
симальна спрощеність підписання страхового дого-
вору, який по-перше, є одночасно заявою страху-
вальника на отримання субсидії і, по-друге, означає, 
що страхувальник відповідає всім вимогам і несе 
зобов’язання по сплаті лише тієї частини страхової 
премії, яка не покривається субсидією. Натомість 
за субсидією до держави звертається об’єднання 
страховиків – Агросегуру [9]. 

На думку Альшанова О.О., сільськогосподарські 
виробники цілком виправдано вважають, що дер-
жавна економічна політика часто є неефективною 
та посилює деструктивний вплив окремих ризиків. 
Відмова від співробітництва із страховими компа-
ніями базується на недостатній ефективності дер-
жавної політики щодо стимулювання розвитку 
аграрного страхування [10, с. 6].

З 1 липня 2012 р. в Україні діє Закон «Про осо-
бливості страхування сільськогосподарської про-
дукції з державною підтримкою». Закон регулює 
відносини у сфері страхування сільськогосподар-
ської продукції з державною фінансовою підтрим-
кою, яке здійснюється за рахунок грошових фон-
дів, що формуються у страховика шляхом сплати 
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страхувальником страхових платежів (премій), 
частина яких компенсується за рахунок держав-
них субсидій, та доходів від розміщення коштів 
цих фондів [11]. 

Страхування сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою здійснює єдине об’єднання 
страховиків – Аграрний страховий пул. Він був 
створений 7 листопада 2012 р. До його складу ввій-
шли 4 страховики: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Брокбізнес», Приватне акці-
онерне товариство «Страхова компанія «Страхові 
гарантії», Приватне акціонерне товариство «Укра-
їнська аграрно-страхова компанія», Товариство з 
додатковою відповідальністю «Страхове товариство 
«Домінанта» [12].

Як зазначається в аналітичному дослідженні, у 
2013 р. ринок придбав чітку сегментацію – систем-
на робота по державних програмах форвардних за-
купівель (84% ринку) забезпечується компаніями – 
членами Пулу; 16% ринку України – компаніями, 
що розвивають добровільне і банківське (заставне) 
агрострахування [13]. 

Станом на 1 червня 2014 року 24 страхові ком-
панії одержали ліцензії на страхування сільсько-
господарської продукції [14].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Функціонування і модернізація страхового захисту 
у сільському господарстві зумовлюється його ціліс-
ністю, наявністю взаємного і комерційного страху-
вання. Взаємне страхування створить умови гар-
монізованої самоорганізації сільськогосподарського 
сегменту страхового ринку, забезпечить реальний 
страховий захист і застосування еластичних стра-
хових тарифів, сприятиме збільшенню ємкості 
страхового ринку та реалізації стратегічного зна-
чення страхування в розвитку страхового захисту 
сільськогосподарських підприємств.

Сільськогосподарські виробники мають низку 
страхових продуктів і страхових програм, фінан-
сову підтримку з боку держави. Розвиток агро-
страхування в Україні з урахуванням світового 
досвіду надасть можливість увійти до світової 
економіки [15].
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовано погляди фахівців та запропоновано власне визначення понять «конкурентоспроможність» та 
«конкурентоспроможність підприємства». Розглянуті рівні конкурентоспроможності та показано їх взаємодію. Визна-
чено фактори, що забезпечують конкурентоспроможність підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність, рівні конкурентоспроможності, конкурентоспроможність підприємства, 
конкурентні переваги.

Постановка проблеми. Проблема забезпечення 
конкурентоспроможності стосується практично всіх 
сторін життя суспільства. Для підприємства конку-
рентоспроможність є одним з головних вимірювачів 
успішності його діяльності.

В українській економіці відбувається станов-
лення конкурентного середовища, яке вимагає від 
підприємств пошуку нових форм і методів веден-
ня конкурентної боротьби. На сьогодні політична та 
економічна ситуація в Україні створює додаткові 
загрози для виробничого та збутового потенціалу 
вітчизняних підприємств, а отже потребує додатко-
вих зусиль спрямованих на вирішення питань за-
безпечення конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пошуком найбільш повного та доцільного трак-
тування понять «конкурентоспроможність» та 
«конкурентоспроможність підприємства» при-
свячені праці багатьох відомих вчених, зокре-
ма Г. Азоєва [1], І. Васютіной [2], Л. Дудко [5],  
Ю. Іванова [6], С. Покропивного [10], С. Савчука 
[11], Р. Фатхудинова [13], Й. Шумпера [15], та ін-
ших. Проте до сих пір серед науковців не сфор-
мувалося єдиного та однозначного підходу щодо 
сутності конкурентоспроможності підприємства 
та факторів, що її забезпечує.

Метою статті є узагальнення теоретичних знань 
щодо сутності понять «конкурентоспроможність» та 
«конкурентоспроможність підприємства» як інте-
грованих економічних категорій, а також аналіз го-
ловних аспектів забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства в довгостроковій перспективі.

Викладення основного матеріалу. Представники 
різних галузей науки виявляють інтерес до пробле-
ми забезпечення конкурентоспроможності. З цих 
питань у світі щороку видаються десятки наукових 
праць, журналів, їх розробляють сотні наукових 
підрозділів, постійно проводяться міжнародні та 
національні конференції, симпозіуми. І, хоча, ме-
ханізм забезпечення конкурентоспроможності роз-
роблений ще недостатньо повно, його теоретична, 
методологічна й практична значимість уже широко 
визнана, оскільки наука і практика відчувають по-
требу в нових ідеях.

Теоретичні проблеми забезпечення конкурен-
тоспроможності завжди посідали чільне місце у 
системі наукових досліджень практично всіх еконо-
мічних шкіл і течій. Можна стверджувати, що стан 
сучасної економічної науки в цілому; актуальність 
і невідкладність вирішення поставлених проблем її 
подальшого розвитку; аналіз ситуації, що склався 
на підприємствах, вказують на необхідність забез-

Таблиця 1
Визначення поняття «конкурентоспроможність»

Автор 
визначення Визначення поняття

Дудко Л.А. 
[5, c. 8]

Конкурентоспроможність – поняття що відображає рівень привабливості, переваги, здат-
ність відповідати високим вимогам конкурентного ринку, здатність витримувати порів-
няння, протиставлення суперникам у чітко окресленій сфері діяльності за конкретними 
ознаками, властивостями.

Васютіна І.О.
[3, с. 116]

Конкурентоспроможність – це здатність об’єкта задовольняти конкренті проблеми та 
витримувати конкуренцію на ринку порівняно з аналогічним об’єктом, за рахунок дієвої 
економічної політики.

Савчук С.И. 
[11, с. 123]

Конкурентоспроможність – це найбільш значне в порівнянні з товарами-замінниками 
співвідношення сукупності якісних характеристик товару і витрат на його придбання і 
споживання відповідно вимогам ринку або його певного сегмента.

В. Стівенсон 
[12, с. 65]

Конкурентоспроможність характеризує те, «наскільки ефективно компанія задовольняє по-
треби клієнта порівняно з іншими компаніями, що пропонують подібний товар або послугу».

Фатхутдинов Р.А. 
[13, c. 268]

Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що характеризується ступенем реаль-
ного чи потенційного задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними 
об’єктами, представленими на даному ринку.

Шумпетер Й.А 
[15, с. 69]

Конкурентоспроможність – це постійні радикальні нововведення, які забезпечують здат-
ність товарів займати певну ринкову нішу.

Книш М.І. 
[9, c. 188]

Конкурентоспроможність – це ступінь привабливості даного продукту, для здійснюючого 
реальну покупку споживача.

© Козицька Г.В., Тихоновський М.А., 2015
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печення їх конкурентоспроможності. Однак слід 
зазначити, що в економічній науці ще чітко не 
сформувалася методологія формування системи 
конкурентоспроможності підприємств. У процесі 
розробки знаходяться проблеми конкурентоспро-
можності, які визначаються окремими течіями та 
напрямами, що розвиваються на власних методоло-
гічних засадах або конкурують між собою. [4, с. 22]

Серед науковців немає єдиного підходу до ви-
значення поняття «конкурентоспроможність». Це 
пов’язано з тим, що воно є досить багатогранним 
та містить у собі різні характеристики. Моніторинг 
наукової літератури показав, що питанням визна-
чення конкурентоспроможності займалися багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених. (табл. 1)

Васютіна І.О. та Дудко Л.А. вважають, що кон-
курентоспроможність проявляється в здатності 
витримати конкуренцію ринку. Стівенсон В.Дж. 
визначає, що ключовим фактором конкурентоспро-
можності є задоволення потреб клієнта. 

Фатхутдинов Р.А. вбачає основу конкуренто-
спроможності у порівнянні об’єктів на конкретно-
му ринку. При цьому відсутність чіткої вказівки на 
ринок на якому об’єкт є конкурентоспроможним 
означає, що в даний час він є найкращим. На його 
думку конкурентоспроможність може бути страте-
гічна та тактична.

На думку Савчука С.И. конкурентоспроможність 
являє собою найкращу сукупність якісних харак-
теристик товару та витрат на його придбання в по-
рівнянні з товарами-замінниками, що певною мірою 
неповно відображає сутність самого поняття. 

Шумпетер Й.А. стверджує, що конкурентоспро-
можність визначається нововведеннями, що дадуть 
змогу товарам зайняти свою ринкову нішу. Але ж 
поняття конкурентоспроможності не обмежується 
конкурентоспроможністю товару, що неповно відо-
бражає його складову.

Узагальнюючи розглянуті підходи, вважає-
мо, що конкурентоспроможність – це здатність 
суб’єкта протистояти конкурентам, використовую-
чи різні переваги над ними та отримувати прибуток 
при одночасному задоволенні споживачів

Слід зазначити, що конкурентоспроможність 
проявляється на трьох рівнях: 

– макрорівень – конкурентоспроможністю тери-
торій, регіонів, країн;

– мезорівень – конкурентоспроможність галу-
зей, кластерів; 

– макрорівень – конкурентоспроможність това-
рів та підприємств.

Конкурентоспроможність країни залежить від 
конкурентоспроможності регіонів, на які впливає 
стан підприємств визначених галузей даного регі-

ону [2, с. 111] й, у свою чергу, конкурентоспромож-
ність галузі даного регіону – це агрегована конку-
рентоспроможність її підприємств. Таким чином, 
відправною точкою наших досліджень ми вважаємо 
визначення конкурентоспроможності саме на рівні 
підприємства. 

Під конкурентоспроможністю підприємства ро-
зуміється фактична і потенційна його здатність 
створювати і просувати товари, а також надавати 
послуги, які по деяких характеристиках найповні-
ше задовольняють запитам споживачів, ніж анало-
гічні товари і послуги конкурентів. 

Для більш детального аналізу цього поняття 
розглянемо запропоновані визначення окремих фа-
хівців (табл. 2).

Отже, із вищенаведеного можна зробити такі 
висновки:

а) конкурентоспроможність підприємства є від-
носним поняттям і, відповідно, може мати різний 
рівень по відношенню до різних конкурентів;

б) конкурентоспроможність підприємства тим 
вища, чим кращі його результати на ринку;

в) конкурентоспроможність підприємства – це 
результат ефективної господарської діяльності під-
приємства за умов конкурентного ринку;

г) конкурентоспроможність підприємства роз-
глядається як комплексна порівняльна характе-
ристика підприємства, що відображає сукупність 
переваг над конкурентами, гармонійність розвитку 
підприємства;

д) невід’ємною складовою конкурентоспромож-
ності підприємства на ринку є маркетингова скла-
дова, а саме: задоволеність споживачів, позитивний 
імідж, наявність сильної торговельної марки тощо;

е) в основу конкурентоспроможності підприєм-
ства покладена конкурентоспроможність продукції 
або послуг, яку воно виготовляє або надає, проте 
ці категорії, хоч і є взаємопов’язаними, проте не є 
тотожними.

Тому, на нашу думку, конкурентоспроможність 
підприємства являє собою здатність функціонувати 
на вільному ринку та отримувати прибуток макси-
мально використовуючи позитивні та мінімізуючи 
негативні дії факторів макросередовища.

Конкурентоспроможність підприємства забезпе-
чується завдяки комплексу факторів, а саме:

– імідж підприємства;
– наявність кваліфікованого персоналу;
– якість продукції;
– надійність постачальників ресурсів;
– сучасні технології та устаткування;
– ціна продукції.
Імідж підприємства – це обличчя, спеціально 

створений образ компанії на ринку товарів і по-

Таблиця 2
Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»

Автор визначення Визначення поняття
Покропивний С.Ф. 
[10, c. 350]

Конкурентоспроможність підприємства – здатність до ефективної господарської діяль-
ності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку. Тобто, конкуренто-
спроможність підприємства – це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурен-
тоспроможної продукції.

Шершньова З.Є., 
Оборська С.В. 
[14, 67]

Конкурентоспроможність підприємства – це рівень його компетенції відносно інших під-
приємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної 
спрямованості, а також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту, на-
вичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих показни-
ках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо.

Азоєв Г.Л. 
[1, с. 62]

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно розпоряджатися 
власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку, тобто основна увага 
приділяється фінансовій стороні діяльності підприємства. 

Іванов Ю.Б. 
[6, с. 16]

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективної господарської діяль-
ності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку
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слуг. Імідж підприємства відображає його комер-
ційну політику: орієнтацію роботи на певні запити 
певного класу споживачів. Створення іміджу – 
результат великої роботи професіоналів у галузі 
маркетингу, дизайну, психології, лінгвістики і ре-
клами, РR-фахівців.

Ретельно продуманий імідж компанії формує 
її позитивний образ у споживачів, який стає при-
вабливим, наділеним особливим характером. Його 
основні графічні засоби індивідуалізації дають 
можливість позиціонувати компанію на ринку, зна-
йти свого споживача або клієнта.

Персонал підприємства – це сукупність постій-
них працівників, що отримали необхідну профе-
сійну підготовку і забезпечують господарську ді-
яльність. На сьогоднішній день існує безліч різних 
підприємств і підбір кваліфікованого персоналу є 
проблемою для них. Тому сучасне підприємство, 
яке орієнтується на довгострокову діяльність має 
створити ефективні системи мотивації існуючого 
персоналу, що дасть змогу кожному працівнику 
бути зацікавленим у кращих результатах, створи-
ти гідні умови праці, запевнити кожного працівника 
у збереженні роботи та можливості росту. Залуча-
ти якомога більше молодих спеціалістів до роботи 
на промислових підприємствах, створити міцний 
зв'язок з професійно-технічними ліцеями, техніку-
мами та університетами, для можливості викорис-
тання отриманих знать в гідних умовах. 

Якість продукції – це сукупність властивостей 
продукції, які зумовлюють її придатність задоволь-
няти певні потреби відповідно до її призначення. 
Якість продукції – це економічна категорія, тому 
що вона належить до найважливіших понять еконо-
мічної науки, яка відображає істотні сторони еконо-
мічних явищ та процесів. Це пов'язано з тим, що в 
сучасному світі діяльність будь-якого підприємства, 
його непохитне становище на ринку товарів і послуг 
визначається рівнем конкурентоспроможності.

Однією із основних проблем в управлінні заку-
півлями матеріальних ресурсів є вибір постачаль-
ників. Важливість вирішення цього поняття по-
яснюється не тільки тим, що на сучасному ринку 

функціонує велика кількість постачальників схо-
жих матеріальних ресурсів, але, головним чином 
тим, що постачальник повинен бути надійним парт-
нером в реалізації логістичної системи. 

Розробкою технологій на виробництві займають-
ся технологи, інженери, конструктори, програмісти 
й інші фахівці у відповідних сферах. Проектування 
технологічного процесу і його налагодження є од-
нією з основних функцій технологічної підготовки 
виробництва Проектування технологічних процесів 
здійснюється на підставі вихідних даних:

– дані про виробничу потужність підприємства;
– характеристика продукції, якісні показники;
– трудомісткість виробничих процесів, структу-

ра виробничого устаткування;
– характеристика й обґрунтування прийнятих 

технологічних рішень, вибору основного техноло-
гічного устаткування й транспортних засобів;

Ціна – це грошовий вираз вартості товару. Вона 
завжди наближається до ціни виробництва, що 
дорівнює сумі витрат виробництва та середнього 
прибутку і відображає рівень суспільно необхід-
них витрат праці. Ціна визначає структуру й обсяг 
виробництва, рух матеріальних потоків, розподіл 
товарної маси і рівень матеріального забезпечення 
працівників підприємства. Під впливом цін певним 
способом регулюється процес розширеного відтво-
рення, створюються умови для збільшення посів-
них площ тих чи інших культур, поголів'я тварин і 
птиці. За допомогою цін стимулюються і дещо ви-
рівнюються економічні умови підприємств, розмі-
щених у різних природно-економічних районах.

Забезпечивши сильними сторонами кожен з 
вище наведених факторів, підприємство закріпить 
за собою міцну та стабільну позицію на ринку. 

Висновки. В результаті дослідження шляхом 
аналізу та систематизації різноманітних теоретич-
них підходів до понять «конкурентоспроможність» 
та «конкурентоспроможність підприємства», були 
запропоновані визначення понять. Перспективою 
подальших наукових досліджень буде розробка ме-
тодики оцінки впливу різних факторів на форму-
вання конкурентоспроможності підприємства.
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Problem definition. Universities and higher ed-
ucation institutions are key actors in the pro-

duction and expansion of knowledge, in promoting 
the social, pedagogical and technological research, 
training of teachers and instructors, and constant vo-
cational improvement, which is the motto of knowl-
edge society [2].

The higher-education model of lecturing, 
cramming and examination has barely changed 
for centuries.

The number of students pursuing studies abroad 
continues to surge as higher education institutions 
around the world vie for the best and brightest minds. 
But there is growing competition for students from 
emerging regional destinations that may offer more 
affordable and culturally-relevant programs of study.

Analysis of recent research. The review of inter-
nationally recognized rating agency «Moody's Inves-
tors Service» [6], «Fitch Ratings» [7] and «Standard 
& Poor's» [8], which is currently the key actors rating 
and full participants in the domestic market rating, 
enabled perform the most accurate and detailed alaliz 
international assessment of the level of accessibility 
to education.

Formation of the research goals. The main goal of 
our research is detailed analysis of the world for ac-
cessibility to osvtity using _ the international rating 
methodology, comparing the results with the results 
of the study international organizations and draw 
conclusions regarding the accessibility of education 
worldwide.

Basic material. The rise in internationally mo-
bile students* reflects growing university enrolment 
around the world. In 2013, at least 4 million students 
went abroad to study, up from 2 million in 2000, rep-
resenting 1.8% of all tertiary enrolments or 2 in 100 
students globally. 

Central Asia, home to the most mobile student 
population, has experienced a steady rise in the num-

ber of students studying abroad. This group grew 
from 67,300 in 2003 to 156,600 in 2013, with the out-
bound mobility ratio more than doubling from 3.5% 
to 7.5%. These figures suggest that domestic tertiary 
enrolment has not kept pace with the growing de-
mand for higher education.

In contrast, students from sub-Saharan Africa, 
who are the second most mobile, are staying closer to 
home. According to the latest data, 288,200 students 
studied abroad in 2013, up from 204,900 in 2003. But, 
in this period the outbound mobility ratio in the re-
gion dropped from 6% in to 4.5%. The shift suggests 
that domestic higher education systems are expand-
ing steadily. 

Three regions have relatively low outbound mo-
bility ratios: South and West Asia, where 1.0% of 
tertiary students studied abroad), Latin America and 
the Caribbean (0.9%), and North America (1.4%). [4]

While traditional destination countries, such as 
the United States, remain strong magnets for stu-
dents seeking a high-quality education, new destina-
tion countries and regional hubs are competing for a 
share of the revenue and intellectual capital of inter-
nationally mobile students. 

In 2013, five destination countries hosted nearly 
one-half of total mobile students: the United States 
(hosting 18%), United Kingdom (11%), France (7%), 
Australia (6%), and Germany (5%). But the top five 
also saw their share of international enrolment de-
cline from 55% in 2000 to 47% in 2013. 

Australia and Japan, traditional destinations in 
East Asia and the Pacific, are rivaled by newcomers 
China, Malaysia, the Republic of Korea, Singapore 
and New Zealand, which hosted 6% of the global 
share of mobile students in 2013. 

In the Arab States, Egypt, Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates are making efforts to recruit 
students from abroad. These three countries hosted 
4% of the global share of mobile students.

© Eliseeva O.K., Ovcharenko K.S., Tkachenko I.O., 2015
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Thus, not only development of countries influenc-
es on higher education development, but also quality 
of universities over the world.

Recording to the Methodology of QS World Uni-
versity Rankings [1], since 2004 the rankings have ex-
panded to feature more than 800 universities around 
the world, with far more (over 3,000) assessed. The 
top 400 universities are given individual ranking po-
sitions, and after this universities are placed within a 
group, starting from 401-410, up to 701+.

The rankings compare these top 800 universities 
across four broad areas of interest to prospective stu-
dents: research, teaching, employability and interna-
tional outlook.

These four key areas are assessed using six indi-
cators, each of which is given a different percent-
age weighting (see below). Four of the indicators are 
based on ‘hard’ data, and the remaining two on major 
global surveys – one of academics and another of 
employers – each the largest of their kind. Below is a 
guide to each of the six indicators used.

1. Academic reputation (40%) is measured using 
a global survey, in which academics are asked to 
identify the institutions where they believe the best 
work is currently taking place within their field of 
expertise.

2. Employer reputation (10%) is also based on a 
global survey, taking in almost 28,800 responses for 
the 2014/15 edition. The survey asks employers to 
identify the universities they perceive as producing 
the best graduates.

The purpose of the employer survey is to give stu-
dents a better sense of how universities are viewed 
in the job market.

3. Student-to-faculty ratio (20%) is a simple mea-
sure of the number of academic staff employed rela-
tive to the number of students enrolled.

4. Citations per faculty (20%) aims to assess uni-
versities’ research output. 

5 & 6. International faculty ratio (5%) & interna-
tional student ratio (5%)

The last two indicators aim to assess how success-
ful a university has been in attracting students and 
faculty members from other nations. This is based 
on the proportion of international students and fac-
ulty members in relation to overall numbers. Each of 
these contributes 5% to the overall ranking results.

Alongside the main QS World University Rank-
ings, these provide rankings of the world’s top 400 
universities in five broad faculty areas: arts & hu-
manities, engineering & technology, life sciences 
& medicine, natural sciences, and social sciences & 
management.

So below we can see the rating of world universi-
ties in five broad faculty areas (table 1).

According to this, the most prestigious universities 
are in USA and United Kingdom. The third position 
is for Switzerland. We can also analyze scholarships 
from universities to estimate how much available for 
foreign students is to study there (table 2).

So, we can see that there are special scholarships 
for developing countries and some scholarships for 
all students have restrictions and. The Netherlands is 
the most accessible in terms of higher education, be-
cause it gives a lot of scholarships for all students. At 
the same time, Belgium provide only one scholarship 
for students from developing countries. Also, France 
proposes scholarship open to female students only.

By the way, in Asia tuition-fee inflation, running 
at around 5% for the past five years among leading 
universities, has stoked middle-class anxieties about 
the cost of college. Latin American countries fret 
about keeping fees low enough to expand the pool of 
graduates. In Europe high levels of subsidy, coupled 
with lower rates of college attendance, have insulated 
universities. But fees are going up: in 1998 Britain 
introduced annual tuition fees of just £1,000 (then 
$1,650), which by 2012 had increased to a maximum 
of £9,000 ($13,900) [3]

In addition to, we can rank universities by avail-
ability and quality of higher education.

The system is stable only if the stability of each 
element. If any item is unstable, then this instability 
will affect the overall state of the system and all its 
components. The significance of each part of the sys-
tem dynamic and characterized by its entropy. Entro-
py element increases with increasing spread in its es-
timates, and with the increase of entropy increasing 
importance of the element. If entropy element small, 
and its importance in the overall set of elements too 
small. In this case, the objects, which have achieved 
good performance, based on a large entropy, should 
have integral value.

It should be noted that this approach to the evalu-
ation of the accessibility of education makes it possible 
to determine only place (rank) that occupies a specific 
region of a common set of regions, or change the dy-
namics ranks over time. However, the ultimate conclu-
sion of regional development trends over a period or 
spend quality evaluation of accessibility to education 
in the regions using this method impossible. This in 
turn makes it difficult to develop social programs and 
the implementation of social policy because it is diffi-
cult to specify what they should be directed.

After the correlation analysis were selected for 
the following indicators:

1. Primary education, pupils (% of population).
Enrolment in primary. Public and private. All pro-

grams. Total is the total number of students enrolled 
in public and private primary education institutions.

Table 1 
Rating of world universities in five broad faculty areas

 Engineering and technology Medicine and Life 
Sciences

Universities for Arts and 
Humanities 

Universities for Natural 
Sciences

1 Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) (a) Harvard University (a) University of Oxford (c) University of Cambridge 

(c)
2 Stanford University (a) University of Oxford (c) University of Cambridge 

(c)
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) (a)

3 ETH Zurich – Swiss Federal 
Institute of Technology (b)

University of Cambridge 
(c) Harvard University (a) University of California, 

Berkeley (UCB) (a)
4 University of Cambridge Johns Hopkins 

University (a) Yale University (a) Stanford University (a)

5 University Of California, 
Berkeley (UCB) (a) Stanford University (a) University of California, 

Berkeley (a) Harvard University (a)

 (a) – United States;   (b) – Switzerland;   (c) – United Kingdom
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2. Gross intake ratio in first grade of primary ed-
ucation, total (% of relevant age group)

Gross intake ratio in first grade of primary educa-
tion is the number of new entrants in the first grade 
of primary education regardless of age, expressed as 
a percentage of the population of the official primary 
entrance age.

3. Repeaters, primary, total (% of total enrollment)
Percentage of repeaters in primary. All grades. 

Total is the number of students enrolled in the same 
grade as in the previous year, as a percentage of all 
students enrolled in primary school. It is calculated 
by dividing the sum of repeaters in all grades of pri-
mary education by the total enrolment of primary 
education and multiplying the result by 100.

4. Primary education, teachers (% of population)
Teaching staff in primary. Public and private. 

Full and part-time. All programs. Total is the total 
number of teachers in public and private primary 
education institutions. Teachers are persons em-
ployed full time or part time in an official capacity 
to guide and direct the learning experience of pu-
pils and students, irrespective of their qualifica-
tions or the delivery mechanism, i.e. face-to-face 
and/or at a distance. This definition excludes ed-
ucational personnel who have no active teaching 
duties (e.g. headmasters, headmistresses or prin-
cipals who do not teach) and persons who work 
occasionally or in a voluntary capacity in educa-
tional institutions.

Table 2 
Scholarships to Study in Europe

Available for all international students Available only for students from 
developing countries

All Europe Erasmus Mundus Scholarships Marie Curie International Incoming 
Fellowships (IIF) for Developing 
Countries (to study scientific and 
technological fields)

Belgium CIUF-CUD Scholarships in Belgium 
for Developing Countries, VLIR-
UOS Scholarships for Developing 
Countries, Ghent University Master 
Grants
KU Leuven IRO PhD Scholarships 
for Developing Countries (open to 
prospective PhD students)

Czech Rep. Czech Government Scholarships for Developing Countries
France Eiffel Scholarships in France for International Students (open 

to students at master’s/PhD level)
Fondation Rainbow Bridge MBA 
Scholarships for African and Asian 
Women (Open to female students 
only)

Emile Boutmy Scholarships in France for International 
Students (for bachelor’s and master’s degree students from 
outside of the EU)

Greece Greek Government Scholarships for Foreign Students (post-
graduate study or a research project)

Hungary Hungarian Government Scholarships for Foreign Students
Italy Bocconi Scholarships in Italy for International Students (at 

undergraduate and graduate level at Bocconi University)
UNIPV International Scholarships 
for Developing Countries (Open to 
study at master’s level)Italian Government Scholarships for Foreign Students

University of Bologna Study Grants for International Stu-
dents (to study at the University of Bologna)

Slovakia Slovak Government Scholarships for 
Selected Developing Countries

Spain Spanish Government Scholarships for International Students 
(to study in Spain at master’s or PhD level)

GSE Scholarships in Economics for 
Developing Country Students (to 
undertake a master’s degree in eco-
nomics here)

Switzer-
land

ETH Zurich Excellence Masters Scholarship Program, UNIL 
Master’s Grants in Switzerland for Foreign Students, Univer-
sity of Bern Master’s Grants for International Students (to 
master’s degree)

UNU Fellowship in International 
Organizations MBA Merit Scholar-
ships (to study in Switzerland at this 
university on an MBA program.)

Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign 
Scholars and Artists (for postgraduate students)

the Neth-
erlands

Amsterdam Merit Scholarships for Excellent International 
Students (tfor master’s degree students not from EU)

Anne van den Ban Scholarships for 
Developing Countries at Wagenignen 
University (at master’s level here)

Eric Bleumink Fund Scholarships at the University of Gron-
ingen, University of Twente Scholarships (UTS), University 
of Groningen Scholarships, Radboud Scholarship Programme, 
World Citizen Talent Scholarship for International Students

Netherlands Fellowship Programmes 
(NFP)

Netherlands Fellowship Programmes (NFP) (Prioritized fe-
male and applicants from sub-Saharan Africa)

Orange Tulip Scholarship Pro-
gramme
UM High Potential Scholarships for 
International Students 
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5. Adjusted net enrollment rate, primary (% of 
primary school age children)

Adjusted net enrollment is the number of pupils 
of the school-age group for primary education, en-
rolled either in primary or secondary education, ex-
pressed as a percentage of the total population in that 
age group.

6. Children out of school, primary (% of population).
Out-of-school children of primary school age. To-

tal is the total number of primary-school-age chil-
dren who are not enrolled in either primary or sec-
ondary schools.

7. Lower secondary completion rate, total (% of 
relevant age group)

Lower secondary education completion rate is 
measured as the gross intake ratio to the last grade 
of lower secondary education (general and pre-vo-
cational). It is calculated as the number of new en-
trants in the last grade of lower secondary education, 
regardless of age, divided by the population at the 
entrance age for the last grade of lower secondary 
education.

7. Secondary education, duration (years)
Duration of secondary education is the number of 

grades (years) in secondary education (ISCED 2 & 3).
8. Secondary education, teachers (% of population)
Teaching staff in total secondary. Public and pri-

vate. Full and part-time. All programs. Total is the to-
tal number of teachers in public and private second-
ary education institutions (ISCED 2 and 3). Teachers 
are persons employed full time or part time in an 
official capacity to guide and direct the learning ex-
perience of pupils and students, irrespective of their 
qualifications or the delivery mechanism, i.e. face-to-
face and/or at a distance. This definition excludes 
educational personnel who have no active teaching 
duties (e.g. headmasters, headmistresses or principals 
who do not teach) and persons who work occasionally 
or in a voluntary capacity in educational institutions.

9. Public spending on education, total (% of GDP)
Public expenditure on education as% of GDP is 

the total public expenditure (current and capital) on 
education expressed as a percentage of the Gross Do-
mestic Product (GDP) in a given year. Public expen-
diture on education includes government spending 
on educational institutions (both public and private), 
education administration, and transfers/subsidies for 
private entities (students/households and other pri-
vate’s entities).

10. Expenditure per student, primary (% of GDP 
per capita)

Public expenditure per pupil as a% of GDP per 
capita. Primary is the total public expenditure per stu-
dent in primary education as a percentage of 
GDP per capita. Public expenditure (current 
and capital) includes government spending 
on educational institutions (both public and 
private), education administration as well 
as subsidies for private entities (students/
households and other private’s entities).

11. Prevalence of HIV, total (% of popu-
lation ages 15-49)

Prevalence of HIV refers to the per-
centage of people ages 15-49 who are in-
fected with HIV.

12. Unemployment, total (% of total la-
bor force) (modeled ILO estimate)

Unemployment refers to the share of 
the labor force that is without work but 
available for and seeking employment.

13. Labor force with primary education 
(% of total).

Labor force with primary education is the propor-
tion of the labor force that has a primary education, 
as a percentage of the total labor force.

14. Labor force with secondary education (% of 
total)

Labor force with secondary education is the pro-
portion of the labor force that has a secondary educa-
tion, as a percentage of the total labor force.

15. Labor force with tertiary education (% of total)
Labor force with tertiary education is the propor-

tion of labor force that has a tertiary education, as a 
percentage of the total labor force.

16. Labor force, total (% of population)

Table 3 
The rating of countries by development  

of higher education
 2005 2009 2013
Brazil 7 6 7
Canada 3 4 5
China 8 7 7
Germany 4 3 3
France 5 4 4
United 
Kingdom 2 1 2

India 7 7 6
Italy 4 4 3
Japan 6 5 5
South Africa 9 8 8
USA 1 2 1

Total labor force comprises people ages 15 and 
older who meet the International Labor Organiza-
tion definition of the economically active popula-
tion: all people who supply labor for the production 
of goods and services during a specified period. It 
includes both the employed and the unemployed. 
While national practices vary in the treatment 
of such groups as the armed forces and seasonal 
or part-time workers, in general the labor force 
includes the armed forces, the unemployed and 
first-time job seekers, but excludes homemakers 
and other unpaid caregivers and workers in the 
informal sector.

As a result, we have rating of countries on table 3.
And this rating is also shows on graph below (pic. 1).
Summaries. According to rating of world univer-

sities in five broad faculty areas, the most prestigious 
universities are in USA and United Kingdom. The 
third position is for Switzerland. According to the 

USA United
Kingdom

Germany Italy France Canada Japan India Brazil China Russian
Federation

South
Africa

2005 2009 2013

 Pic. 1. The rating of countries by development of higher education
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scholarships analysis we can see that there are spe-
cial scholarships for developing countries and some 
scholarships for all students have restrictions and. 
The Netherlands is the most accessible in terms of 
higher education, because it gives a lot of scholar-
ships for all students. At the same time, Belgium pro-
vide only one scholarship for students from develop-
ing countries. Also, France proposes scholarship open 
to female students only. As a result of ranking by in-

dicators of countries about availability and quality of 
higher education, we can say that USA is on the first 
place in 2005 and 2013 years, next is United Kingdom 
(second place in the same years), next are Germany, 
Italy, France, Canada and the last one is South Af-
rica and Russian Federation accordingly. This rating 
almost completely similar to the Methodology of QS 
World University Rankings, indicating about validity 
of ours results.
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МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ КРАЇН ЗА ДОСТУПНІСТЮ ОСВІТИ

Анотація
Дана стаття присвячена аналізу доступності здобуття освіти в різних країнах світу за допомогою порівняння країн 
за міжнародними показниками. Дослідження засновані на теоретичних матеріалах з організації та структури освітніх 
систем в різних країнах світу, а також на останніх публікаціях з даної тематики, дослідженнях актуальних про-
блем у даній сфері. Для аналізу характерних особливостей стосово доступності освіти були використані методології 
міжнародних організацій. Особлива увага у процесі виконання аналізу була приділена можливості отримання стипендій 
від того чи іншого університету, а також, переліку існуючих факультетів і спеціальностей вищих навчальних закладів. 
На підставі аналітичних таблиць були зроблені змістовні висновки і видлені країни-лідери за рівнем доступності на-
селення до здобутя освіти.
Ключові слова: система вищої освіти, доступність до освіти, оцінка розвитку вищої оствіти, ретингування.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНЕНИЕ СТРАН ПО ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Статья посвящена анализу доступности получения образования в странах мира при помощи сравнения стран по междуна-
родным показателям. Исследования основаны на теоретических материалах по организации и структуре образовательных 
систем в разных странах мира, а также на последних публикациях по данной тематике, изучении актуальных проблем в 
данной сфере. Для анализа характерных особенностей доступности образования были использованы методологии между-
народных организаций. Особый акцент в анализе был сделан на возможность получения стипендий от того или иного уни-
верситета, а также, на перечень существующих факультетов и специальностей высших учебных заведений. На основании 
аналитических таблиц были сделаны содержательные выводы и виделены страны-лидеры по доступности до образования.
Ключевые слова: система выщего образования, доступность до образования, оценка развития высшего образования, 
рейтингование.
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доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ  
РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Стаття містить аналіз видів аудиторських послуг, які сформувалися в умовах ринку, та особливостей їх виконання. 
Наведено основні характеристики найбільш затребуваних послуг аудиторських фірм. Визначено перспективний на-
прямок розвитку аудиторських послуг, який характеризується орієнтацією на оцінку майбутніх досягнень та перспек-
тив розвитку підприємств.
Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, відповідальність аудиторів, д'ю ділідженс. 

Постановка проблеми. Історичний теоретико-
практичний розвиток аудиторської справи 

привів до того, що професія аудитора набула ознак 
громадськості та відкритості. Результати виконання 
професійних обов’язків аудиторів все частіше віді-
грають важливу роль у процесі інформування сус-
пільства щодо діяльності підприємств та установ, а 
питання репутації та авторитета окремих аудитор-
ських фірм та професії в цілому стають актуальни-
ми для більш глибоких досліджень. Оскільки вимоги 
до якості аудиторської діяльності обумовлюються 
потребами суспільства в широкому сенсі, постає на-
укове завдання класифікації аудиторських послуг, 
визначення рівня відповідальності аудиторів та ви-
окремлення аудиторських завдань, які мають гро-
мадську значущість.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Осно-
вні питання класифікації аудиторських послуг та 
вимоги до їх розмежування для аудиторів в Україні 
висвітлені в ЗУ «Про аудиторську діяльність» [1] 
та Міжнародних стандартах аудиту [2, 3]. Згідно з 
Законом України перелік цих послуг (завдань) ви-
значається Аудиторською палатою України відпо-

відно до стандартів аудиту. Оскільки Міжнародні 
стандарти аудиту прийняті в якості національних з 
2004 р., то для визначення особливостей їх виконан-
ня слід користуватися саме вимогами міжнародних 
стандартів. Однак, слід зазначити, що закон визнає 
можливість надання аудиторськими фірмами таких 
послуг, як ведення та відновлення бухгалтерського 
обліку, консультації з питань обліку та звітності, 
експертизи і оцінки стану фінансово-господарської 
діяльності та інших видів економіко-правового за-
безпечення господарської діяльності суб’єктів гос-
подарювання. З 2011 р. аудиторам також законо-
давчо дозволяється проводити перевірку іпотечного 
покриття.

Що стосується окремих наукових досліджень у 
сфері класифікації аудиторських завдань та ана-
лізу їх відмінностей, то, слід зазначити, що сучас-
ні наукові праці здебільшого зосереджені на роз-
робці організаційних етапів та методиці виконання 
окремих видів аудиторських завдань. Наприклад, у  
[5, 6, 7, 8] висвітлені розробки щодо організації та 
методики виконання таких аудиторських завдань 
як огляд фінансової звітності, виконання погодже-

© Фесенко В.В., 2015
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них процедур, підготовка фінансової інформації, 
перевірка прогнозної фінансової інформації. 

Слід зазначити, що питанням узагальнення від-
мінностей у процесі виконання різних видів ауди-
торських завдань відповідно до вимог міжнародних 
стандартів аудиту приділяється недостатньо уваги. 
Потребує більш детального дослідження особливос-
ті та специфіка кожної з можливих аудиторських 
процедур та рівень відповідальності аудиторів при 
їх виконанні.

Метою статті є систематизація видів аудитор-
ських завдань та визначення їх основних характе-
ристик з урахуванням особливостей розвитку рин-
ку аудиторських послуг.

Основний розділ. В першу чергу слід визначи-
ти нормативні вимоги щодо класифікації аудитор-

ських послуг, наведених в Міжнародних стандартах 
контролю якості, аудиту, огляду та іншого надання 
впевненості, які використовуються в Україні в якос-
ті національних нормативів аудиту. У попередньо-
му нашому дослідженні [10] було визначено основні 
принципові відмінності між видами аудиторських 
завдань згідно з міжнародними вимогами до якос-
ті аудиторських послуг. Процедури та результати 
виконання аудиторських завдань відрізняються, а 
тому і рівень відповідальності аудитора буде варі-
юватися в залежності від того завдання, на яке ау-
дитор погодився.

Узагальнена класифікація аудиторських за-
вдань відповідно до вимог міжнародних стандартів 
аудиту наведена на рис. 1.

Всі аудиторські завдання, які можуть викону-
вати аудитори, поділяються на два осно-
вних види: завдання з надання впевне-
ності та супутні послуги (без надання 
впевненості).

Отже, основна відмінність між за-
вданнями з надання впевненості та су-
путніми послугами полягає в тому, що 
завдання з надання впевненості передба-
чають надання аудиторської думки щодо 
предмету перевірки третім особам, а 
саме – акціонерам, потенційним інвесто-
рам, кредиторам, та іншим користувачам 
фінансової інформації про підприємство, 
що підвищує ступінь відповідальнос-
ті аудитора при наданні таких послуг. 
Якщо аудитор не оцінює предмет пере-
вірки, а безпосередньо виконує якусь 
частину роботи, то такі послуги нази-
вають супутніми, що не передбачає ви-
словлення аудиторської думки. 

Різний характер аудиторських за-
вдань та рівень впевненості обумовлює і 
відмінності у вимогах до процесу і про-
цедур надання таких послуг. Наприклад, 
при наданні супутніх послуг не вважа-
ється обов’язковим дотримання принци-
пу незалежності аудитора від замовника, 
оскільки такі послуги полягають саме у 
тому, щоб в залежності від бажання за-
мовника були здійсненні певні бухгалтер-
ські і консалтингові процедури. 

Слід зазначити, що Аудиторська па-
лата України має своє бачення класифі-
кації аудиторських послуг, яке відобра-
жено у формі № 1 – аудит (річна) «Звіт 
аудиторської фірми (аудитора) про нада-
ні послуги». Так аудиторські фірма мають 
звітувати перед Аудиторською палатою 
України у розрізі таких видів аудитор-
ських послуг: завдання з надання впев-
неності, супутні послуги, інші професійні 
послуги, організаційне та методичне за-
безпечення аудиту.

Діяльність аудиторських фірм не об-
межена виконанням лише послуг аудиту 
фінансової звітності, а передбачає більш 
широке консалтингове обслуговування 
клієнтів, що обумовлено сезонністю ау-
диту як послуги та потребами клієнтів. 
Аудиторська практика, яка склалася 
останніми роками в Україні та світі, обу-
мовлює появу більш широкої класифіка-
ції аудиторських послуг. Незважаючи на 
уніфіковані розмежування аудиторських 
завдань розвиток аудиторської практики 
призвів до окремої класифікації аудитор-

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ 
ВПЕВНЕНОСТІ

Аудит фінансової звітності

Огляд фінансової звітності

Спеціальні завдання з надання 
впевненості

Підготовка фінансової інформації

Погоджені процедури

Консультування

СУПУТНІ ПОСЛУГИ

 перевірка прогнозної 
фінансової інформації;
 оцінка заходів контролю в 

організації, що надає послуги;
 інше.

 звірка взаємних розрахунків 
із кредиторами (дебіторами);
 оцінка обсягів продажу;
 розрахунки ліквідності;
 участь в інвентаризації;
 аналіз виконання сторонами 

умов договору;
 аналіз фінансової звітності;
 інші.

 з питань оподаткування;
 з питань бухгалтерського та 

управлінського обліку;
 з питань використання 

інформаційних систем 
управління та обліку;
 інше.

 складання фінансової звітності;
 складання податкової звітності;
 відновлення облікових записів;
 ведення бухгалтерського обліку;
 підготовка прогнозної інформації;
 інше.

Рис. 1. Класифікація послуг, які можуть надавати  
аудитори-практики та аудиторські фірми згідно з вимогами 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг
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Рис. 2. Класифікація аудиторських послуг в Україні
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ських послуг, поява якої зумовлено сформованим 
попитом на ринку аудиторських послуг та відповід-
них інтересів учасників цього ринку (Рис. 2).

В першу чергу, аудиторські фірми пропонують 
послуги обов’язкового аудиту, який регулюється 
законодавчо для публічних підприємств та тих, що 
мають суспільний інтерес (вимоги до обов’язкового 
аудиту зазначено у ЗУ «Про аудиторську діяль-
ність»). Такий аудит передбачає послідовне під-
твердження фінансового стану та достовірності 
фінансової звітності підприємств раз на рік, та, 
у більшості випадків, має постійний характер. Як 
правило, аудиторські фірми вже мають свою базу 
клієнтів, які змінюються раз на 5-7 років. Ауди-
торська палата України сформувала перелік ау-
диторських фірм, які відповідають критеріям для 
проведення обов’язкового аудиту річної фінансової 
звітності. З точки зору Міжнародних стандартів 
такі завдання передбачають надання впевненості 
користувачам звітності щодо достовірності історич-
ної інформації.

Все частіше до аудиторських фірм звертаються 
за аутсорсинговими послугами, які передбачають 
ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, 
виконання функцій бухгалтерської служби. Це та-
кож популярний вид аудиторського завдання, який 
спрямований на обробку історичної інформації.

Окремими напрямом аудиторського обслугову-
вання слід зазначити податкове консультування та 
перевірку податкового обліку та звітності. Цей на-
прям можна було б включити до послуг загального 
консультування, якщо б податкове законодавство 
не мало стільки змін та додаткових коментарів, що 
призводе до формування специфічних умов вико-
нання консультування саме з податкових питань. 
Деякі аудиторські фірми називають таке податко-
ве консультування податковим аудитом, маючи на 
увазі саме перевірку податкової звітності з метою 
уникнення штрафних санкцій. Але з урахування 
вимог міжнародних стандартів аудиту такі пере-
вірки не можуть бути названі аудитом, оскільки 
не передбачають надання впевненості третім осо-
бам щодо достовірності даних. Однак, як і перші 
два види аудиторського завдання, податкове кон-
сультування спрямовано на відображення інформа-
ції щодо минулих подій і замовляється клієнтами з 
метою мінімізації подальших витрат, пов’язаних з 
минулими подіями.

Слід зазначити, що обов’язковий аудит, аут-
сорсинг, податкове консультування – це види ау-
диторських послуг, при виконанні яких аудитори 
обробляють історичну інформацію, дають оцінку 
стану обліку і звітності на даний момент часу та 
не спрямовуються на оцінку перспектив. Результа-
тами таких послуг є формулювання висновків про 
минулі події на підприємстві. Такі висновки не ма-
ють цінності (або мають низький рівень цінності) в 
момент прийняття економічного рішення зацікавле-
ною стороною щодо майбутнього. 

Окремим напрямом аудиторської практики слід 
визначити послуги Дью-ділідженс (Due Diligence), 
які передбачають передпродажну всебічну оцінку 
бізнесу. Цей напрямок, поки що, не регулюється 
державою і тому має розмиті умови виконання, які 
змінюються в залежності від потреб покупця. Пе-
редбачається, що за результатами виконання тако-
го завдання, потенційному (конкретному) інвестору 
надається аналіз та оцінка фінансового стану, фі-
нансової звітності, внутрішнього контролю, бізнес-
ризиків, юридичних аспектів та перспектив розви-
тку бізнесу.

Консультаційні послуги передбачають виконан-
ня супутніх аудиту послуг або консультування за 
окремими обліковими питаннями. Для виконання 
таких послуг використовується бухгалтерські до-
свід та знання, тому такі завдання можуть викону-
ватись не виключно сертифікованими аудиторами, 
а співробітниками аудиторської фірми.

Окремо надаються послуги з ініціативного ау-
диту та оглядів звітності, які не регулюються за-
конодавчо, але також мають своє коло користува-
чів. У більшості випадків такі завдання виконують 
для задоволення інтересів конкретних сторін, тому 
ініціативні аудити мають специфічні особливості в 
залежності від того, для чого необхідний висновок 
аудитора. Кожне завдання окремо обговорюється з 
клієнтом і уточнюються зацікавлені сторони та їх 
конкретні інтереси.

Отже, за підсумками аналізу ринку аудитор-
ських послуг в Україні, слід відзначити сформова-
ний попит на послуги, які мають ретроспективний 
характер, а саме спрямовані на обробку історичної 
інформації з метою виконання законодавчо-норма-
тивних вимог і уникнення санкцій. В той же час 
аудиторський ринок сформував напрямок ауди-
торських послуг, які мають перспективний аспект, 
а значить виконуються для оцінки можливостей 
підприємств у майбутньому. Результатами вико-
нання цих послуг є висновки аудиторів (або інших 
спеціалістів) щодо майбутнього та є дуже цінними 
для обґрунтування економічних рішень замовників 
цих послуг.

Розмежування аудиторських послуг на два на-
прями (ретроспективний та перспективний) приво-
дить нас до питання про відповідальність аудито-
рів при виконання цих послуг. На сучасному етапі 
розвитку аудиторської діяльності спостерігається 
більш жорстке регулювання зобов’язань та відпо-
відальності аудиторів при виконанні послуг ретро-
спективного напряму, що обумовлено контрольними 
та фіскальними цілями держави. Але послуги пер-
спективного напряму можуть приносити більший 
ефект та стимулюючи впливають на економічний 
розвиток підприємств та країни в цілому. Тому, на 
нашу думку, існує необхідність в формування осо-
бливих вимог, зобов’язань і відповідальності спе-
ціалістів, які виконують аудиторські послуги пер-
спективного напряму, а саме такі, які спрямовані 
на оцінки перспектив та можливостей підприємств 
у майбутньому.

Висновки. За результатами аналізу існуючого 
ринку аудиторських послуг в Україні, було вио-
кремлено декілька видів аудиторських послуг, які 
орієнтовані на оцінку майбутніх перспектив діяль-
ності підприємств та мають особливу значущість 
для економічних рішень, спрямованих у перспек-
тиву. Визначення такого перспективного напряму 
розвитку ринку аудиторських послуг обумовлює 
особливу необхідність в контролі якості виконан-
ня цих послуг. Оскільки зараз у світі і в Україні 
більш жорсткий контроль спостерігається саме в 
області інших послуг, які не забезпечують еконо-
мічного ефекту у майбутньому, пропонується роз-
робити ряд заходів, спрямованих на підвищення 
рівня відповідальності та характеру зобов’язань 
осіб, які виконують послуги саме перспективно-
го напряму. Тому перспективним напрямом до-
сліджень у цій сфері ми бачимо розробку заходів 
підвищення відповідальності спеціалістів-аудито-
рів, які виконують аудиторські завдання як основу 
для прийняття економічних рішень зацікавленими 
сторонами на перспективу.
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Стаття присвячена дослідженню значення грошових коштів як практичного інструменту фінансового управління 
підприємством. Запропоновано показники достатності грошових коштів. Визначено рекомендаційні межі у контексті 
оцінки фінансового стану підприємства.
Ключові слова: Грошові кошти, грошові потоки, достатність грошових коштів, управління грошовими коштами на 
підприємстві, фінансове управління.

Постановка проблеми. Важливість і значення 
управління грошовими потоками на підпри-

ємстві важко переоцінити, адже від його якості й 
ефективності залежить не тільки платоспромож-
ність на конкретний момент часу, але й фінансо-
вий стан суб’єкта господарювання як у поточному 
періоді, так і перспективі, необхідність адекватної 
оцінки якої різко зростає в умовах загострення еко-
номічної кризи у країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання значення, оцінки та управління грошовими 
коштами на підприємстві з різним ступенем тео-
ретичного та практичного висвітлення розгляну-
то в багатьох сучасних виданнях останнього часу:  
В. Ковальова, Дж. К. Ван Хорна, Є. Брігхема, Е. Нік-
хбахта, Є. Стоянової, І. Балабанова, Т. Райса та ін-
ших. Важливий внесок у розроблення аналітичного 
забезпечення управління грошовими коштами на 
підприємстві зробили сучасні вітчизняні та зару-
біжні економісти: І. Бланк, Є. Сорокіна, Н. Хахонова 
Є. Бріґхем, Дж. К. Ван Хорн та інші. 

Формулювання цілей статті. Мета статті поля-
гає в обґрунтуванні показників достатності грошо-
вих коштів та визначенні їх рекомендаційних меж 
у системі управління рухом грошових коштів на 
підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часна вітчизняна економічна дійсність характери-
зуються складністю та різноманітністю зовнішніх 
і внутрішніх фінансово-економічних відносин, по-
силенням конкуренції, негативними змінами ста-
ну суб’єктів підприємництва, що підвищує роль 
та значення ефективного фінансового управління, 
умовою забезпечення якого є адекватне здійснення 
управління грошовими коштами підприємства. Ви-
ходячи з об’єктивних передумов формування гро-
шового потоку порівняно з чистим прибутком, мож-
на дійти висновку, що абсолютна величина, якість 
або результати дослідження структури та динаміки 
грошових потоків можуть розглядатися у якості пе-
редумови для висновку щодо стабільного фінансо-
вого стану підприємства.

Чітке визначення грошового потоку закріплене 
комітетом із міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку (КМСБО) у Міжнародному стандарті 
бухгалтерського обліку № 7 «Звіт про рух грошових 
коштів» [1]. Відповідно до цього стандарту, грошо-
ві потоки – це надходження та вибуття грошових 
коштів та їх еквівалентів. «Грошові кошти склада-
ються з готівки в касі і депозитів до запитання. Ек-
віваленти грошових коштів – це короткострокові, 
високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються 
у відповідні суми грошових коштів і яким прита-
манний незначний ризик зміни вартості» [1].

Відповідно до нашого дослідження ми будемо 
визначаємо грошовий потік як сукупність розпо-
ділених за окремими інтервалами даного періоду 
часу надходжень і виплат коштів, що генеруються 
його господарською діяльністю [2; 3]. 

Управління грошовими коштами на підприємстві 
визначається ритмічними надходженнями й випла-
тами, забезпеченням постійної платоспроможності 
підприємства і має наступні складові елементи:

– визначення мінімально достатнього обсягу 
грошових коштів для впровадження поточної гос-
подарської діяльності;

– моніторинг надходження грошових коштів від 
господарських операцій;

– оптимізація системи розрахунків з постачаль-
никами і покупцями;

– напрями використання тимчасово вільних гро-
шових коштів з метою запобігання втрат від інфля-
ції і упущеної вигоди;

– збільшення ефективності оборотності грошо-
вих коштів за рахунок впровадження організацій-
но-економічних заходів.

Реалізація названих елементів управління гро-
шовими коштами дає змогу знайти компроміс між 
необхідністю підтримувати певний обсяг грошових 
коштів для забезпечення ліквідності підприємства і 
бажанням інвестувати тимчасово вільні кошти для 
забезпечення їх дохідності.

Метою управління грошовими активами є за-
безпечення постійної платоспроможності підприєм-
ства. Об'єктами фінансового управління є грошові 
кошти (в касі, на банківських рахунках, у дорозі) та 
їх резерви у формі поточних фінансових інвестицій 
у грошові інструменти та цінні папери.

Визначення достатності грошових коштів як 
метод оцінки фінансового стану спирається на 
одну з умов забезпечення платоспроможності під-
приємства, а саме, обсяги надходження грошових 
коштів повинні забезпечити покриття поточних 
зобов’язань. Інакше кажучи, такий підхід дозво-
ляє визначити рівень достатності грошових коштів, 
отриманих внаслідок здійснення операційної, інвес-
тиційної та фінансової діяльності для забезпечен-
ня розширеного відтворення й виконання планових 
платежів, що, в свою чергу, є віддзеркаленням пла-
тоспроможності й, відповідно, підґрунтям висновків 
щодо фінансового стану підприємства.

Коефіцієнт достатності грошового потоку (Кд) 
для забезпечення діяльності підприємства може 
бути розрахований за формулою:
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 – надходження і витрачання грошо-
вих коштів від операційної діяльності підприємства; 
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−+
опоп DD ,  

−+
інвінв DD ,  

−+
фінфін DD ,  

фінінвоп DDD ∆∆∆ ,,  

 – надходження і витрачання грошових ко-
штів від інвестиційної діяльності підприємства; 

−+
опоп DD ,  

−+
інвінв DD ,  

−+
фінфін DD ,  

фінінвоп DDD ∆∆∆ ,,  

 – надходження і витрачання грошових ко-
штів від фінансової діяльності підприємства.

Нестача наявних грошових коштів, що викли-
кана перевищенням їх виплат над обсягом надхо-
джень є негативним моментом, що може, посту-
пово обмежуючи можливості розвитку, призвести 
до зниження фінансової безпеки підприємства. 
З огляду на це, прагнення до уникнення фінансо-
вої кризи, тобто забезпечення достатнього рівня 
фінансового стану вимагає знаходження нижньо-
го граничного значення коефіцієнта достатності 
на рівні, яке означає, що обсягу вхідних грошових 
потоків є достатньо для фінансування фінансово-
господарської діяльності підприємства і здійснен-
ня обов’язкових платежів. 

На підприємстві може виникнути надмірний 
грошовий потік, тобто перевищення надходжень 
грошових коштів над поточним споживанням. В ре-
зультаті цього утворюється висока додатна величи-
на коефіцієнта достатності, яка відображає відсоток 
грошових коштів, що не був використаний в процесі 
фінансово-господарської діяльності. 

На наш погляд, дане питання повинно вирішува-
тись виходячи з місця і ролі грошових потоків кож-
ного з напрямків діяльності підприємства. За умови 
ефективного фінансового менеджменту величини 
вхідного та вихідного грошових потоків, у певній 
мірі, визначаються обсягом залишку грошових ко-
штів на початок періоду, тобто величиною грошо-
вих коштів, яку підприємство отримало, проте не 
витратило за період, що передує звітному. «По-
казники залишку грошових коштів знаходяться в 
прямій взаємозалежності та взаємообумовленості з 
показниками грошових потоків», …залишок грошо-
вих коштів є показником можливості підприємства 
своєчасно гасити поточні зобов’язання в грошовій 
формі» [4, с. 88]. 

З одного боку, збільшення ліквідної частки ак-
тивів формує високий кредитний рейтинг підпри-
ємства, забезпечує абсолютну його ліквідність та 
створює страховий запас платіжних коштів, що, на 
перший погляд, є досить позитивним моментом в 
діяльності підприємства, особливо з точки зору рів-
ня його фінансового стану. Підтвердженням цьому 
є існування серед сучасних економістів думки, що 
чим більшим є залишок грошових коштів, а, від-
повідно, і значення запропонованого коефіцієнта 
достатності, тим кращим є фінансове становище 
суб'єкта господарювання [4]. 

Проте, навіть з точки зору фінансового управ-
ління підприємством однозначно погодитись з цим 
важко через наступні моменти [5, с. 178]: по-перше, 
невикористані грошові кошти втрачають свою ре-
альну вартість через інфляцію і знецінюються; 
по-друге, уповільнюється оборотність капіталу в 
результаті простою грошових коштів; по-третє, 
підприємство втрачає частину потенційного доходу 
від недовикористання коштів в операційній або ін-
вестиційній діяльності; по-четверте, грошові кошти 
є активом, який не заробляє прибутку [6], тобто 
зумовлює упущені вигоди від прибуткового їх роз-
міщення. Отже, як дефіцит, так і надлишок грошо-
вих ресурсів негативно впливає на фінансовий стан 
суб’єкта господарювання. 

З огляду на це, встановлення верхньої межі ко-
ефіцієнта достатності грошових коштів у процесі 
оцінки фінансової безпеки є доцільним, адже над-
лишковий грошовий потік може призвести до зна-
чних фінансових втрат, що не сприятиме зміцнен-
ню фінансового стану підприємства в майбутньому. 

У даному контексті слід відзначити, що до ви-
рішення проблеми оптимізації залишку грошових 
коштів можуть бути застосовані моделі, розробле-
ні в теорії управління запасами. Незважаючи на 
те, що в працях В. Баумоля, Міллера-Орра та ін.  
[7-8] акценти зроблені на макроекономічних аспек-
тах теорії грошей, розробниками та науковцями 
здійснено неодноразові спроби доведення доціль-
ність їх розгляду і на мікрорівні.

З огляду на широке висвітлення моделі В. Бау-
моля в економічній літературі, не зупиняючись на 
викладанні її сутності, відзначимо, що незважаючи 
на струнку логіку моделі й привабливість отриму-
ваного аналітичного рішення, модель В. Баумоля 
має обмежене застосування й не може бути реко-
мендована для визначення верхньої межі залишку 
грошових коштів під час оцінки фінансового стану 
підприємства торгівлі на основі дослідження його 
грошових потоків за наступними причинами. 

По-перше, наведені вихідні передумови не є ре-
алістичними для опису бізнесу в торгівлі, адже, на-
справді надходження й витрачання коштів у реаль-
ному секторі економіці є стохастичним процесом, 
що може сильно відхилятися від детерміністичної 
картини, наведеної вище. По-друге, моделлю перед-
бачено вкладення отримуваних від реалізації това-
рів грошових коштів у короткострокові ціні папери, 
ринок яких в Україні нерозвинений. По-третє, як 
показують дослідження, підприємства торгівлі від-
чувають гостру нестачу ліквідних коштів, у зв’язку 
з чим, спрямовують отримуваний дохід, виключно 
на виконання обов’язкових платежів, погашення 
кредиторської заборгованості, підтримання необ-
хідного рівня, а, за сприятливих умов, поповнення 
оборотних коштів. 

З огляду на це, класична модель В. Баумоля 
може розглядатися лише як базова, що для прак-
тичного застосування вимагає модифікації шляхом 
коригування вихідних положень й підвищення їх 
реалістичності.

Управління грошовими каштами необхідно роз-
глядати як послідовний процес постановки завдань 
та їх виконання, що побудований на попередньому 
вивченні та всебічному аналізі грошових потоків 
підприємства, тобто визначенні рівня достатності 
формування коштів, ефективності їх використання, 
а також збалансованості позитивного й негативного 
грошових потоків за обсягом та часом. 

У теорії фінансового менеджменту відомий і ряд 
інших підходів, які дозволяють розширити класич-
ну модель і ввести у розгляд стохастичну природу 
процесу надходження й витрачання коштів. До та-
ких підходів належить модель Міллера-Орра. Од-
ним з найсуттєвіших недоліків підходу Міллера-
Орра, що обмежує його застосування в контексті 
оцінки фінансової безпеки підприємства торгівлі на 
основі дослідження його грошових потоків є те, що 
в моменти прийняття рішень ніяк не враховуються 
очікування надходжень і витрачань грошових ко-
штів, які відбудуться у найближчому майбутньому. 
Інакше кажучи, ігнорується фактор, який у дій-
сності впливає на процес прийняття рішень. До того 
ж, актуальними для даного підходу залишаються 
останні два вищевідзначені обмеження класич-
ної моделі. Крім цього, відзначимо, що практичної 
спрямованості б сприяло встановлення не фіксова-
них критичних меж в обох моделях, а використання 
більш гнучкого підходу до визначення критичних 
меж для різних стадій сезонного та операційного 
циклів, враховуючи необхідність досягнення цільо-
вої функції підприємства й обмеження щодо під-
тримання його фінансового стану. 
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У зв’язку з цим, розглянемо проблему в іншому 
ракурсі, адже сучасна наукова економічна літера-
тура містить окремі пропозиції з даного питання. 
Так, у середньому надлишковим вважають грошо-
вий залишок, що перевищує 5% від обсягу оборот-
них активів [9]. Між тим, пропозиції щодо нормаль-
ного обмеження коефіцієнта абсолютної ліквідності 
(числівник якого і визначається величиною залиш-
ку грошових коштів), які мають місце в економіч-
ній літературі складають ≥ 0,2 [10-11]. Розрахунок 
даних взаємопов'язаних показників за досліджува-
ною вибіркою підприємств торгівлі дозволяє зроби-
ти висновок про їх суперечливість. Перевищення 
5% бар'єру залишку грошових коштів не лише не 
гарантує виконання загальноприйнятих в літерату-
рі рекомендованих меж показника абсолютної лік-
відності, але і не забезпечує наближення до нього. 
У зв'язку з чим, наявність 5% перевищення обсягу 
надходжень грошових коштів над їх витрачанням 
не може слугувати орієнтиром визначення верхньої 
межі коефіцієнта достатності грошових коштів. 

Вважаємо, що знаходженню відповіді на постав-
лене питання сприятиме аналіз показника абсо-
лютної ліквідності, тому що: по-перше, виходячи з 
того, що, сума короткострокових пасивів – відносно 
стабільна величина, нормативне значення коефіці-
єнту абсолютної ліквідності, в значній мірі, зале-
жить від обсягу грошових коштів в абсолютному 
виразі; по-друге, коефіцієнт абсолютної ліквідності 
є традиційним показником платоспроможності під-
приємства, нормативне значення якого досліджено і 
підтверджено теоретичними розробками провідних 
спеціалістів з фінансового менеджменту та багато-
річною практикою. 

З огляду на це, вважаємо можливим при об-
ґрунтуванні верхньої межі достатності грошових 
коштів спиратися на пропозиції щодо нормально-

го обмеження коефіцієнта абсолютної ліквідності, 
коригуючи його на величну можливого відхилення 
(варіації). 

Вибір нами середньоквадратичного відхилення у 
якості показника варіації обумовлений її сутнісною 
властивістю, адже середньоквадратичне відхилен-
ня дає узагальнюючу характеристику міри коли-
вань усіх варіантів сукупності та менш скрутною 
інтерпретацією порівняно з дисперсією. 

За результатами дослідження вибіркової су-
купності підприємств торгівлі середньоквадратич-
не відхилення коефіцієнта абсолютної ліквідності 
складає 0,098. Отже, інша складова моделі оцінки 
фінансової безпеки матиме вигляд:

∑
∑

−−−

+++

++
++

=
)(
)(

фінінвоп

asyінвопп
д DDD

DDD
К  

3,02,0 ≤
+∆+∆

≤
ОА

DDD фінінвоп  ,

де 

−+
опоп DD ,  

−+
інвінв DD ,  

−+
фінфін DD ,  

фінінвоп DDD ∆∆∆ ,,   – сальдо грошового потоку 
підприємства від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності; ОА – оборотні активи під-
приємства. 

Фінансовий стан підприємства, для якого зна-
чення коефіцієнта достатності дорівнює або є біль-
шим за 1 та виконується наведена вище умова, є 
фінансово безпечним. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
запропоновані показники достатності грошових 
коштів та обґрунтовані їх рекомендаційні межі є 
практичним інструментарієм фінансового управлін-
ня підприємств сфери торгівлі.

Перспективою подальших досліджень у цьому 
напрямку є побудова системи практичних ситуацій, 
що можуть місце в контексті оцінки фінансового 
стану підприємств галузі виходячи з обґрунтованих 
показників достатності грошових коштів та їх об-
межень як підґрунтя прийняття адекватних управ-
лінських рішень у площині «ліквідність – рента-
бельність».
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МАНІПУЛЯЦІЯ БРЕНДОМ У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧА

У статті проаналізовано поняття «бренд» і запропоноване авторське визначення. Також розглянуті основні складові 
процесу створення бренду. Визначені певні психологічні техніки, які можуть підсилити здатність запам’ятовування і 
довге зберігання в пам’яті бренду або логотипу. Розглянуто основні етапи створення бренду з психологічної точки зору. 
Досліджено роль і значення емоцій в побудові фундаментальних блоків бренду та їх зв'язок із потребами і мотивами 
покупців. 
Ключові слова: бренд, «образ бренду», сприйняття, «фігура – фон», «угрупування», увага, уява, пам'ять, мислення, 
почуття, мотивація. 

Постановка проблеми. Сприйняття бренду 
виражається в конкретних образах, асоціа-

ціях, які можуть бути пов'язані з функціональни-
ми характеристиками товару, а можуть передавати 
тільки емоції і носити абстрактний характер. Саме 
за допомогою цих емоцій, які викликає у нас той 
чи інший бренд, і відбувається маніпуляція в свідо-
мості споживача. Сьогодні на ринку товарів і послуг 
існує багато виробників, які ставлять собі за мету 
стати кращим. На шляху конкуренції виробники 
обирають метод маніпуляції брендом у свідомості 
споживача для досягнення своєї мети.

Актуальність даної теми полягає в тому, що для 
успішного розвитку бренда необхідно розуміти зміну в 

масовій психології сприйняття, а також вміти викорис-
товувати цей фактор. У сучасному суспільстві, перена-
сиченому інформацією, стає все складніше донести по-
відомлення до потенційного або реального споживача, 
а також виграти на ринку конкурентоспроможності.

Аналіз публікацій і досліджень. Вивченням про-
блеми маніпуляції брендом у свідомості споживачів 
займалися такі вчені як А.М. Цапенко [9], О. Демідов 
[6], М.А. Окландер [8]. Зокрема, К.Н. Блохін дослі-
див основні психологічні закони запам’ятовування 
[1], О.М. Годін розглянув питання теорії брендингу 
та питання брендингової методології [5].

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
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яке полягає у розгляді сутності поняття «бренд» 
та підстави для маніпуляції брендом у свідомості 
споживача. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах глобалізації та інформатизації 
суспільства спостерігається бурхливий розвиток 
технологій, постійне посилення конкуренції між 
товаровиробниками та процеси поглиблення соціа-
лізації, що підсилює значимість впливу бренду на 
населення. 

На сьогоднішній день бренд має винятковий 
вплив на свідомість людини. Процеси сприйняття 
й розуміння бренда, формування позитивного став-
лення та цікавості, поява бажання придбати його – 
процеси, що обумовлені певними психологічними 
характеристиками людей.

Бренд є терміном, що символізує новий іннова-
ційний продукт або послугу; популярна, легко впіз-
навана і юридично захищена символіка певного ви-
робника або продукту [4].

Іноді вважається, що іншими синонімами такого 
поняття, як «бренд», є поняття «товарний знак» або 
«торгова марка». В даний час цей термін в засобах 
масової інформації вживається як синонім терміну 
«товарний знак», що, на думку фахівців – патен-
тознавців, є не цілком коректним. Найбільш поши-
рені визначення бренду наведені у табл. 1.

Спираючись на визначення відомих авторів 
можна зробити висновок, що бренд – це набір різ-
них властивостей продукту, які споживач не може 
відчути, але ідентифікує у своїй свідомості певної 
торговельної марки. 

Необхідно розрізняти правовий і психологічний 
підхід до розуміння бренду. З правової точки зору 
розглядається тільки товарний знак, що позначає 
виробника продукту і підлягає правовому захисту. 
З точки зору споживацької психології (consumer 
research) мова йде про бренд як про інформацію, 
збережену в пам'яті споживачів.

Під «образом бренду» розуміють цілісний об-
раз товару, торгової марки або послуги. Особли-
вістю даного поняття є відображення в ньому 
насамперед цілісності сприйняття і можливість 
прямого порівняння об'єктів, які неможливо по-
рівняти традиційними методами через відмінності 
критеріїв, що застосовуються по відношенню до 
об'єктів споживачами. 

Необхідність виділення «образу бренду» у 
протиставленні до «характеристик бренду» було 
викликано тим, що в середині 50-х років ХХ ст. 
фахівці звернули увагу на те, що мотивування по-
купок, здійснюваних споживачами, має такі ха-
рактеристики:

а) споживачі при виборі товару / бренду ви-
користовують критерії, які не значущі для дано-
го товару з точки зору виробника (з точки зору 
реальних технічних або функціональних характе-
ристик товару);

б) споживачі часто не розуміють або неправиль-
но інтерпретують ті чи інші аргументи рекламодав-
ців і після використання товару в таких випадках 
вважають, що їх обдурили;

в) споживачі можуть наполегливо віддавати пе-
ревагу товару, об'єктивні якості якого гірше, ніж у 
конкурентів.

Споживачі здійснюють свій вибір на основі ці-
лісного образу («гештальта») товару, сформованого 
у них в результаті взаємодії їх уявлень про зна-
чущі якості для даної товарної групи, інформації з 
реклами, спілкування з іншими людьми, ціни, до-
ступності товару.

Насамперед, цілісний образ товару виходить зі 
сприйняття бренду, який є процесом психічного ві-
дображення об'єкта чи явища в цілому, при його 
безпосередньому впливі на органи чуття. 

Отже, перший етап психічного відображення 
об'єкта – це сприйняття. Метою сприйняття є фор-
мування цілісного, зрозумілого для свідомості обра-
зу, а безпосередньо сприйняття бренду розуміє ві-
зуальне сприйняття зоровим аналізатором людини.. 

Існує кілька принципів сприйняття, які повинні 
бути враховані при розробці бренду або логотипу: 
«фігура – фон» – сприйняття в першу чергу виді-
ляє фігуру з фону, а не навпаки, «угруповання» –  
одноманітні стимули групуються в структури, за 
принципом близькості (розташоване поруч сприй-
мається разом), подібності (схоже за якихось озна-
ках сприймається разом), замкнутості (людська 
психіка схильна заповнювати прогалини у фігурі), 
цілісності (людина краще сприймає безперервні 
форми, ніж складні комбінації), суміжності (поруч 
стоїть у просторі сприймається як єдине).

При психічному відображенні об’єкта, також 
може бути лише вибіркове сприйняття, коли швид-

Таблиця 1
Основні визначення поняття «бренд» 

Визначення Автор Авторський коментар
Бренд – це технологія розкручування іміджу това-
ру (послуги) підприємства (фірми, компанії), а також 
комплексний вплив на споживача, як вироблене самим 
товарним знаком (знаком обслуговування), так і вини-
кає внаслідок заходів щодо стимулювання збуту (роз-
роблених в єдиному ключі) і характерного оформлення 
товару (послуги), що виділяє його серед конкурентів.

Годін О.М., 
Дмитрієв А.А., 
Баблєнков И.Б. 
[5, с. 25]

Запропоноване визначення недо-
статньо розкриває сутність понят-
тя, оскільки бренд не може бути 
технологією. Бренд може бути лише 
результатом застосованих техноло-
гій по його розробці й управлінню. 

Бренд – це торговельна марка, ідентифікована в масо-
вій свідомості. Демідов О. 

 [6, с. 10]

Запропоноване визначення не вра-
ховує багатьох інших властивостей 
бренду.

Бренд – це переконлива обіцянка якості, обслугову-
вання і цінності на тривалий період, що підтверджу-
ється випробовуванням продукту, повторними покуп-
ками і задоволенням від використання. 

Маріотті Дж. 
[3, с. 14]

Запропоноване визначення майже 
повністю розкриває зміст поняття 
«бренд». 

Бренд – це невідчутна сума властивостей продукту: 
його імені, упаковки й ціни, його історії, репутації і 
способу рекламування.

Окландер М.А. 
[8, с. 25]

Запропоноване визначення є най-
більш вдалим, оскільки стисло і 
змістовно розкриває сутність по-
няття.

Бренд – це набір сприйнять в уяві споживача. Фелдвік П. 
 [2, с. 76]

Запропоноване визначення тільки 
частково розкриває його сутність є 
досить неповним.
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ше сприймається те, що більше відповідає потребам 
і цінностям (принцип резонансу), що відповідає очі-
куванням покупця, що може загрожувати людині 
(принцип настороженості).

Також важливим при оцінці послуги або про-
дукту через бренд є уява. Уява представляє собою 
виборчу спрямованість сприйняття на той чи інший 
об'єкт. 

Наступним етапом психічного відображення 
об'єкта є увага. Увага виражається в переживан-
ні ступеня ясності і виразності змісту, сприйманого 
людиною, а також в особистому ставленні людини 
до об'єкту. 

Привернення уваги до об'єкта можливо завдяки 
його характеристикам: сила, контрастність і новиз-
на подразника (об'єкта) в порівнянні з іншими по-
дібними подразниками, а також його контрастність. 
На відміну від мислення, яке оцінює це логічно, 
уява дає образну картину – кольори, звуки, запахи, 
температура, тактильні відчуття.

Процес уяви при оцінці є мимовільним дією, 
оскільки воно збуджується не самими людиною, а 
ззовні – завдяки враженню від бренду або лого-
типу. Тому для збереження інформації про бренд 
треба не тільки сприйняття та уява, але й пам'ять. 
Пам'ять – одна з психічних функцій, метою якої є 
збереження, накопичення і відтворення інформації. 
Пам'ять один із психічних процесів, який визначає 
прихильність бренду.

Щоб бути вірним певному бренду, його необхід-
но пам'ятати і з легкістю відтворювати в пам'яті. 
У першу чергу тут мається на увазі довготривала 
пам'ять.

Існують певні психологічні техніки, які можуть 
підсилити здатність запам'ятовування і довге збері-
гання в пам'яті бренду або логотипу.

Основні психологічні закони пам'яті, які корисні 
при створенні бренду, наведено у табл. 2 [1]. 

Ще одним компонентом для закріплення образу 
бренда у свідомості споживача є мислення. Мис-
лення дозволяє отримати знання про такі об'єкти, 
властивості і відносини навколишнього світу, які не 
можуть бути безпосередньо сприйняті за допомо-
гою першої сигнальної системи. Головною функцією 
мислення – є опосередковане пізнання об'єктивної 
реальності – на основі непрямої інформації (знак 
і символ у нашому випадку) людина судить про 
властивості явища (в даному випадку про якість і 
корисність товарів і послуг, «закодованих» в лого-
типі або бренді). 

Процес мислення повинен бути легким, щоб не 
витрачати значні вольові зусилля, які, як відомо, 
призводять до емоційного стомлення або навіть до 
роздратування.

Найбільш успішний логотип і бренд – образ, за-
гадка, яка викликає певну емоцію, для вирішення 
якої включається мотив «вирішити». Іншими слова-
ми, такий образ володіє ще й мотивуючою, спону-
каючою силою, апелюючи до пізнавальної потреби 
людини, як мінімум, до бажання дізнатися про те, а 
що стоїть за цим образом.

Образ бренду повинен бути в певній мірі мета-
форичним, загадковим, але який в той же час легко 
«розгадувати». В результаті отримати максимально 
повну інформацію про ті якості продукту або по-
слуги, які він уособлює, про ті блага і переваги, які 
ці послуга і продукт можуть принести.

Формування почуттів по відношенню до кон-
кретного бренду відбувається за допомогою емо-
цій. У класичному розумінні, емоції – це загаль-
ні почуття, безвідносно до будь-якого предмету. 
Вони можуть стимулювати інші психічні проце-

Таблиця 2
Основні психологічні закони запам’ятовування

Закон 
запам'ятовування Суть закону Застосування закону при створенні бренду

Закон інтересу Цікава інформація запам’ятовується 
легше.

Цікавий своїм смисловим і образним характерис-
тикам бренд фіксується і відтворюється в пам'яті 
краще.

Закон осмислення Інформація, усвідомлена глибше, 
запам'ятовується легше.

Якщо свідомість «схопить» логічний і образ-
ний посил, укладений в бренді, відбудеться 
осмислення його глибини, то така інформація 
запам'ятається краще. У цьому сенсі «поверхне-
ві», занадто наочні логотипи програють, тому що 
в них немає тієї самої «глибини».

Закон установки Якщо людина дає собі установ-
ку запам'ятати інформацію, то 
запам'ятовування відбудеться легше.

Дати собі «завдання» запам'ятати щось людина 
буде тільки в тому, випадку, якщо відповідає 
його потребам і цінностям. Тому логотип або 
бренд повинен апелювати до них.

Закон дії Інформація, що бере участь у ді-
яльності (тобто якщо відбувається 
застосування знання на практиці), 
запам'ятовується краще.

Будь-яка дія з брендом або логотипом (гра, на-
приклад), яке буде виконувати людина, допомо-
же краще його запам'ятати.

Закон асоціації При асоціативному зв'язуванні ін-
формації з уже знайомими поняттями 
нове засвоюється краще.

Якщо на бренді закріпити знайомий людині 
«якір», асоціювання його зі знайомим і звичним, 
то він запам'ятається краще.

Закон оптималь-
ної довжини ряду

Довжина запам'ятовується ряду для 
кращого запам'ятовування не повинна 
набагато перевищувати обсяг корот-
кочасної пам'яті.

Чим більше по довжині пред'являється ряд ін-
формації перевищує обсяг короткочасної пам'яті, 
тим гірше він запам'ятовується.

Закон краю Найкраще запам'ятовується інформа-
ція, представлена на початку і в кінці.

По можливості треба розставляти найважливіше 
по краях ряду.

Закон повторення Найкраще запам'ятовується інформа-
ція, яку повторили кілька разів.

Заявляти про себе в будь-якій формі, скрізь, де 
тільки можна і як можна частіше.

Закон незаверше-
ності

Найкраще запам'ятовуються неза-
вершені дії, завдання, недомовлені 
фрази.

Незавершеність і незакінченість цікавого смис-
лового посилу або завдання, завжди мотивує 
повернутися і закінчити.
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си відображення та оцінки бренду – сприйняття, 
пам'ять, увага, мислення та уява. Емоції є важли-
вим моментом при формуванні прихильності спо-
живача бренду.

Відсутність позитивної емоційної оцінки бренду 
негативно позначається на механізмах його сприй-
няття, запам'ятовування і усвідомлення споживача, 
оскільки зазначені психічні процеси не будуть «під-
живлені» переживанням чогось значимого. Відмін-
ність почуттів по відношенню до бренду (на відміну 
від почуттів до предметів мистецтва, наприклад) 
полягає в тому, що вони оновлюють прихильності 
до нього. Тому, намагаючись створити ефективний 
бренд, потрібно думати не тільки про силу почуттів, 
які вони викликають, але й про те, який вплив вони 
матимуть на мотивацію.

З точки зору психології, створення ефективного 
бренду, складається з наступних етапів:

а) дослідження споживачів. Визначення цільової 
групи, узагальненої картини психологічних харак-
теристик споживача (стереотипів мислення, осо-
бливостей сприйняття, основних потреб та ін.);

б) залучення уваги до бренду за допомо-
гою універсальних прийомів впливу на увагу, 
запам'ятовування і зберігання інформації, стиму-
лювання уяви про сутність продукту;

в) формування прихильності бренду, довіри, за-
снованого на чуттєвої (емоційної) і логічної оцінкою 
бренду. По суті, на цьому етапі відбувається поча-
ток формування нової специфічної потреби в кон-
кретному продукт або послузі. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, роз-
глянувши процес маніпуляції брендом у свідомості 
споживача можна стверджувати, що при створенні 
певного образу бренда потрібно враховувати людські 
здібності сприйняття, уяви, запам’ятовування та мис-
лення. Бренд невловимий і існує тільки у свідомос-
ті споживача. Бренд включає в себе функціональну 
корисність, асоціації і вигоди, які споживач пов’язує 
з ним. Основною метою брендингу є процес форму-
вання цілісного образу бренду у свідомості спожива-
ча. Предметом подальших досліджень будуть сучасні 
практичні методи маніпуляції брендом у свідомості 
споживача для збільшення обсягів продажів.
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МАНИПУЛЯЦИЯ БРЕНДОМ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Аннотация
В статье проанализировано понятие «бренд» и предложено авторское определение. Также рассмотрены основные со-
ставляющие процесса создания бренда. Выявлены определенные психологические техники, которые могут усилить 
способность запоминания и долгое хранение в памяти бренда или логотипа. Рассмотрены основные этапы создания 
бренда с психологической точки зрения. Исследована роль и значение эмоций в построении фундаментальных блоков 
бренда и их связь с потребностями и мотивами покупателей.
Ключевые слова: бренд, «образ бренда», восприятие, «фигура – фон», «группировки», внимание, воображение, па-
мять, мышление, чувства, мотивация.
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Summary
The article analyzes the concept of «brand» and the author’s definition is proposed. In addition, the article describes the 
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

У статті розглянуто сутність банківської інноваційної стратегії, визначено основні її функції, визначені основні етапи 
розробки та впровадження стратегії в банківському секторі. 
Ключові слова: інновація, інноваційна стратегія, рівень управління. 

Постановка проблеми. Економічне зростання 
банківської системи і економіки в цілому є 

одним з головних питань, які цікавлять економіс-
тів уже протягом тривалого часу. Світовий досвід 
показує, що основними факторами економічного 
зростання є інновації. За даними, в економічно роз-
винених країнах до 85-90% приросту ВВП забезпе-
чується наукоємною продукцією.

Україна посіла 49 місце з 60 у рейтингу кон-
курентоспроможності країн, які складає швейцар-
ський інститут IMD. За матеріалами, опублікова-
ними на сайті інституту, найбільш привабливими 
сторонами української економіки є, насамперед, 
кваліфіковані і високоосвічені кадри. Непривабли-
ві в Україні, на думку експертів IMD є бізнес-клі-
мат, інфраструктура і компетентність регулюючих 
структур в уряді. Рейтинг 2014 року замикає Ве-
несуела, а очолює – США. Крім Штатів, в першій 
п'ятірці найбільш конкурентоспроможних країн – 
Швейцарія, Сінгапур, Гонконг, Швеція. 

Нажаль, сьогоднішні реалії такі, що Україна 
посіла перше місце в антирейтингу видання The 
Economist, прогнозуючому розвиток світових еко-
номік в 2015 році. 15 найгірших економік 2015 року 
включають дві країни БРІКС (Бразилія і провінція 
Китаю Макао), Венесуелу, Україна, Кіпр і Грецію 
(квітневий прогноз EIU). За Україною йдуть Лівія, 
Макао, Екваторіальна Гвінея, п'яте місце в рейтин-
гу займає Росія. 

Отже, в сучасних умовах актуальною є необ-
хідність, щоб запропонувати, розробити, виготови-
ти, вивести на банківський ринок і просувати на 
ньому товари з новими споживчими якостями, що 
орієнтовані на задоволення існуючих потреб, але 
новими, нетрадиційними способами, або ж товари, 
що призначені для задоволення нових (утому числі 

принципово нових) потреб (уряді випадків ці потре-
би цілеспрямовано формують). Також це може бути 
не одиничний товар, а наприклад певний комплекс 
заходів (комплекс товарів), який буде передбача-
ти сервіс, який передує продажу, післяпродажний 
сервіс, консультації й навчання споживача тощо. 

Ринок інноваційних банківських продуктів та 
послуг є ще мало дослідженим, проте деякі нау-
ковці намагались з’ясувати сутність банківської ін-
новації, роль банківських інноваційних стратегій у 
загальній стратегії ведення банківського бізнесу. До 
таких вчених відносяться: Зварикіна Є.В., Бабиче- 
ва І.А., Кораблев Ю.В., Силов Н.І. та інші.

Метою статті виступає дослідження сутнос-
ті банківської інновації та складових інноваційної 
стратегії. Об’єктом дослідження є інноваційний 
процес, як шлях розвитку та вдосконалення бан-
ківської системи.

Постановка завдання. У ході написання статті 
необхідно виконати наступні завдання:

- дати визначення інноваційній стратегії банків, 
визначити її функції, типи

- дослідити рівні, на яких відбувається плоану-
вання інноваційного банківського процесу

- визначити інноваційний і життєвий цикл про-
дуктової інновації, а також складові успіху іннова-
ційної діяльності

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційна діяльність банків у Україні носить наздо-
гоняючий характер по відношенню до розвинених 
західних країн. Темп і зміст інноваційного проце-
су тісно пов'язані з макроекономічною ситуацією 
в країні та світі. Банківська система України про-
йшла декілька етапів становлення, що супроводжу-
вали впровадженням нових фінансових продуктів 
для того, щоб прийняти той вигляд, який вона має 
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зараз. Тобто високий рівень конкуренції робить 
кредитні установи більш лояльними до впрова-
дження інноваційних продуктів, клієнти банку ста-
новлять більш вимогливими до банківських послуг 
та до банківського сервісу. 

Розвиток банківської системи може бути за-
безпечений екстенсивним шляхом розвитку (роз-
ширення обсягів виробництва й збуту продукції, 
відбувається в умовах ненасиченого ринку) та за 
рахунок інтенсивного шляху (застосування ефек-
тивних засобів виробництва, кваліфікованої ро-
бочої сили,передових форм і методів організації 
праці, зростаючої інформованості у відповідності 
з найновішими досягненняминауково-технічного 
прогресу). Зараз банки обирають інтенсивний ін-
новаційний шлях розвитку, що передбачає безпе-
рервне оновлення асортименту продукції й техно-
логій її виробництва.

Для підвищення ефективності інноваційної ді-
яльності банкам необхідно систематизувати свою 
роботу та розробити власну інноваційну стратегію. 
Є актуальним процес вибору інноваційної страте-
гії, від якого залежить, в яке русло буде направ-
лена інноваційна діяльність банку. Схожі кредитні 
організації оберуть різні шляхи досягнення тих чи 
інших поставлених цілей. Даний вибір буде обу-
мовлений можливостями, умовами та обставинами 
кожного банку окремо (ресурсна база, кадровий по-
тенціал, місце на ринку). 

Інноваційна стратегія – генеральна лінія пове-
дінки банку з приводу створення та використання 
інновацій у всіх сферах своєї діяльності. Практично 
вона втілюється в планах дій, що визначають на-
прямки, вид та обсяги інноваційної діяльності, яку 
повинен здійснити банк для виконання стратегіч-
них і операційних цілей, досягнення цільової кон-
курентної позиції [1].

Інноваційна стратегія виконує три функції:
1. Впливає на створення конкурентної стратегії, 

визначаючи сфери впровадження інновацій (ринки, 
клієнтські групи, канали збуту, технології і т.д.); 

2. Формує склад портфеля інноваційних про-
ектів; 

3. Встановлює методи управління інноваційною 
діяльністю. Вона сприяє органічному росту банку, 
максимізує можливості існуючих бізне-
сів і організовує нові, створює нові по-
токи доходів.

Загалом, існує три типи інноваційних 
стратегій:

• наступальна стратегію – передбачає 
розробку й впровадження нових продук-
тів і технологій при проведенні банком 
науково-дослідницьких робіт. Така стра-
тегія використовується при наявності від-
повідної ресурсної бази та попиту з боку 
клієнтів банку

• захисна стратегію – передбачає по-
ліпшення продуктів і технологій. Така 
стратегія використовується в банках, що 
мають потужні маркетингові підрозділи, 
стійкі до конкурентного тиску, здатні ак-
тивно протидіяти конкурентам;

• змішана стратегію – комбінацію 
перших двох, вона характерна для банків 
зі значною диверсифікацією продукції й 
ринків збуту;

Також залежно від ступеня новизни 
товару виділяють інноваторів-піонерів 
і інноваторів-послідовників. Інноватор-
піонер запроваджує власні товари та 
послуги, власної розробки, а інноватор-

послідовник використовує вже існуючі розробки 
інших банків і впроваджує їх у своїх діяльності. 
Сьогодні, на українському ринку банківських по-
слуг лише один банк є інноватором-піонером – це 
банк Приватбанк. 

В умовах конкуренції в банківському секто-
рі банк-інноватор прагне встановити партнерські 
відносини, які повинні сприяти ефективному збуту 
інноваційних продуктів і послуг. Однак, партнери 
не завжди мають достатній досвід та теоретико-
практичну базу, яка дозволяла б їм стійко і надій-
но функціонувати.

Банківська установа має три ієрархічні рівні, 
на яких здійснюється не тільки планування бан-
ківської діяльності в цілому, але й які мають зна-
чення для формування безпосередньо стратегічного 
управління і планування інноваційного процесу.

1. Рівень банку в цілому. На цьому рівні окрес-
лються напрямки діяльності банку, здійснюється 
загальне керівництво, розроблюється стратегічне 
спрямування діяльності установи. На такому рівні 
рішення приймають рада директорів, правління 
банку.

2. Рівень підрозділів. На такому рівні реалізу-
ються стратегії залежно від цільових груп, на які 
вони будуть спрямовані, мети бізнесу, потреб цільо-
вих клієнтів. Така стратегія може бути ініційована 
в рамках окремого підрозділу і вона зберігається 
тривалий час. 

3. Функціонально-операційний рівень. Рівень, 
який взаємопов’язує стратегії підрозділів, розро-
блює набір методик, інструкцій. Рішення прийма-
ють з урахуванням кадрових ресурсів, інформацій-
них систем, технологій, операцій і зазвичай на рівні 
то-менеджерів. 

У послідовності реалізації поставлених завдань 
та виконання сформованої стратегії необхідна учать 
керівників і виконавців всіх рівнів. Цілі визначають 
вищим керівництвом, а реалізація конкретних про-
грам та шляхи їх вдосконалення вже пропонуються 
підрозділами, які мають їх виконувати.

Основними етапами розробки й реалізації про-
дуктової інноваційної політики є такі:

1. Визначення мети. Зазначену вище загальну 
мету товарної інноваційної політики конкретизують 

 Рис. 1. Інноваційний і життєвий цикли продуктової інновації
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з урахуванням специфіки конкретного банку і умов 
господарювання на ринку.

2. Розроблення продуктової інноваційної страте-
гії банку, яка є однією з головних складових загаль-
ноекономічної стратегії розвитку в цілому. 

3. Оцінка ризиків на етапах розроблення й ре-
алізації продуктової інноваційної стратегії. На 
кожному з етапів виявляють властиві їм ризики, 
а також фактори, що їх спричиняють, оцінюють 
рівень ризику, розробляють заходи, спрямовані 
на запобігання, зниження чи компенсацію ризику. 
Оцінюють доцільність виконання окреслених захо-
дів щодо розробки й просування інновації на ринок 
за наявності ризику і вносять у разі необхідності 
відповідні корективи.

4. Оцінка економічної ефективності реалізації 
продуктової інноваційної політики. Для цього вико-
ристовують відомі методики, що передбачають за-
стосування таких показників, як чистий приведений 
дохід NPV, період) окупності РР, індекс дохідності’ 
(рентабельності) РІ, внутрішня норма окупності IRR..

5. Контроль за реалізацією продуктової інно-
ваційної стратегії. Протягом здійснення процеса 
реалізації інноваційної стратегії постійно відслід-
ковується відповідність внутрішніх умов розвитку 
підприємства зовнішнім, і в разі її порушення вно-
сяться відповідні корективи в товарну інноваційну 
політику: вводяться нові асортименті групи чи, на-
впаки, знімаються; модифікується склад асорти-
ментних груп (вводяться нові модифікації товарів у 
межах груп або ж скорочується їх кількість).

Практично всі успішні банки зобов’язані своїм 
успіхом інноваціям, але далеко не всі банки займа-
ються інноваційною діяльністю (загалом з причин 
високого ризику через невизначеність поведінки 
споживачів, непередбачуваність дій конкурентів і 
та ін.). Отже, товарна інноваційна стратегія банку 
повинна відображати особливості відповідного шля-
ху розвитку.

Саму інновацію слід розглядати як кінцевий 
результат діяльності, спрямованої на створення й 
використання нововведень, втілених у вигляді удо-
сконалених чи нових товарів (виробів чи послуг), 
технологій їх виробництва, методів управління на 
всіх стадіях виробництва і збуту товарів, що спри-
яють розвитку й підвищенню економічної ефектив-
ності банків, а також їх споживачів.

Будь-якій інновації притаманні три основні 
взаємопов’язані властивості: новизна; технічна 
спроможність і економічна доцільність її виготов-
лення й збуту; корисність для споживачів. Тобто, 
крім новизни, інновація має відповідати запитам 
споживачів і приносити прибуток. Розглянемо з цих 
позицій основні етапи інноваційного процесу.

Інноваційна діяльність (інноваційний процес) – 
процес створення (розробки й виготовлення), упро-
вадження й поширення інновацій. Інноваційний 
процес має циклічний характер і складається з 
багатьох інноваційних циклів. Інноваційний цикл у 
загальному випадку починається з моменту почат-
ку роботи над інновацією і закінчується її комерці-
алізацією (виведенням на ринок).

Загальна схема повного інноваційного циклу в 
співставленні з життєвим циклом нового товару по-
дана на рис. 1 [7].

 Однак слід зазначити, що далеко не всі іннова-
ції (інноваційні проекти) проходять етапи повного 
інноваційного циклу. Для конкретної інновації (кон-
кретного інноватора) інноваційний цикл може почи-
натися як з самого першого етапу (див. рис. 1), так 
і з придбання патенту або ліцензії на виробництво 
нової продукції. Аналогічно інноваційний проект 

може завершуватися етапом комерційного вироб-
ництва (комерціалізації інновації), а може – про-
дажем патенту на нові технічні й (або) технологічні 
рішення або ж ліцензії.

В умовах сучасної глобалізації світових ринків 
успішна і ефективна діяльність українських банків – 
це одна з ключових умов вдалого функціонування 
української економіка, а також шлях до її розвитку. 
Досвід зарубіжних банків, а також безперервний їх 
рух на шляху впровадження інновацій спричинює 
необхідність використання українськими банками 
інноваційних фінансових технологій, моделей фі-
нансового управління, які спрямовані на підвищення 
конкурентоспроможності і ефективності діяльнос-
ті кредитних установ. Одним з основних напрямів 
залучення банками клієнтів є вдосконалення якості 
послуг, що надаються на основі розробки і впрова-
дження нових банківських технологій, фінансових 
операцій та продуктів [6].

Інновацію слід розглядати як кінцевий результат 
діяльності, спрямованої на створення й використан-
ня нововведень, втілених у вигляді удосконалених 
чи нових товарів (виробів чи послуг), технологій їх 
виробництва, методів управління на всіх стадіях 
виробництва і збуту товарів, що сприяють розви-
тку й підвищенню економічної ефективності банків, 
а також їх споживачів.

Якщо говорити саме про інноваційну діяльність 
в банку, то цспіх неможливий без трьох основних 
складових (див. рис. 2).

 

Ринковий 
потенціал 

Інноваційний 
потенціал 

Виробничо-
збутовий 
потенціал 

Рис. 2. Основні складові успіху  
інноваційної діяльності

Інноваційна діяльність не може носити фрагмен-
тарний характер, так як потреби ринку і конку-
рентна середа постійно змінюються, вплив на які 
чинить насамперед прогрес. Сучасні тенденції тех-
нологічних інновацій у банківській сфері (системи 
дистанційного керування рахунком за допомогою 
глобальної мережі та мобільного зв'язку) підкрес-
люють нерозривний зв'язок між науково-технічним 
прогресом і сферою послуг, таким чином, основні 
імпульси і тенденції в частині потреб сучасного біз-
несу виходять з розвитку технологій.

Перед банківським сектором стоять складні за-
вдання, ефективність вирішення яких стане важли-
вим чинником у побудові сучасного фінансового цен-
тру в Україні. Для вирішення поставлених завдань 
українським банкам необхідно нарощувати свій ін-
новаційний потенціал, удосконалювати продуктову 
стратегію і стратегію розвитку в цілому. Викорис-
тання сучасних методів і наукових парадигм розроб-
ки та вдосконалення діяльності організації на основі 
інновацій дозволить зробити інноваційну стратегію 
розвитку банку максимально ефективною.

Потенціал інноваційного розвитку банку – це 
комплекс взаємопов’язаних ресурсів і здатності 
до їх реалізації, який визначає його спроможність 
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(інтелектуальну, технологічну, інформаційну, на-
уково-дослідницьку, економічну тощо) приводити 
у відповідність до зовнішніх внутрішні можливості 
розвитку на основі постійного пошуку, використан-
ня й розвитку нових сфер та способів ефективної 
реалізації наявних і перспективних ринкових мож-
ливостей [8]. 

Кількісна оцінка загального рівня інноваційного 
потенціалу пов'язана з ефективністю його реаліза-
ції у відповідних ринкових умовах, тобто повинна 
бути співвіднесена до оцінки привабливості цільо-
вого ринку, на якому діє, або планує діяти, банк. 
Результати діагностики інноваційного потенціалу, 
з одного боку, дозволяють підвищити ефективність 
організаційної структури банку, з іншого – посили-
ти його ринкові позиції.

Кількісна оцінка загального рівня інноваційного 
потенціалу пов’язана з ефективністю його реаліза-
ції у відповідних ринкових умовах, тобто повинна 
бути співвіднесена до оцінки привабливості цільо-
вого ринку, на якому діє, або планує діяти, банк. 
Результати діагностики інноваційного потенціалу, 
з одного боку, дозволяють підвищити ефективність 
організаційної структури банку, з іншого – посили-
ти його ринкові позиції [2].

Інтелектуальний блок характеризує професій-
но-кваліфікаційні аспекти інноваційного потенціалу 
банку щодо їх ефективного використання.

Технологічний блок характеризує технологіч-
ні аспекти інноваційного потенціалу банку, тобто 

можливість впровадження обґрунтованої техноло-
гічної концепції, яка отримана в результаті фунда-
ментальних та прикладних досліджень, в кінцевий 
продукт чи послугу. Складовими технологічного 
блоку є показники, які дозволяють визначити рі-
вень технологічного потенціалу банку [10]. 

Інформаційний блок характеризує інформацій-
ні аспекти інноваційного потенціалу стосовно вну-
трішніх можливостей банку та зовнішніх умов для 
їх реалізації. Складовими інформаційного блоку є 
показники, які відображають зв'язок інноваційного 
потенціалу банку з динамікою зовнішнього серед-
овища, залежність від кон'юнктури ринку банків-
ських продуктів і послуг, дефіциту часу для при-
йняття та реалізації управлінських рішень, уміння 
менеджерів обґрунтовано ризикувати

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
можна зробити висновок, що реалізація інновацій-
них перетворень в банківському секторі веде до до-
сягнення таких ключових цілей, як:

• підвищення конкурентоспроможності україн-
ської банківської системи;

• створення динамічної моделі розвитку банків-
ського сектора, заснованої на знаннях;

• зниження зайнятості персоналу у фронт-
офісах;

• забезпечення тимчасової оптимізації банків-
ських операцій;

• поліпшення стану банківських послуг в цілому 
(зростання рентабельності та ефективності)
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Постановка проблеми. На сьогодні питання 
формування бюджетного дефіциту, визна-

чення його розміру та пошук джерел фінансування 
є основними під час стратегії розвитку держави на 
майбутнє, а в умовах світової глобалізації еконо-
міки бюджетні дефіцити є чинником підвищення 
ризику економічної діяльності, що містять потен-
ційний ризик монетизації та дефолту.

Проблематика подолання дефіциту державно-
го бюджету залишається досить актуальною для 
України. Саме тому, бюджетний дефіцит характе-
ризується перевищенням видатків державного бю-
джету над його доходами, що в майбутньому при-
зводить до негативних наслідків в економіці країни, 
причинами якого виступають спад виробництва; 
зниження ефективності функціонування окремих 
галузей; несвоєчасне проведення структурних змін 
в економіці або її технічного переоснащення; інші 
фактори, що впливають на соціально-економічне 
становище країни [3].

Постановка завдання. Світова фінансова наука 
неоднозначно підходить до оцінки наслідків впли-
ву бюджетного дефіциту на соціально-економічні 
процеси у суспільстві. Тому, розглядаючи соціаль-
но-економічні наслідки бюджетного дефіциту, необ-
хідно враховувати різні чинники та способи впливу 
дефіциту на розвиток економіки, соціальної сфери, 
рівень соціального захисту населення з урахуван-
ням конкретних ситуацій. Зважаючи на такі підхо-
ди, наслідки можуть бути позитивними, негативни-
ми або взагалі наслідків може не бути. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання щодо бюджетної політики в цілому та управ-

ління бюджетним дефіцитом зокрема висвітлені в 
наукових роботах таких вчених, як: В. Андрущен-
ко, Т. Вахненко, О. Василик, В. Геєць, Л. Гладчен-
ко, І. Д’яконова, А. Єпіфанов, В. Кудряшов, І. Лу-
ніна, І. Лютий, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник,  
Г. П’ятаченко, Д. Полозенко, В. Суторміна, І. Чугу-
нов, В. Федосов, С. Юрій та ін. Але динамічне зо-
внішнє середовище, бюджетна політика приводять 
до необхідності постійного моніторингу наслідків 
проведених заходів щодо управління бюджетним 
дефіцитом в цілому та в соціальній сфері зокрема.

Виклад основного матеріалу. Дефіцитом бю-
джету у традиційному розумінні є перевищення 
видатків бюджету над його доходами (податки та 
податкові доходи бюджету), а накопичена сума де-
фіцитів і бюджетних надлишків являє собою дер-
жавний борг [2, с. 15]. 

Сума бюджетних дефіцитів за довгостроковий 
період за вирахуванням позитивного сальдо бю-
джету створює державний борг.

Рівень бюджетного дефіциту розраховується у 
відсотках до валового внутрішнього продукту, та-
кож може визначатися у відсотках від національ-
ного доходу та видатків Державного бюджету. За 
методикою Міжнародного Валютного Фонду до-
пустимий рівень бюджетного дефіциту для країн-
боржників МВФ дорівнює 7-8%. У світовій практиці 
припустимими рівнями бюджетного дефіциту вва-
жаються наступні показники: 2-3% від ВВП; 5% від 
національного доходу та 10% видатків Державного 
бюджету. З проблемами дефіцитного бюджету зна-
йомі всі країни світу, це майже постійне явище в 
економіці. Так, до початку 90-х років бюджети ба-
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гатьох економічно розвинутих країн були дефіцит-
ними, наприклад, дефіцит бюджету Італії становив 
понад 25% від його видаткової частини, Японії – 
15,6%; США – 11,6%.

Основними причинами виникнення дефіциту 
бюджету вважаються наступні:

• обмеженістю фінансових ресурсів, що 
пов’язано з виробленням незначних обсягів ВВП і, 
відповідно, низьким рівнем доходів юридичних і фі-
зичних осіб. 

• недоліками, пов’язаними з формуванням бю-
джету, коли брак коштів у бюджеті має місце при 
достатньому забезпеченні економіки фінансовими 
ресурсами та досить високому рівні доходів юри-
дичних і фізичних осіб. 

• надзвичайні події: війни, стихійні лиха, що 
потребують значних коштів;

•  спад виробництва та кризові явища в еко-
номіці;

•  неефективне функціонування та розлад фі-
нансово-кредитної системи;

•  недосконалість фінансового законодавства;
•  інфляційні процеси;
•  політичні кризи;
• інші фактори, що впливають на економічну та 

соціальну політику держави.
В економічній літературі нема єдиної думки 

щодо впливу невеликого за розмірами дефіциту 
бюджету на економічне життя країни. Існує твер-
дження, що розмір дефіциту, який не перевищує 
3% ВВП, має позитивний вплив на пожвавлення 
економіки. І навпаки, вважається, що в країнах з 
розміром дефіциту бюджету більше 3%, знижуєть-
ся інвестиційна діяльність, підвищується рівень ін-
фляції. Це може бути частково обґрунтовано, якщо:

1) розмір дефіциту бюджету не перевищує об-
сягів капітальних вкладень держави;

2) розвинений ринок цінних паперів, що дає 
змогу фінансувати державний борг за рахунок вну-
трішніх джерел;

3) дефіцит бюджету триває не в довгостроково-
му періоді і знаходиться під постійним контролем 
державних органів.

Таким чином, бюджетний дефіцит можна роз-
глядати не тільки з боку його величини, тобто ви-
значати кількісно, але й характеризувати якість 
дефіциту.

Дефіцит може бути пов'язаний з необхідніс-
тю здійснення великих вкладень в реалізацію 
державних програм, спрямованих на розвиток 
економіки, її структурної перебудови. Це дасть 
можливість отримати в майбутньому значні дохо-
ди, забезпечити реальне зростання ВВП та націо-
нального доходу, підвищити матеріальний рівень 
життя населення. У цьому випадку, дійсно, якість 
бюджетного дефіциту зовсім інша, і він може роз-
глядатися не як кризове явище, а як державне 
регулювання економіки.

У більшості країн світу, у тому числі в Україні, 
бюджетні дефіцити набули хронічного характеру, 
що сприяло поглибленню фінансової нестабіль-
ності. Вони дають поштовх інфляційним процесам 
і відволікають значні обсяги фінансових ресурсів 
з приватного сектору. Неконтрольованість і знят-
тя питання про бюджетне обмеження дефіциту є 
причиною погіршення фінансової дисципліни у кра-
їні та поглиблення фінансової безвідповідальності 
урядів. Наявність хронічних бюджетних дефіцитів 
у світовій практиці свідчить про існування певного 
причинно-наслідкового механізму. Причинно-на-
слідкова діалектика бюджетних дефіцитів така: у 
першу чергу, бюджетний дефіцит впливає на ско-

рочення обсягу заощаджень у загальнонаціональ-
ному масштабі, яке зумовлює зростання відсоткової 
ставки, меншу доступність кредитних ресурсів для 
приватного сектору [5].

У світовій практиці одним із найважливіших ме-
тодів боротьби з хронічними дефіцитами, основним 
видом діяльності, спрямованої на зниження обся-
гів державного боргу, інфляції і досягнення сталого 
розвитку, було застосування спеціальних фіскаль-
них правил. Це правила і процедури, за допомогою 
яких політичні діячі приймають рішення у сфері 
фіскальної політики стосовно величини і розподілу 
державних видатків і джерел їхнього фінансування 
(податкового чи боргового). 

У різних країнах фіскальні правила мають 
свої особливості. Усі правила можна об'єднати у 
певні групи.

1. Правила збалансованого бюджету, серед яких 
центральне місце займає «золоте правило» держав-
них фінансів, що передбачає збалансованість по-
точних бюджетних доходів і видатків (застосову-
ється у Німеччині, Японії, щодо місцевих бюджетів 
у США), циклічний бюджетний баланс (Нідерлан-
ди, Швейцарія), встановлення граничних розмірів 
частки бюджетного дефіциту у ВВП (країни Євро-
пейського Співтовариства).

2. Правила запозичень, щодо обмежень або за-
борони використання окремих джерел державних 
запозичень. 

3. Боргові та резервні правила, які полягають у 
встановленні лімітів щодо акумулювання валового 
(або чистого) державного боргу у відсотках до ВВП 
(країни ЄС), а також пов'язані з формуванням спе-
ціальних резервних фондів для запобігання фінан-
сової кризи у несприятливі періоди, коли виникає 
необхідність підтримувати соціальні виплати на 
фоні зменшення доходів [7, с. 154].

Однак у сфері фіскальних правил не має уніфі-
кованих вимог. Кожна країна сама встановлює свої 
фінансові обмеження, враховує власні потреби й 
враховує особливості свого бюджетного процесу. 
У країнах ЄС, до якого прагне вступити Україна, 
правове регламентування бюджетного дефіциту 
включає:

• маастрихтські критерії та фінансові санкції за 
їх порушення;

• моніторинг з боку Єврокомісії (із застосуван-
ням скоригованого дефіциту для своєчасного вияв-
лення негативних тенденцій, а також для вжиття 
запобіжних заходів);

• процедуру надмірного дефіциту, за резуль-
татом якої можуть вживатися фінансові санкції до 
країн – порушниць маастрихтських критеріїв.

Щодо України, то, на жаль, у вітчизняній еко-
номічній науці донедавна ривілеював від'ємний по-
гляд на бюджетний дефіцит. Він розглядався як 
вкрай від'ємна властивість, що характерна лише 
бюджетам розвинутих держав. В літературі ствер-
джувалося, що в нашій економіці з її планомірним 
розвитком бюджетний дефіцит не є характерним. 
Вкрай негативні наслідки (фінансові, економічні, 
соціальні) величезного бюджетного дефіциту по-
требують здійснення системи заходів для його по-
долання, проведення активної фінансової політики, 
використання узвичаєних у світовій практиці ме-
тодів боротьби з дефіцитом. Прагнення до рівнова-
ги бюджетних доходів і витрат шляхом збалансо-
ваності державного бюджету – це сьогодні одна з 
головних задач [1, с. 125].

Швидка ліквідація бюджетного дефіциту, не 
підкріплена реальними кроками в напрямку стабі-
лізації самої економіки лише ускладнить і без того 
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важку фінансову ситуацію в країні, створить непо-
трібні перешкоди на шляху гідного виходу з кризи.

Аналізуючи дефіцит бюджету протягом останніх 
двох років, можемо стверджувати, що дефіцит бю-
джету за останні кілька років зростає, а це в свою 
чергу означає, що можливостей залатати бюджетні 
дірки є все менше і менше. Тому знову ж таки за-
лучатимуться кредитні або інші кошти (Табл. 1).

Таблиця 1
Бюджетний дефіцит держави за 2012-2014 рр.
Роки Обсяг дефіциту млрд./грн до ВВП, %

2012 рік 53,4 3,79%
2013 рік 70 4,97%
2014 рік 71,6 4,33%

Починаючи з 2012 року урядовці та народні де-
путати, фактично неодноразово порушували вимо-
ги Маастрихтських критеріїв. Нагадаємо, що згідно 
згаданих вимог дефіцит бюджету загального секто-
ру державного управління не повинен перевищува-
ти 3% від ВВП на кінець фінансового року.

За підсумками 2012 року дефіцит державного 
бюджету склав 53,4 млрд. грн. або 3,79% від ВВП, у 
2013 році, згідно із змінами, які поспіхом ухвалюва-
ли депутати ВР, обсяг дефіциту збільшено до май-
же 70 млрд. грн., а це, враховуючи заяви Прем’єра 
щодо нульового зростання економіки за минулий 
рік, приблизно 4,97% від ВВП.

У 2014 році дефіцит в обсязі становив  
71,6 млрд. грн., що становить 4,33% від ВВП. При 
цьому слід нагадати, що за останні роки влада по-
стійно завищує економічні прогнози взагалі і щодо 
ВВП зокрема.

Вагомим кроком у боротьбі за скорочення де-
фіциту бюджету в Україні може стати розроблен-
ня оптимальної моделі фіскального правила, яка б 
відповідала критеріям чіткості визначення, прозо-
рості, адекватності, сумісності, простоти, гнучкості, 
обов'язковості виконання, підтримки з боку інших 
напрямів економічної політики. Без таких правил 
боротьба з бюджетним дефіцитом має хаотичний, 
нецілеспрямований і безсистемний характер. Укра-
їнська модель фіскального правила, враховуючи 
надбання світової фінансової науки і практики і єв-
ростандартів, могла б розкрити такі позиції:

• вибір виду фіскального правила;
• постановку загальної мети введення фіскаль-

ного правила;
• встановлення строків досягнення поставлених 

завдань (це потрібно для контролю ефективності 
дій фіскальних обмежень);

• визначення нормативно-правового інструмен-
ту, який закріпить правило і регламентуватиме 
його застосування (це може бути Конституція, за-
кон тощо);

• деталізацію суб'єктів (органів державної вла-
ди, державного управління, місцевого самовряду-
вання), а також операцій (окремих статей доходів, 
видатків, запозичення тощо) щодо яких застосову-
ється фіскальне правило;

• встановлення граничних значень для кон-
кретних контрольних показників;

• умови відхилень від дотримання вимог, вста-
новлених фіскальним правилом;

• чітке визначення стадії контролю за дотри-
манням правила (під час складання, затвердження, 
за фактом виконання бюджету);

• призначення суб'єктів контролю застосування 
фіскального правила;

• розроблення санкцій за порушення правила.
Відповідно до фіскальних правил щорічно у 

процесі складання, розгляду, затвердження і вико-
нання бюджету доцільно проводити комплекс так-
тичних заходів, пов'язаних зі збалансуванням бю-
джету, скороченням бюджетного дефіциту [4].

На наш погляд, основні шляхи вдосконалення 
процесу формування бюджетів та їхніх дефіцитів 
мають бути направлені на:

1) запровадження жорстокого контролю за ра-
ціональнимта ефективним використанням коштів 
бюджетів усіх рівнів;

2) відмову від практики залучення кредитів На-
ціонального банку для покриття дефіциту бюджету;

3) відмову від покриття дефіциту бюджету за 
рахунок залучення коштів від розміщення держав-
них цінних паперів;

4) запровадження виваженої податкової полі 
тики за рахунок упровадження системи оподатку-
вання, яка базується на зменшенні кількості подат-
ків, та інші.

Проте слід зазначити,що ідеального методу подо-
лання дефіциту досі не існує. Всі існуючі шляхи ма-
ють негативні наслідки. Нейтральне збалансування 
бюджету можливе лише в довгостроковому періоді.

Висновки. Таким чином, дефіцит бюджету є 
важливим інструментом державної фінансово кре-
дитної політики, засобом впливу на економічне ста-
новище в цілому в країні. Високий рівень дефіциту 
бюджету значно впливає на стан економіки країни. 
Зміст фінансування дефіциту бюджету зводиться 
до мобілізації ресурсів з метою забезпечення ви-
датків, не перекритих доходами, шляхом застосу-
вання особливих форм і методів. Бюджет зводиться 
з дефіцитом для забезпечення фінансування до-
даткових видатків, надання кредитів і погашення 
державного боргу.

На сучасному етапі уряд повинен постійно 
контролювати розмір бюджетного дефіциту, інак-
ше він здійснюватиме дестабілізуючий вплив на 
соціально-економічний розвиток країни. Необхідно 
приділяти більше уваги збільшенню доходів дер-
жави шляхом подолання безробіття, поліпшення 
податкової системи, удосконалення приватизації 
державного житла, поліпшення фінансового стану 
суб'єктів господарювання та ін. З метою максималь-
но ефективного управління дефіцитом державного 
бюджету необхідно застосовувати систему еконо-
мічних заходів. Дефіцитне фінансування для Укра-
їни вкрай важливе і необхідне. Його слід не скоро-
чувати, а переорієнтувати на вирішення основної 
проблеми нашої економіки – ожвавлення інвести-
ційної діяльності.
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Аннотация
В статье рассмотрены суть бюджетного дефицита и причины его возникновения, пути преодоления. Проанализирова-
ны основные показатели бюджетного дефицита за 2012-2014 годы. Охарактеризованы влияние бюджетного дефицита 
на экономическое положение государства. Освещены основные направления совершенствования процесса формирова-
ния бюджетов и их дефицитов.
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BUDGET SHORTAGE AND WAYS OF OVERPASSING IT

Summary
This article is about what budget shortage is, the ways of its appearance and the ways of its overpassing. The main 
activities of budget shortage between 2012-2014 are analysed. The influence of budget shortage on the situation of the 
state is characterized. The main directions in improving of the budget forming are lighted up.
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СТРАТЕГИЯ СОЧЕТАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В контексте необходимости развития и участия в процессах конкуренции рассматривается реализация баланса и 
согласованности общественных и частных интересов. Для этого анализируются социокультурные предпосылки про-
дуктивных трансформаций. Особое внимание уделяется изучению возможностей и ограничений осуществления стра-
тегического управления на региональном уровне. В частности, под этим углом зрения исследуются элементы харак-
теристики постсовременной среды регионального социально-экономического развития и формирование в глобальном 
масштабе анклавов экономики знаний.
Ключевые слова: интерес, регион, государственно-частное партнёрство, стратегическое управление.

Постановка проблемы. Достаточно сложными 
являются направления и механизмы сба-

лансированного обеспечения органичного сочетания 
общественных, групповых и частных интересов в 
противовес вертикальному структурированию эко-
номической реальности при доминировании одного 
из этих уровней. Региональный срез социально-
экономических процессов является крайне важной 
характеристикой происходящего. 

Анализ публикаций. Методологические и те-
оретические основания статьи составили труды 
специалистов, во-первых, в регионоведении и ре-
гионалистике, во-вторых, в осуществлении страте-
гии, тактики и оператики (оперативного искусства), 
в-третьих механизмов государственно-частного пар-
тнёрства, в-четвёртых, особенностей постсовременно-
сти, в-пятых, возможностей и ограничений осущест-
вления управленческо-регулятивного воздействия на 
сложные социально-экономические процессы.

Формулировка исследовательской задачи. 
Между тем, понимание содержания процессов ре-
гионализации далеко не адекватно историческим 
вызовам времени, требованиям наиболее полного 
использования преимуществ и предотвращения/
локализации угроз, надвигающихся на культур-
но-цивилизационный мир. Более того, существуют 
серьёзные расхождения уже в трактовках понятия 
«регион», а также в характеристике взаимовлия-
ния его уровней. Присутствует явный разнобой в 
трактовках индикаторов определения модели ре-
гионального развития. Отличаются (при этом ча-
сто идеологизируясь) трактовки региональных 
динамик. Появляются смешанные интерпретации 
(«региональный лидер первого и т.д. порядка»). Ре-
гионализация иной раз сводится к локализации, а 
то и основе федерализации. Регионознание порой 
рассматривается в контексте краеведения или же 
страноведения, что явно сужает его возможности и 
особенно неадекватно при воплощении новых тен-
денций. Всё это подрывает научность концептуаль-
ного коррелята регионалистики, усиливает спеку-
лятивность базовых и производных подходов.

В сложившейся ситуации цель статьи – поды-
тоживание авторского подхода к характеристике 
регионального уровня балансировки общественных 
и частных интересов, возможностям его продуктив-
ной коррекции в условиях усиления динамик пост-
современности. 

Изложение основного материала. Успешное 
участие в международной конкурентной борьбе, 
обеспечение достойного места в международном 
разделении труда и качества жизни для активи-

зации и развития своего потенциала предполагает 
нахождение и поддержание баланса между форма-
ми реализации общественных, групповых и част-
ных интересов, имеющих мощную региональную 
составляющую. Так, требуется тщательный учёт 
и комбинирование разноуровневых возможностей 
ресурсных баз, объединение усилий и разнесение 
рисков, в частности – различных секторов эконо-
мики (государственного, частного прибыльного, не-
государственного бесприбыльного). Крайне важным 
направлением активизации наличного потенциала 
и, вместе с тем, балансиром возможных сдвигов и 
диспропорций выступает региональный уровень. 

При этом, если в понятия района акцент дела-
ется преимущественно на географическую опреде-
лённость, то трактовка региона прямо указывает на 
административно-управленческую составляющую 
[1, c. 50]. Регион формируется и проявляет себя как 
комплексное (со многими измерениями) социаль-
но-экономическое пространство со своей заметной 
историко-культурной спецификой и демографиче-
скими чертами, которые в сочетании с природными 
и социально-историческими факторами определя-
ют тип природопользования, характер формирова-
ния и развития материальных и нематериальных 
сфер деятельности, а также политические склон-
ности и, соответственно, общий цивилизационный 
вектор развития, что предопределяет наличие осо-
бенностей механизма осуществления сочетания 
публичного и приватного интересов. Глобализация 
неминуемо порождает и усиливает потенциал как 
межнациональных корпораций, так и регионали-
зации, которые действуют многоуровнево и раз-
нокачественно, инициируя новые пласты ответ-
ственности, рисков и возможностей в реализации 
общественных и частных интересов, в осуществле-
нии принципа публично-приватного партнёрства (в 
частности, при помощи механизмов и форм госу-
дарственно-частного партнёрства) [2-10]. Эти про-
цессы активно включаются в трансформирование 
мира, где все результативнее взаимодействуют за-
ведомо неоднородные составляющие подчас карди-
нально различной природы, в частности – усили-
вая роль транснационального капитала и регионов. 
Повышение информационной, политической, со-
циальной, экономической открытости, что способ-
ствует распространению техник стимулирования 
желательных трансформаций, становится при этом 
новым фактором системного изменения геострате-
гического баланса [11-16].

Исторически геостратегический анализ ре-
гионального измерения часто был орудием обо-
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снования геополитических целей, связанных с 
обеспечением гегемонии: борьбой за сохранение до-
минирования или претензии на этот статус. Однако 
всегда были, а в условиях постсовременности уси-
ливаются и тенденции, связанные с преодолением 
подхода, свойственного для «игры с нулевым ре-
зультатом». Рост качества и количества вооруже-
ний, соразмерность итогов от вмешательства чело-
века результатам природных стихий требуют для 
достижения целей сохранения жизни и культуры, 
а также развития человечества сменить идеоло-
гию стремления к доминированию на философию 
и механизмы обеспечения компромисса и консенсу-
са. Попытки насильно навязать свои устремления 
не только разлагают их субъектов, но и вызывают 
разнообразные формы активного противодействия 
и пассивного неприятия.

Региональные механизмы призваны обеспечить 
качество социально-экономического развития, по-
зволяя, в частности, разрешить фундаментальное 
противоречие между социализацией хозяйственной 
жизни и частной творческой инициативой. С одной 
стороны, под влиянием новых глобальных тенден-
ций активно усиливается взаимозависимость про-
изводственных звеньев, дисциплина взаимодей-
ствия контрагентов, кооперация и сотрудничество 
партнёров. Тот глобальный уровень развития обще-
ственного характера и содержания труда, которо-
го, пройдя череду закономерных этапов, оно, на-
конец, достигло, означает, в частности, что ныне 
уже значимость собственных результатов деятель-
ности каждого определяется включённостью в со-
вокупный труд. Причём производственные циклы 
включают узлы, значительно отстоящие друг от 
друга, каждый из которых участвует в конкурент-
ной борьбе на своём ярусе хозяйствования. С дру-
гой стороны, формы разделения труда зиждутся на 
приватном интересе и приватной собственности, а 
потому фиксируются разнообразными собственни-
ками, среди которых всё заметнее роль многонаци-
ональных корпораций и регионов, диверсификация 
деятельности которых строится в зависимости от 
конкретной конфигурации интересов. В этой ситу-
ации обеспечение и продвижение общественных и 
приватных интересов оказываются всё более вза-
имозависимыми, а модели их продуктивного соци-
ально ответственного взаимодействия на региональ-
ном уровне – всё более разнообразными и гибкими. 

При этом постсовременными тенденциями уси-
ливается давление социокультурных факторов 
управленческо-регулятивного воздействия, а сами 
хозяйственные динамики включают множествен-
ность акторов и сочетают процессы управляемые, 
самоуправляемые и неуправляемые. Вместе с тем, 
подчас инверсионные явления неклассической 
трансформации позволяют более полно использо-
вать имеющиеся превращённые (преобразован-
ные) социально-экономические формы в процессе 
социального управления, когда наличие большего 
количества управляемых процессов приводит к не-
обходимости их иерархической организации, т.е. к 
созданию иерархических структур. А структура 
управляемого объекта в каждой системе экономи-
ки требует соответствия структуры управления 
им. При этом эффективность функционирования 
таких систем зависит от сбалансированности всех 
звеньев и их своевременности и ритмичности вза-
имодействия. Соответственно, экономика знаний 
трансформирует требования к качеству механиз-
мов региональной реализации публично-приватно-
го партнёрства производства и управления. Однако 
экономика, основанная на знаниях, существенно 

меняет привычные для индустриальных и доин-
дустриальных циклов иерархии: во-первых, ее ре-
зультаты больше зависят от применения иннова-
ционных идей, чем от физической силы, ловкости 
или выносливости. Во-вторых, использование вы-
соких технологий важнее, чем переработка сырья 
или дешевизна рабочей силы. Между тем, иннова-
ционный процесс, основанный на творческом под-
ходе к работе, вообще востребует инициативного, 
высококвалифицированного, высокомотивирован-
ного работника, который систематически привле-
кается к принятию управленческих и технологиче-
ских решений. Причём сокращения разрыва между 
уровнями социального развития и экономического 
роста невозможно достичь без целенаправленной 
политики регионов и корпораций. В развитии же и 
активизации научно-интеллектуального комплекса 
существует и масса разнообразных составляющих, 
предполагающих самостоятельный анализ, и сво-
еобразие общих методов стимулирования труда и 
управления деятельностью. Их наложение друг на 
друга и диапазон возможностей применения, осо-
бенно – в условиях пересечения трендов постсо-
циалистических и постиндустриальных преобразо-
ваний, требуют кумулятивности усилий общества, 
региона и бизнеса. 

Соответственно, региональный уровень хозяй-
ствования позволяет уточнить политико-экономи-
ческий вектор преобразований: будут ли они под-
чинены задачам наиболее полного удовлетворения 
частного эгоистического интереса или же (в том 
числе и с его активным использованием) окажутся 
направленными на решение гораздо более карди-
нальных задач общественных безопасности и раз-
вития. При оптимизации управления в сфере высо-
ких технологий наукоемких отраслей это особенно 
существенно. Создались дополнительные объектив-
ные предпосылки усиления внимания к условиям 
работы и стимулированию работников, часто обо-
значаемых ныне как когнитариат, – определяющей 
части интеллектуального капитала общества, его 
научно-интеллектуального потенциала. Носители 
же творческих способностей и высокого интеллек-
туального потенциала, как правило, взыскательны 
к условиям деятельности и чутки к ценностно-
смысловым иерархиям. 

Причём создание проекта развития региона, 
разработка стратегии и тактики преобразований, 
осуществления перемен предполагают не только 
отражение всеобщих закономерностей (в первую 
очередь, тенденций постмодернизации как новой 
модернизации в условиях постсовременности, гло-
бализации, информатизации) должны учитывать 
по мере концентрации на «полюсах силы» опреде-
ляющих ресурсов (интеллектуальных, финансовых, 
управленческих и проч.) не только стихийное фор-
мирование зон упадка, регрессии, депрессии, но и 
прямую заинтересованность лидеров в их существо-
вании. Собственно, анклавы информационной интел-
лектоёмкой с высокой степенью сервисизации (в том 
числе валютно-банковской) структуры экономики и 
могут то существовать исключительно при наличии 
и регионов широкого промышленного производства 
с доминированием реального сектора, и социохо-
зяйственных резерваций с экзотикой загнивающих 
укладов, структурными проблемами и складирова-
нием глобальных отходов. И попытки частичной мо-
дернизации инфраструктуры, повышение интенсив-
ности включённости в систему мирохозяйственных 
связей при нынешнем разрыве в уровнях развития 
доминирующих и отстающих стран ведут преиму-
щественно к ускорению вымывания наиболее высо-
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коквалифицированных, одарённых, активных и т.д. 
кадров, а также и усилению обслуживающего цен-
тральные производственно-потребительские циклы 
характера местных факторий. 

Как известно, умение подчинять поставленной 
цели свои действия по применению возможностей 
и избеганию рисков – неотъемлемая черта преоб-
разования ресурсно-методологического потенциа-
ла в фактор изменений, а также его расширенного 
воспроизводства. Собственно, искусство стратегии 
всегда включало умение комбинировать ресурсы и 
маневрировать ими применительно к конкретным 
условиям, которые под давлением постсовременно-
сти способствуют гибридности и асимметричности 
образований [17-20]. Диалектика «всеобщего – осо-
бенного – единичного» позволяет различать по-
зиционирование на уровнях мета-, мега-, макро-, 
мезо-, микрорегионов, используя и адаптивные 
возможности территорий, и перспективы выбо-
рочной адаптации к местным условиям внешних 
наработок, удерживать баланс решений между 
интересами «сильных» и «слабых», лидеров и аут-
сайдеров, готовность предотвращать произвол и 
ошибки собственных представителей. В целом же 
историческое состязание выигрывали культурно-
цивилизационные миры, которые были в состоянии 
изыскивать способы опираться как на собственные 
традиции, так и на находки мирового уровня, соче-
тать устойчивость и способность к поиску, широкое 
заимствование и культивирование своих специфи-
ческих особенностей и возможностей. 

Вместе с тем, будущее по-прежнему во многом 
предопределяется сосуществованием сонмов разно-
образных социокультурных стилистик, сведённых 
историческими путями и базовыми ценностно-смыс-
ловыми комплексами в культурно-цивилизацион-
ные миры. Их судьбы их часто определяются силой 
исходных импульсов, геополитическими обстоя-
тельствами (качеством внешнего вызова, наличием 
союзников, etc.), уровнем управления. Культур-
но-цивилизационные миры воплощают сочетание 
общечеловеческого и конкретно-специфического 
начала, обогащая сокровищницу человеческой ма-
териальной и духовной культуры, объединяя пора-
жающее разнообразие индивидуальных и группо-
вых стремлений, подчиняя их генерализирующему 
вектору и формируя черты сохранения, передачи, 
существования и развития своих базовых ценност-
но-смысловых комплексов. За счёт этого форми-
руется культура человеческих отношений (общая 
воля, нормы поведения, социальные табу, продук-
тивные традиции и проч.), деятельность же че-
ловека не замыкается в достижении узких целей 
индивидуального и группового эгоизма, а обретает 
миссии более широкого общественного диапазона 
[21-27]. Успешное развёртывание сущностных сил 
человека в общественных формах творчества тре-
бует как совершенствования всей социокультурной 
среды, так и точечных изменений на ключевых на-
правлениях. Так, с одной стороны, всё отчётливее 
необходимость перехода от культуры потребитель-
ства к потребительскому самоограничению в поль-
зу творческого вектора развития. С другой же, – 
созданы предпосылки для усиления общественного 
запроса на адекватные организационно-управлен-
ческие формы и механизмы обеспечения прорыва 
в развитии и активизации производительных сил 
общества. Соответственно, заметно нарастает про-
тиворечие между глобальной олигархией и наро-
дами; привилегированные анклавы сосредоточения 
жизнедеятельности избранных потребляют такое 
количество ресурсов и создают такое количество 

отходов, которое заведомо даже близко не может 
быть распространено на всех.

Соответственно, региональный уровень реали-
зации публично-персонального партнерства по-
зволяет балансировать общественные, групповые и 
частные интересы и уточнить на этой базе поли-
тико-экономический вектор преобразований: будут 
ли они подчинены задачам наиболее полного удов-
летворения частного эгоистического интереса или 
же (в том числе и с его активным использованием) 
окажутся направленными на решение гораздо бо-
лее кардинальных задач общественных безопас-
ности и развития [28-33]. При оптимизации управ-
ления в сфере высоких технологий наукоёмких 
отраслей это особенно существенно. Носители твор-
ческих способностей и высокого интеллектуального 
потенциала, как правило, взыскательны к услови-
ям деятельности и чутки к региональным ценност-
но-смысловым иерархиям. В их мотивационных 
иерархиях заметное место занимают чувство про-
фессиональной гордости, собственного достоинства, 
ориентации на самосовершенствование и самооб-
разование. Соответственно, создались дополнитель-
ные объективные предпосылки усиления внимания 
к условиям работы и стимулированию работников, 
обозначаемых как когнитариат, – определяющей 
части интеллектуального капитала, научно-интел-
лектуального потенциала региона. Соответственно, 
экономика, основанная на знаниях, трансформиру-
ет требования к качеству механизмов региональной 
реализации государственно-частного партнёрства, 
прежде всего в процессах производства и управле-
ния. При этом существенно меняются привычные 
для индустриальных и доиндустриальных циклов 
трудовые иерархии: во-первых, результаты боль-
ше зависят от применения инновационных идей, 
чем от физической силы, ловкости или выносли-
вости. Во-вторых, использование высоких техноло-
гий важнее, чем переработка сырья или дешевизна 
рабочей силы. Инновационный процесс, основанный 
на творческом подходе к работе, вообще требует 
инициативного, высококвалифицированного, вы-
сокомотивированного работника, систематически 
привлекают к принятию управленческих и тех-
нологических решений. Вместе с тем, сокращение 
разрыва между уровнями социального развития и 
экономического роста невозможно достичь без це-
ленаправленной политики взаимодействия регио-
нов и корпораций. В развитии же и активизации 
научно-интеллектуального комплекса существует и 
масса различных составляющих, которые предус-
матривают самостоятельный анализ, и своеобразие 
общих методов стимулирования труда и управле-
ния деятельностью. Требуется также поддержание 
баланса составляющих открытости и закрытости, 
возможностей развёртывания потенциалов постры-
ночного механизма и принципа публично-частного 
взаимоздействия, что предполагает культивиро-
вание эффективных локальных форм сочетания 
энергии частного труда и предпринимательства с 
гибким государственным регулированием регио-
нальной политики. 

При усилении характеристик и признаков со-
стояния постмодерна культуры и постиндустри-
альности общества возрастает необходимость 
общественной поддержки и защиты базовых цен-
ностно-смысловых комплексов для реализации и 
развития потенциала региона. Для активизации цен-
ностно-смысловых комплексов требуется культиви-
рование социальных и культурных форм, помогаю-
щих прогрессивным трансформациям и развитию 
общественных норм, традиций, устоев. Собственно, 
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социальный менеджмент и является направлением 
саморегулирования, самозащиты и саморазвития 
общества, состоящим по-преимуществу в отноше-
нии к совокупному социальному капиталу соответ-
ствующего культурно-цивилизационного мира на 
основе базовых ценностно-смысловых комплексов, 
что получает воплощение в подуровнях внутрен-
него унормирования и внешнего взаимодействия. 
В этом процессе практическая истинность ценност-
но-смысловых комплексов подтверждается эффек-
тивностью их действия на индивидуальном и со-
циальном уровнях. При этом наиболее органичной 
и созвучной логикам эпохи становится стратегия 
стимулирования желательных трансформаций, а 
не директивного принуждения к ним.

Вместе с тем, существенно влияет на возможно-
сти развития и использования потенциала региона 
его имидж. В свою очередь, тенденции к становле-
нию в глобальном масштабе общества знаний уси-
ливают значение интеллектуальной составляющей 
производительных сил, повышают востребован-
ность творческой активности и информационной 
гибкости. Это создает предпосылки расширения 
диапазона воздействий в духе окна Овертона с обе-
спечением плавного смещения восприятия внесён-
ных подходов от неприемлемых в привлекательных, 
воспринимаемым как природные, через стадии от 
возмущения к признанию и превращению в нор-
му с формированием новых комплексов традиций, 
идеологий и мифов. Что, в свою очередь, повышает 
требования к социально-экономической регионали-
стики для создания производительного трансфор-
мационного вектора и эффективного применения 
принципов и механизмов осуществления государ-
ственно-частного партнерства при глобальных тен-
денциях к усилению структурирующего значения 
общества знаний и многоярусности хозяйствования.

Выводы из проведенного исследования. Повы-
шение роли регионов в обеспечении устойчивого 
развития культурно-цивилизационного мира и ка-
чества экономического роста его экономики, с одной 
стороны, предоставляет возможности активизации 

и задействования потенциала могучих ресурсных 
баз. С другой же, – несёт риск частичной десуве-
ренизации: всё отчётливее проявляются тенденции 
к перетягиванию разноуровневыми регионами на 
себя некоторых функций государств. Причём эта 
ситуация не уникальна: многие акторы социаль-
ной и экономической жизни (наиболее заметно – 
транснациональные корпорации и неприбыльные 
ассоциации), стремясь лоббировать свои интересы 
и конвертировать свой потенциал в политический 
капитал, тоже пытаются с разной степенью успеш-
ности осуществлять целенаправленное воздействие 
на государство, а то и не одно. При этом история от-
дельных, спорадических попыток такого рода длит-
ся довольно давно, однако системным фактором, 
способным значимо повлиять на состояние, пер-
спективы, а отчасти и определить сами параметры 
прогресса, эти тенденции стали с усилением роли 
глобализации, черт постсовременности, а теперь – 
и под воздействием характеристик информацион-
ных трансформаций. Вместе с тем, существенно 
на возможности развития и использования потен-
циала региона влияет его имидж. В свою очередь, 
тенденции к становлению в глобальном масштабе 
общества знаний усиливают значение интеллекту-
альной составляющей производительных сил, по-
вышают востребованность творческой активности и 
информационной гибкости.

Соответственно, в условиях усиления постсовре-
менных тенденций требуется поддержание баланса 
составляющих открытости и закрытости, возможно-
стей пострыночного механизма и публично-частного 
взаимодействия, что предусматривает формы соче-
тания энергии частного труда и предприниматель-
ства с гибким государственным регулированием.

Дальнейшие исследования в сфере регионали-
стики требуют углублённого изучения специфики 
регионов разного уровня, их динамики, факторов 
её определения, а также эффективных путей осу-
ществления региональной социально-экономиче-
ской политики и соответствующих трансформаций 
социокультурных оснований хозяйственной власти.
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У статті розкрито концептуальні засади управління інноваційною діяльністю промислового підприємства. Визначено 
теоретичні принципи й науково-практичні підходи до економічної інтерпретації процесу управління інноваційною 
діяльністю промислового підприємства. Обґрунтовано процес системного управління інноваційною діяльністю 
підприємства спрямоване на формування й забезпечення досягнення економічного зростання шляхом раціонального 
використання, нарощування й розвитку інноваційного потенціалу підприємства.
Ключові слова: концептуальні засади, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, підприємство, управління, 
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Постановка проблеми. Поглиблення ринко-
вих відносин в Україні та загострення кон-

курентного середовища як в межах країни, так і 
у глобальному просторі, обумовлюють необхідність 
якісних зрушень, спрямованих на побудову інно-
ваційної моделі розвитку національної економіки, 
яка базуються на розширенні спектру інноваційних 
процесів та активізації її інноваційного потенціа-
лу. Наявність інноваційної складової у виробництві 
забезпечує стабільність, конкурентоспроможність 
підприємства, створює сприятливі умови для його 
розвитку на даному етапі і в майбутньому.

Інноваційний чинник стає стратегічним, осно-
воположним засобом розвитку економіки. Перед 
Україною постає питання переходу від індустріаль-
ної фази розвитку суспільства до постіндустріаль-
ної, де від досягнень теоретичних знань залежить 
впровадження інновацій, без яких рух України до 
світової спільноти є досить проблематичним.

Постіндустріальне суспільство передбачає, що 
основну частку свого багатства країна створює за 
рахунок не матеріального виробництва, а вироб-
ництва нових знань (технологій, «ноу-хау», спосо-
бів організації діяльності, дизайну, проектування 
тощо), та наступної їх реалізації у сферах вироб-
ництва, послуг. 

За теперішнього часу у світовому співтовари-
стві відбулася переоцінка основних цінностей: від 
економічної спрямованості суспільство переходить 
до інноваційної, яка стає тим фундаментом, що ви-
значає перспективи роз-витку підприємств. Сьогод-
ні приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) 
економічно розвинених країн визначається саме ін-
новаційними чинниками. 

У різних країнах світу застосовують різнома-
нітні чинники впливу на інноваційну діяльність. 
Лідерами у виробництві конкурентної наукоміст-
кої продукції є такі країни, як США і Японія. За 
оцінками експертів, приблизно 80% усіх інновацій-
них продуктів у світі створюється саме в США, що 
пояснюється значними витратами на НДДКР. Така 
увага до НДДКР привела до того, що в США реа-
лізується 90% нових товарів. Німеччина, Англія і 
Франція також складають ядро інноваційного сві-
тового розвитку. Частка продукції цих країн, що 
спрямовується на експорт, становить 20-25% ВВП 
[1]. ЄС застосовує декілька інструментів інновацій-
ної політики і залучення інвестицій для фінансу-
вання інноваційної діяльності. Серед них виділяють 
створення інфраструктури, сприятливої для інно-
ваційної діяльності; пряме державне фінансування, 
у першу чергу шляхом виділення грантів, кредитів, 

субсидій тощо; фіскальні або податкові стимули, 
надання державних гарантій, спеціальні схеми під-
тримки ризикового фінансування [2, с. 58].

Тенденції розвитку світової економіки доводять, 
що немає іншого шляху розвитку, ніж формування 
економіки інноваційного типу.

У загальному вигляді інноваційну підприєм-
ницьку діяльність можна визначити як суспільний 
технічний економічний процес, що приводить до 
створення кращих за своїми властивостями товарів 
(продукції, послуг) і технологій шляхом практично-
го використання нововведень [3]. 

 Інноваційна діяльність в сучасних умовах яв-
ляє собою не тільки найважливіший фактор ефек-
тивного функціонування всіх сфер економіки, але 
й відіграє роль інтегратора різноманітних ресурсів 
національного господарства та учасників економіч-
ної діяльності в процесі формування національних 
конкурентних переваг.

Інноваційні зміни створюють в економічній сис-
темі так звану внутрішню енергію економічного 
зростання [4]. Як правило, інновації забезпечують 
перехід економічної системи до нової пропорційнос-
ті, до нового рівноважного стану. Саме інноваційне 
по характеру економічне зростання, власне, і є роз-
витком.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в досліджені еволюції підходів до управ-
ління інноваційною діяльністю підприємства; роз-
критті переваг побудови системи управління під-
приємством відповідно до концепції управління 
інноваціями; уточненні змісту управління інно-
ваційною діяльністю підприємства; рекомендації 
підходів щодо формування ринково-орієнтованої 
системи управління інноваційної діяльністю під-
приємства.

Теоретичні та практичні аспекти управління 
науково – технічною сферою, фінансування нових 
розробок і нарощування інноваційного потенціалу 
країни знайшли відображення у роботах вітчиз-
няних і зарубіжних економістів: В. Александрової,  
О. Амоші, І. Ансоффа, Ю. Бажала, П. Біленького,  
Л. Водачека, О. Водачкової, М. Грачової, Г. До-
брова, С. Дорогунцова, В. Іванченка, Б. Кліяненка,  
А. Кляйнкнехта, І. Лукінова, Б. Малицького, П. Мель- 
ника, Е. Менсфілда, М. Молчанова, М. Мончева,  
Ф. Ніксона, П. Перерви, І. Перлакі, С. Покропив-
ного, М. Портера, А. Прігожина, М. Прокопен-
ка, Е. Роджерса, Б. Санто, Д. Сахала, В. Соловйо-
ва, Б. Твісса, О. Туровца, Я. Філіпова, Р. Фостера,  
В. Хартмана, Т. Черкасової, М. Чумаченка, Й. Шум-
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петера, А. Яковлева, Василенко В.О., Гончарова 
Н.П., Дорогунцов С.І., Заруба В.Я., Ілляшенко С.М., 
Краснокутська Н.В. та ін.

Позитивно оцінюючи результати виконаних дослі-
джень, слід відзначити, що в них недостатньо повно 
висвітлено особливості адаптації підприємств до умов 
модернізації економіки України на основі вдоскона-
лення організаційно – економічного забезпечення 
управління інноваціями, що не сприяє прискоренню 
темпів оновлення виробництва, піднесенню конкурен-
тоспроможності та зростанню доходів підприємств.

Викладення основного матеріалу. Безпрецедент-
не зростання впливу науки і нових технологій на со-
ціально-економічний розвиток країн докорінно змі-
нило структуру світової економіки. Це проявляється 
в посиленні ролі нематеріальних активів. Так, в Япо-
нії понад 80% продуктивного багатства зосереджено 
у формі людського капіталу – знань та кваліфікації.

Основні відмінні характеристики індустріальної 
економіки і «нової економіки» представлені в та-
блиці (табл. 1) [5]. Нову економіку ще називають 
«економікою знань», термін ввів американський 
вчений Фріц Махлуп.

Таблиця 1
Характеристика індустріальної  

та інноваційної економіки

Характерис-
тика

Період
Індустріальний 

(ІІ половина  
ХХ ст.)

Інноваційний 
(кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.)
Стратегічні 
чинники еконо-
мічного росту

Виробничий до-
свід Наукові знання

Домінуючий 
капітал Фізичний Інтелектуальний

Переважаючі 
активи Матеріальні Нематеріальні

Основні конку-
рентні пере-
ваги

Промислові тех-
нології

Технологічні і 
управлінські 
інновації

Інноваційний 
процес

Періодичний, 
який здійснюєть-
ся на функціо-
нальному рівні

Постійний, який 
управляється на 
корпоративному 
рівні

На думку багатьох вчених, саме ті компанії, що 
формують свою діяльність і відповідні бізнес-плани 
з використанням систем управління знаннями, ста-
нуть лідерами на ринках ХХІ століття. 

Необхідність інтеграції України у високотехно-
логічне конкурентне середовище зумовили необхід-
ність формування інноваційної моделі розвитку еко-
номіки. Основні пріоритети, параметри інноваційної 
моделі визначені у «Стратегії економічного і соціаль-
ного розвитку України (2004-2015 рр.). Шляхом Єв-
ропейської інтеграції». Саме інновації й інноваційний 
розвиток є тією рушійною силою, яка спроможна за-
безпечити економічну незалежність України і подо-
лання розриву з розвиненими країнами.

Управління інноваціями в сучасних умовах є скла-
довою та однією із важливіших частин менеджменту 
організації. Інноваційні процеси являють собою до-
статньо специфічний, масштабний, складний і різ-
номанітний за своїм змістом об’єкт управління. Він 
потребує для ефективного розвитку використання 
спеціальних форм і методів управлінського впливу.

В.В. Стадник, Т.Г. Дудар, В.О. Козловський роз-
глядають управління інноваційною діяльністю як 
складову менеджменту сучасного підприємства, що 
охоплює планування, організування та стимулю-

вання інноваційної діяльності, реалізацію іннова-
ційних проектів, розрахованих на отримання кон-
курентних переваг і зміцнення ринкових позицій 
підприємства [6, 7, 8].

П.Н. Завліна дає таке визначення управління інно-
ваційною діяльністю: «формування цілей інноваційної 
діяльності, планування інновацій, організація роботи 
та контроль за здійсненням інновацій» [9, с. 60].

Л.А. Пономаренко ототожнює управління інно-
ваційною діяльністю з інноваційним менеджментом, 
даючи стисле визначення управлінню інноваційною 
діяльністю: «воно є предметом інноваційного ме-
неджменту» [10, с. 6].

І.Б. Лебедєва трактує визначення управління ін-
новаційною діяльністю як: «...процес упровадження 
інновацій, діяльність органів керування її фінансу-
вання наукових досліджень і розробок» [11, с. 24].

С.Б. Шапіро розглядає понятійний апарат управ-
ління інноваційною діяльністю так «...важливий 
аспект керівництва для розвитку господарства, і 
абсолютно необхідного, щоб трудові колективи і гос-
подарські керівники безперервно, наполегливо, іні-
ціативно, зацікавлено займались питанням розробки 
і введення нововведень, а не звертались до них від 
випадку до випадку під впливом зовнішніх, випадко-
вих і при цьому небажаних обставин» [12, с. 43].

То б то управління інноваційною діяльністю слід 
розглядати як науку, мистецтво та досвід. Досвід 
функціонування провідних компаній розвинених 
країн світу показує, що їх успіхи пов’язані саме з 
розробленням цілісної системи управління іннова-
ціями, яка перебуває в постійному і неперервному 
розвитку відповідно до змін як самої організації, 
так і зовнішнього середовища.

Одна з основних проблем управління – форму-
вання системи поглядів, концепції управління, яка 
повинна ґрунтуватися на уявленнях про реальність. 

Прийнята система понять, тобто концепція, не 
впливає на об'єктивний фізичний світ, але практи-
ки в області управління діють відповідно до своїх 
уявлень про дійсність, що лежать в основі теорії 
управління. Крім того, якщо природні науки спира-
ються на фізичні закони, які незмінні, то в соціаль-
ному світі немає аналогічних природних законів. Як 
відзначає П. Друкер, предмет вивчення міняється 
безперервно. А це означає, що уявлення, які були 
справедливі вчора, можуть буквально воднораз 
стати неспроможними і, більш того, помилковими.

Становлення теорії інноваційного управління в 
його сучасному розумінні вчені пов’язують з по-
явою перших науково-дослідних лабораторій, пер-
ших підрозділів НДДКР у великих компаніях (лабо-
раторії Т. Едісона, Г. Форда, корпорація «Дженерал 
Електрік», «Кодак» та ін.).

Перший етап (1900-1950 рр.) – керівництво на-
уково-дослідною діяльністю здійснювали самі вчені, 
які відповідали також за відбір і виконання про-
ектів. До першого покоління підходів до управлін-
ня інноваційною діяльністю підприємства відносять 
проведення досліджень під безпосереднім керівни-
цтвом вчених дослідників, які несуть відповідаль-
ність за підбір та реалізацію дослідницьких іннова-
ційних проектів.

Другий етап (1950-1970 рр.) – корпоративні ме-
неджери зрозуміли необхідність управління науко-
во-дослідною діяльністю в компанії саме ними, а не 
вченими-дослідниками. Основну увагу у другому 
поколінні НДДКР менеджери приділяли тим проек-
там, які, перш за все, були спрямовані на бізнесові 
цілі компанії. 

Третій етап (1970-1990 рр.) – з розвитком на-
уково-технічного прогресу відбувається збільшення 
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НДДКР і відповідно витрат на науково-дослідну ді-
яльність. Увага приділяється задоволенню непри-
хованих потреб споживачів, виявлених на основі 
маркетингових досліджень.

З розвитком науково-технічного прогресу стало 
ясно, що перспективи економічних досягнень під-
приємств дедалі більше залежить від успіху їх на-
уково-технічних підрозділів, в результаті чого під-
вищено увагу до їх функціонування і збільшення 
витрат на інноваційну діяльність. У цих умовах 
сформувався підхід до управління інноваційною 
діяльністю підприємствами, що базується на кон-
цепції стратегічного планування. Згідно з таким 
підходом для того, щоб знизити ризик і скоротити 
терміни розробки та впровадження нових продук-
тів компанії формують збалансований портфель ін-
новацій та відбирають інноваційні проекти на основі 
портфельного аналізу, відповідно до їх конкуренто-
спроможності і життєвого циклу.

В нинішніх економічних умовах формується 
четверте покоління підходів до управління інно-
ваційною діяльністю підприємств, яке базується 
на концепції спільного прийняття рішень, згідно з 
яким до розвитку інноваційних продуктів, поряд 
з винахідниками, вченими і виробниками, залуча-
ються також споживачі, постачальники та інші за-
цікавлені сторони. Таким чином, досягається мак-
симальне приближення технологічно реалізованої 
новації з потребами споживачів.

В цілому управління інноваційною діяльністю 
має за мету створити механізм, який би дозволив 
всебічно впливати на інноваційну активність, раці-
онального використовувати існуючий науково-тех-
нічний потенціал, бюджетні та власні кошти підпри-
ємств, отримати корисні результатів в найкоротші 
терміни. Суть управління інноваціями зводиться до 
того, що б виявити перспективні напрямки розви-
тку та перелік можливих науково-технологічних 
рішень і обрати серед них пріоритетні.

В умовах глобальної економіки в основі організа-
ційної дії інноваційного механізму повинні бути по-
ложення концепції відкритих інновацій, що, у свою 
чергу, вимагає зміни функцій, які здійснюються 
структурними підрозділами, відповідальними за до-
слідження й розроблення (R&D). Зокрема, вони по-
винні бути спрямовані на вирішення таких завдань: 
виявлення, аналіз, відбір та інтеграція усього масиву 

різноманітних знань, що існують поза організацією й 
становлять для неї значну цінність; інтеграцію «зо-
внішніх» і «внутрішніх» знань у більш складні ком-
бінації нових знань, що дозволяють створювати нові 
системи й моделі; генерацію додаткових доходів і 
прибутку за рахунок продажу результатів власних 
досліджень іншим організаціям, які будуть викорис-
товувати їх у своїй діяльності [13, с. 127]. 

 Для впорядкування процесу управління іннова-
ціями необхідно визначити управлінські завдання, 
оцінити існуючі та потенційні можливості, сильні 
і слабкі сторони, методи управління, сформувати 
відповідні організаційні структури і вирішувати 
цілу низку завдань: формування цілей інноваційно-
го розвитку; мотивація інновацій; планування інно-
вацій; організація роботи, пов'язану з виконанням 
інновацій; управління інноваційним ризик-менедж-
ментом; впровадження інновацій; моніторинг впро-
вадження інновацій.

Необхідною умовою ефективності інноваційної ді-
яльності, а відповідно й інноваційної системи підпри-
ємства, є відповідна маркетингова підтримка. У сфе-
рі інновацій маркетингова діяльність містить у собі 
комплексне дослідження ринку, планування ство-
рення інновацій, аналіз їх конкурентоспроможності, 
цінову політику, просування інновацій, організацію 
збуту й розгортання сервісного обслуговування.

Висновки з проведеного дослідження. Підпри-
ємство як цілісна економічна система, важливою 
системною властивістю якого є розширене відтво-
рення на інноваційній основі, при формуванні ме-
ханізму управління має виокремлювати управління 
інноваційною діяльністю як самостійний вид управ-
лінської діяльності, формуючи відповідні організа-
ційні структури, враховувати такі специфічні осо-
бливості цього процесу, як висока нестабільність й 
мінливість усіх його елементів. 

В основі управління інноваційною діяльністю 
підприємства має стати формування системної бази 
знань, підвищення ефективності управління інно-
ваційною діяльністю підприємства на основі пере-
творення у єдину систему, існуючих у даній сфері 
досліджень.

Подальші дослідження зазначеної проблемати-
ки повинні бути спрямовані на деталізацію і форма-
лізацію процедур управління інноваційною діяль-
ністю підприємств. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
ПРИБУТКОВІСТЮ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ БАНКУ

Зміст банківської діяльності складається в досягненні позитивного економічного ефекту у вигляді абсолютної 
рентабельності. Рентабельність і прибутковість банку залежить від оптимальної структури його балансу активів і 
пасивів та від роботи банку. Рентабельність банку відбиває характер ефективності власної діяльності. Менеджери по 
управлінню банку повинні передбачати, коли великі вкладники планують використати кошти з рахунку або збільшити 
внески. На рентабельність банку особливо впливають фактори зовнішнього і внутрішнього середовища.
Ключові слова: прибутковість, рентабельність, прибуток, банк, відсотки, економічність, показники, внески, структура, 
динаміка, капітал, кошти, рахунки.

Постановка проблеми. В сучасних україн-
ських умовах спостерігаються складні еко-

номічні процеси та суттєві зміни в діяльності бан-
ків, що зумовило необхідність вирішення питання 
їх прибутковості та рентабельності. 

Узагальнююча оцінка фінансового стану будь-якого 
банку, дається на основі таких результативних фінан-
сових показників, як прибутковість і рентабельність.

Сума отриманих банком доходів за мінусом ви-
роблених витрат, називається фінансовим резуль-

татом діяльності банку. Позитивний фінансовий 
результат називається прибутком, негативний – 
збитком. Прибуток являє собою об'єктивний по-
казник, що характеризує стан життєвого циклу 
виробничих і фінансових структур у процесі про-
ходження ними кожного етапу їх розвитку: станов-
лення, піднесення і занепаду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні, методичні, економіко-організаційні питан-
ня фінансового управління сучасними банківськими 
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установами стали провідними темами досліджень 
відомих зарубіжних економістів, серед яких Н. Бак-
стер, У. Бреддік, Дж. Сінкі, П. Роуз та ін. Однак 
запропоновані ними методики, на нашу думку, не 
можуть бути безпосередньо перенесені в практику 
діяльності українських банків. Проблеми фінансо-
вого управління банками відображені і у вітчиз-
няній науковій літературі, зокрема у досліджен-
нях О.В. Васюренка В.І. Грушка та О.С. Любунь,  
О.Д. Заруби та ін. Високо оцінюючи вклад вітчизня-
них та зарубіжних авторів у вирішення зазначених 
питань, слід наголосити на об'єктивній необхіднос-
ті подальшого вивчення даних теоретичних дослі-
джень і практичних розробок.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає у ви-
значені економічної природи прибутковості, її при-
значення; основні ознаки та фактори, що впливають 
на показник кінцевого результату діяльності банку. 
Дослідити теоретичні основи управління прибутком 
банку, зокрема висвітлити системи і методи його 
планування та контролю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рен-
табельність є однією з базових економічних кате-
горій економіки. Безпосередньо термін «рентабель-
ність» не визиває різних тлумачень, оскільки під 
ним розуміється відношення, в чисельнику якого 
завжди фігурує прибуток.

Рентабельність – це якісний, вартісний показ-
ник, що характеризує рівень віддачі витрат або 
ступень використання ресурсів, що є в наявності, в 
процесі виробництва і реалізації продукції.

Прибуток в загальному економічному розумін-
ні – це додаткова вартість, що створюється в проце-
сі виробництва, або іншими словами – це вартість, 
створена в процесі підприємницької діяльності по-
над вартість виробничо-спожитих ресурсів і робо-
чої сили. 

Прибутковість банку – це сумарний позитивний 
результат його господарсько-фінансової та комер-
ційної діяльності. За рахунок доходів банку покри-
ваються всі його операційні витрати, формується 
прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, 
зростання капіталу, розвиток пасивних та активних 
операцій [1].

Прибутковість банку залежить, насамперед, 
від оптимальної структури його балансу (активи 
і пасиви) та від цілеспрямованої роботи банків-
ського персоналу. Важливими умовами забезпе-
чення прибутковості банку є оптимізація струк-
тури доходів і витрат, визначення мінімально 
допустимої процентної маржі, виявлення тен-
денцій дохідності кредитних операцій, плануван-
ня мінімальної дохідної маржі для прогнозуван-
ня орієнтованого рівня процентів за активними 
та пасивними операціями.

Прибуток – це перетворена, похідна форма до-
даткової вартості, яка за кількісним аспектом є різ-
ницею між ціною товару і витратами капіталу на її 
виробництво [2].

Управління прибутком – це багатогранний та 
дуже складний процес для банківської установи, 
що потребує від нього ретельного опрацювання 
цього питання як у стратегічному та тактичному 
аспектах, так і у бюджетних щорічних планах.

Існує декілька видів прибутку: 
1) загальний – це весь прибуток від усіх видів 

діяльності, до його оподаткування і розподілу. Інак-
ше – це балансовий прибуток. 

2) прибуток після оподаткування – це прибуток, 
що реально поступає в розпорядження підприєм-
ства. Це є чистий прибуток.

В умовах ринкової економіки отримання при-
бутку та забезпечення рентабельної діяльності є 
необхідним чинником існування будь-якого суб'єкта 
підприємництва. Прибуток характеризує стійкість 
кредитної установи. Він необхідний для створен-
ня адекватних резервних фондів, стимулювання 
персоналу і керівництва до розширення та вдо-
сконалення операцій, скорочення витрат і підви-
щення якості послуг, що надаються і зрештою, для 
успішного проведення наступних емісій і відповід-
но збільшення капіталу, який дає змогу розширити 
обсяги і поліпшувати якість наданих послуг.

Капітал – найважливіший індикатор фінансо-
вого стану банку. Але неможливо протягом трива-
лого часу підтримувати стабільний стан капіталу 
без адекватних доходів. Прибуток і капітал взаєм-
но підкріплюють один одного. Стабільна прибутко-
вість дає змогу збільшити капітал, оскільки банк 
може використати весь чистий дохід для поповне-
ння своєї бази капіталу, або він може використати 
частину цього доходу на виплату дивідендів акціо-
нерам. У будь-якому випадку акціонери отримають 
більший дивідендний дохід, ніж від інших подібних 
інвестицій. Вони з більшим бажанням придбавати-
муть додаткові акції такого банку.

У свою чергу, сильна позиція капіталу допо-
магає збільшити прибуток двома способами. По-
перше, капітал є джерелом безпроцентних фінан-
сових коштів для банку. Якщо банк збільшує свій 
капітал через випуск нових акцій і використовує 
прибуток для оплати своїх зобов'язань, його про-
центні витрати зменшуються. По-друге, кредитори 
бажають мати справу з добре капіталізованим бан-
ком. Отже, добре капіталізовані банки платять мен-
ші процентні ставки за своїми зобов'язаннями, тим 
самим зменшуючи свої процентні витрати. Добре 
капіталізовані банки можуть також працювати із 
менш ліквідними активами, оскільки можуть вільно 
отримувати кредитні ресурси, якщо це їм потрібно. 
Вони можуть розміщувати більше коштів у дохід-
них активах [3, с. 53].

Отже, отримання прибутку є однією зі стратегіч-
них цілей управління та найважливішим об'єктом 
фінансового аналізу діяльності банку.

Економічний прибуток – це різниця між до-
ходами і витратами банку. Кінцевим фінансовим 
результатом діяльності банку є прибуток до опо-
даткування, який утворюється внаслідок руху гро-
шових потоків, що характеризують доходи і витра-
ти банку [4].

Доходи банку – це збільшення економічних ви-
год у вигляді збільшення активів або зменшення 
зобов'язань, що призводить до збільшення власного 
капіталу (за винятком збільшення капіталу за ра-
хунок внесків акціонерів).

Доходи є базою для розвитку його діяльності, 
яка забезпечує рішення наступних задач:

По-перше, основна частина доходів банку є дже-
релом покриття витрат, пов’язаних із здійсненням 
банківської діяльності. Реалізація цього завдання 
забезпечує самоокупність операцій банку.

По-друге, частина доходів банку є джерелом 
формування його чистого прибутку. За рахунок 
прибутку банк формує фонди та резерви для по-
дальшого його розвитку та зниження ризиків. За 
допомогою реалізації цього завдання банк розви-
вається в довгостроковому періоді та забезпечує 
самофінансування розвитку банку на розширеній 
основі в майбутньому періоді.

При управлінні доходами основна увага при-
діляється активним операціям, тому що основним 
джерелом доходів банку є доходи від активних опе-
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рацій, тому їх ефективність в найбільшій мірі ви-
значає кінцевий фінансовий результат.

Отже, доход банків залежить від норми прибут-
ку по позичкових і інвестиційних операціях, роз-
міру комісійних платежів, стягнутих банком за по-
слуги, а також від суми і структури активів.

Аналіз прибутковості – це складне завдання з 
певних причин. По-перше, кожен аспект банків-
ських операцій впливає на його прибутковість і 
має братися до уваги. По-друге, правила бухгал-
терського обліку щодо визначення доходів і витрат 
складні, тому завжди залишається місце для до-
вільних суджень та інтерпретацій [5, с. 93].

Дослідження фінансових результатів за дже-
релами їх формування дає змогу всебічно оцінити 
прибуток банку за його складовими та утворюючи-
ми факторами.

Прибуток до оподаткування банку складається з:
1) чистого процентного доходу, який визнача-

ється як різниця між процентними доходами і про-
центними витратами банку;

2) чистого комісійного доходу, який визнача-
ється як різниця між комісійними доходами і ко-
місійними витратами. Він також може бути роз-
поділений за видами банківських послуг, які є 
джерелами утворення відповідних доходів і на-
прямами витрачання коштів;

3) дивідендного доходу – доходу, отриманого від 
цінних паперів на продаж та інвестиційних цінних 
паперів;

4) чистого торговельного доходу, тобто прибутку 
або збитку від здійснення відповідних операцій з 
цінними паперами, іноземною валютою та іншими 
фінансовими інструментами; 

5) прибутку/збитку від інвестиційних цінних па-
перів – прибутку/збитку від продажу цінних папе-
рів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні 
компанії;

6) прибутку від довгострокових інвестицій в 
асоційовані компанії і дочірні установи та інших 
інвестицій;

7) іншого операційного доходу. Таким чином, 
операційний дохід банку є сумою перелічених вище 
видів прибутку;

8) прибуток від операцій – це різниця між опе-
раційним доходом банку та сумою загально-адміні-
стративних витрат і витрат на персонал;

9) прибуток до оподаткування – різниця між 
прибутком від операцій та витратами на безнадійні 
та сумнівні борги;

10) прибуток після оподаткування – різниця між 
прибутком до оподаткування та сумою податку на 
прибуток;

11) чистий прибуток збиток банку – це прибуток 
після оподаткування, скоригований на суму непе-
редбачених доходів/витрат.

Слід зауважити, що непередбачені доходи і ви-
трати не можуть братися до уваги для фінансової 
оцінки банку.

Інформаційне забезпечення аналізу прибутку 
та рентабельності формується відповідно до за-
вдань, які підлягають вирішенню. За своїм скла-
дом інформаційна база аналізу прибутку та рента-
бельності може не відрізнятися від інформаційної 
бази доходів та витрат банку. Вона складається з 
правової, планової та фактографічної (облікової і 
позаоблікової) інформації. До аналізу прибутку та 
рентабельності обов'язково залучається інформа-
ція, отримана внаслідок дослідження доходів і ви-
трат банку [6, с. 28].

Управління розподілом прибутку банку – це 
процес прийняття управлінських рішень з подаль-

шого використання прибутку у відповідності до ці-
лей і завдань банку.

Розподіл прибутку здійснюється згідно до спе-
ціальної розробленої політики банку, основу якої 
складає дивідендна політика.

Політика розподілу прибутку повинна:
1. відбивати вимоги загальної стратегії розвитку 

банку;
2. забезпечувати підвищення ринкової вартості;
3. формувати необхідну кількість ресурсів для 

подальшого розвитку банку;
4. забезпечувати матеріальні інтереси акціонерів 

і персоналу банку.
Процес управління банком як регульованою сис-

темою включає три основні фази: планування, ре-
гулювання й контроль, які утворюють замкнутий 
управлінський цикл. При плануванні визначають 
стратегічні напрями роботи й, відповідно, основні 
планові показники діяльності банку.

Існує міжрівневий поділ управління рентабель-
ністю комерційного банку, яке включає в себе:

1) управління рентабельністю комерційного бан-
ку в цілому; 

2) управління рентабельністю окремих напрямів 
діяльності банку; 

3) управління рентабельністю банківського про-
дукту.

Управління рентабельністю окремих напрямів 
діяльності банку ґрунтується на виділенні цен-
трів відповідальності – функціональних підроз-
ділів банку, відповідальних за певні напрямки 
діяльності банку, тобто за групу однорідних бан-
ківських продуктів, і фінансовий результат, отри-
маний за ним.

Оцінка фінансового результату роботи підрозді-
лів, відповідальних за окремі напрямки діяльності, 
включає кілька етапів.

Перший етап є основним і передбачає визначен-
ня бюджету підрозділу, тобто кошторису витратна 
відповідний період і величини доходів, отриманих 
у цей період відтворення і реалізації продуктів, за 
яке відповідально даний підрозділ. 

На другому етапі проводиться виявлення цен-
трів прибутковості і центрів витрат шляхом зістав-
лення витрат і доходів підрозділів.

На третьому етапі здійснюється визначення 
розміру доходу, переданого підрозділом, відпові-
дальним за даний напрямок діяльності банку, ін-
шим функціональним підрозділам у зв'язку з ви-
користанням залучених ними ресурсів. 

Нарешті, на четвертому етапі оцінки ефектив-
ності кожного напрямку діяльності банку визнача-
ється чистий фінансовий результат центрів при-
бутковості.

Показники прибутковості відіграють важливу 
роль у діяльності банку, оскільки досягнення задо-
вільного рівня прибутку дозволяє поповнювати ка-
пітал, формує основу життєдіяльності та зростання 
банку, а також забезпечує прийнятний рівень диві-
дендних виплат акціонерам. Завдання максимізації 
банківських прибутків розглядається як ключовий 
напрямок роботи керівництва банку [7].

Банківський прибуток є одним із найважливі-
ших показників ефективності функціонування бан-
ку, його стабільності. У ньому зацікавлені всі учас-
ники економічного процесу. Розмір банківського 
прибутку хвилює акціонерів, тому що є показником 
отриманого доходу на інвестований ними капітал. 
Вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід 
і впевненість у завтрашньому дні, оскільки збіль-
шення резервів і власних коштів банку свідчить про 
його стабільність. Позичальники також зацікавлені 
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в прибутках банку, адже таким чином зростають їх 
власні накопичення. 

Головною метою банку є отримання прибутку, 
який використовується для створення фондів банку 
та виплати дивідендів. Прибуток банку – це різни-
ця між його валовими доходами та валовими ви-
тратами.

Величина прибутку банку залежить від його до-
ходу, який в свою чергу залежить насамперед від 
обсягу кредитних вкладень та інвестицій банку, 
розміру відсоткової ставки за наданими кредитами 
та величини і структури активів банку.

До банківських доходів належать ті, які безпо-
середньо пов'язані з банківською діяльністю, ви-
значеною Законом України «Про банки і банківську 
діяльність».

Банківські доходи поділяються на:
• процентні;
• комісійні;
• торгівельні;
• інші банківські операційні доходи.
Фінансові результати діяльності банку відбива-

ються у звіті про прибутки та збитки. Звіт про при-
бутки та збитки ґрунтується на концепції грошових 
потоків за доходами та витратами, які групуються 
за їхнім економічним характером.

Банківський прибуток формується у результа-
ті здійснення кредитних, розрахункових, грошових 
операцій та інших видів діяльності банків. Він є 
джерелом виплати дивідендів акціонерам, створен-
ня фондів банку, базою підвищення добробуту бан-
ківських працівників. Прибуток банку складають: 

• прибуток від основної діяльності; 
• валовий прибуток, до якого, крім прибутку від 

основної діяльності, входять небанківські операцій-
ні доходи і витрати, відрахування в резерви, непе-
редбачені доходи і витрати; 

• чистий прибуток, який залишається у розпо-
рядженні банку після сплати податку на прибуток.

Розподіл і використання прибутку є важливим 
процесом, що забезпечує як потреби розвитку під-
приємства, так і формування доходів державного 
бюджету. 

Механізм розподілу прибутку повинен бути по-
будований таким чином, щоб усіляко сприяти під-
вищенню ефективності виробництва, стимулювати 
розвиток нових форм господарювання.

Прибуток, що залишається в розпорядженні 
банку після сплати податків і обов'язкових плате-

жів, розподіляється згідно із статутом банку за рі-
шенням загальних зборів акціонерів банку.

Прибуток банку може бути спрямований на по-
криття збитків попередніх років (у разі їх наяв-
ності), формування загальних резервів, резервного 
фонду, інших фондів банку, збільшення капіталу та 
виплату дивідендів.

Загальні резерви банки створюють під невизна-
чений ризик під час проведення банківських опе-
рацій та використовують у порядку, визначеному 
уповноваженими органами управління банку.

У разі, коли діяльність банку може створювати 
загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів 
банку, Національний банк України має право ви-
магати від банку збільшення розміру резервів і що-
річних відрахувань до них.

Прибутковість банку залежить від ефективнос-
ті використання його власних і залучених коштів. 
Рівень доходності банк може підняти шляхом змі-
ни структури активних операцій і співвідношення 
між позичковими та інвестиційними операціями на 
користь більш вигідних, а також через регулюван-
ня своєї короткострокової заборгованості й депо-
зитних рахунків. 

Потрібно раціонально й ефективно розміщува-
ти кошти банку для забезпечення його фінансової 
стійкості. Виконання цієї умови дозволить позбави-
тися суперечностей між ліквідністю, надійністю із 
прибутковістю банку.

Таким чином, регулювання діяльності банків-
ських інститутів шляхом встановлення обов'язкових 
та рекомендованих до виконання фінансових показ-
ників не суперечить основним цілям банків – при-
бутковості, рентабельності, ліквідності, надійності.

Висновки з проведеного дослідження. Сутність 
прибутку та рентабельності можна і варто розгля-
дати як джерело задоволення інтересів, оскільки 
саме інтереси – це усвідомленні потреби окремих 
людей, соціальних верств, груп та класів, що є фор-
мою відносин економічної власності, і, у свою чергу, 
знаходять свій вияв у поставлених цілях, конкрет-
них завданнях та діях щодо їх досягнення. У цьому 
випадку прибуток можна розглядати як позитив-
ний фінансовий результат, досягнення якого дасть 
змогу забезпечити певний інтерес, тобто принесе 
певну користь. 

Важливим завданням політики управління рен-
табельністю та прибутковістю є вирішення кон-
флікту їх цілей. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто та узагальнено існуючі підходи щодо аналізу ефективності ЗЕД та наведена схема визначення 
показників ефективності. Представлена методика факторного аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 
За наведеною методикою здійснено факторний аналіз динаміки ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства, що виробляє олійно-жирову продукцію.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, ефективність, факторний аналіз, показники ефективності ЗЕД.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах інтернаціоналізації бізнесу і не-

стабільності економічного зростання суттєвим фак-
тором підвищення ефективності господарської ді-
яльності як на рівні окремих підприємств, так і в 
масштабах усієї країни є розвиток зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Ефективна зовнішньоекономічна 
діяльність сприяє відтворенню експортних можли-
востей країни, підвищенню міжнародної конкурен-
тоспроможності українських товарів, формуванню 
оптимальної структури експорту й імпорту, за-

лученню іноземних інвестицій. Ознакою економіч-
ної ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства є максимізація прибутку за рахунок 
мінімізації витрат матеріального і нематеріально-
го характеру, підвищення темпів росту доходу від 
продажу експортованої продукції.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. 
Проблемні аспекти визначення ефективності зо-
внішньоекономічної діяльності підприємства, зна-
йшли відображення у роботах Aвiдзби A.М., Буз- 
нi A.Г., Вaлуйкo Г.Г., Влaсoвa В.В., Гapкушi O.М., 
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Дoмapeцькoгo В.A., Дoдoнoвa С.В., Єpмaкoвa O.Ю., 
Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ляннoгo O.Д., Мeлeш- 
кo Л.Ф., Мaтчинoї I.Г., Oгaнeсянцa Л.A., Пaнaсю- 
кa A.Л., Pибiнцeвa В.O., Сoкoлoвa В.I., Спeктo- 
pa Я.С., Тулaєвoї М.I., Фуpкeвичa В.O., Чepвeнa I.I., 
Чepeмiсинoї С.Г., Шepepa В.O. тa інших. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Узагальнення наукових і приклад-
них розробок з цієї проблематики свідчать про те, 
що залишаються недостатньо досліджуваними саме 
підприємства олійно-жирової промисловості Одесь-
кого регіону в контексті визначення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності

Постановка завдання. Мeтa дaнoї стaттi – про-
вести аналіз ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства Одеського регіону ТОВ 
«Дельта Вілмар СНД».

Виклад основного матеріалу дослідження. Понят-
тя ефективності ЗЕД має комплексний і багатоаспек-
тний характер. Воно може виражатись за допомогою 
різноманітних економічних показників, але найпро-
стіший та найголовніший – це отримання прибутку 
від реалізацій виробленої продукції на зовнішньому 
ринку. Ефективність ЗЕД на рівні підприємства ви-
значається передусім на основі аналізу прибутковості 
зовнішньоторговельних операцій шляхом зіставлення 
доходів і витрат, планових завдань і їхнього виконан-

ня. Також ефективність ЗЕД визначається шляхом 
аналізу ринкової частки, підвищення ступеня попу-
лярності торговельної марки товару й фірми, збіль-
шення числа її покупців і т. д. [1, с. 54].

Ми згодні з думкою вчених Багрової І.В. і Рєді-
ної Н.І., що при визначенні ефективності ЗЕД під-
приємств варто застосовувати системний підхід, 
який надає можливість здійснити комплексний ана-
ліз будь-якого виду зовнішньоекономічної операції 
[2, с. 182]. 

Брояка А.А. зазначає, що систематична оцінка 
ефективності ЗЕД сприяє її оптимізації і забез-
печенню високоприбуткової роботи підприємства. 
Підвищення ефективності ЗЕД підприємства, в 
першу чергу його експортних операцій, знаходить-
ся у тісній залежності від удосконалення його за-
гальної системи управління [3].

Автори Вакульчик О.М. і Дубинський Д.П. в нау-
ковій статті «Аналіз ефективності зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємства» наводять узагаль-
нення сучасних поглядів щодо аналізу ефективності 
ЗЕД дозволило розробити структурно-логічну схе-
му визначення відповідних чинників (рис. 1), яка 
включає в себе три групи показників ефективності, 
а саме [4, с. 199]:

- показники ефективності експорту;
- показники ефективності імпорту;

Витрати підприємства на 
виробництво та збут 
експортної продукції

Показники ефективності 
експорту

Показники ефективності 
імпортуВалютна експортна 

виручка

Ев.е. =
∑ ЦВЕі𝑛𝑛
і=1 ∗ КЕі
∑ ВЕі ∗ КЕі𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

Валютна ефективність 
експорту

Ев.і. =
∑ ЦРВі𝑛𝑛
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ПВе

Економічна ефективність 
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Економічна ефективність 
експорту 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТА

Рис. 1. Схема визначення показників ефективності ЗЕД 
Джерело: [4]
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Таблиця 1
Методика факторного аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності

Фактор Індекс Формула розрахунку
Зміна ефективності 
ЗЕД, у тому числі за 
рахунок

∆ЕЗЕД
∆ЕЗЕД (ВЕКС-ІМП) + ∆ЕЗЕД (ПЕКС-ІМП)

1. Експортно-імпорт-
них витрат ∆ЕЗЕД (ВЕКС-ІМП)

1.1. Витрат на екс-
порт ∆ЕЗЕД (СЗТ ЕКП)

1.1.1. Виробничої со-
бівартості товару ∆ЕЗЕД (СВИР)

1.1.2. Позавиробничих 
витрат ∆ЕЗЕД (СПВ)

1.2. Імпортної собі-
вартості товару ∆ЕЗЕД (СЗТ ІМП)

1.2.1. Контрактної 
вартості імпорту ∆ЕЗЕД (СК)

1.2.2. Накладних ви-
трат ∆ЕЗЕД (СН)

1.2.3. Акцизних 
зборів ∆ЕЗЕД (СА)

1.2.4. Мита і митних 
зборів ∆ЕЗЕД (СМ)

2. Прибутку від екс-
портно-імпортних 
операцій

∆ЕЗЕД (ПЕКС-ІМП)

2.1. Прибутку від 
експорту ∆ЕЗЕД (ПЕКС)

2.1.1. Виручки від 
експорту за готівко-
вий рахунок

∆ЕЗЕД (ВРЕКС) 

2.1.2. Витрат на екс-
порт ∆ЕЗЕД (С ЕКП)

2.2. Прибутку від 
імпорту ∆ЕЗЕД (ПІМП)

2.2.1. Виручки від 
імпорту ∆ЕЗЕД (ВРІМП)

2.2.2. Імпортної со-
бівартості ∆ЕЗЕД (С ІМП)

Умовні позначення:
ЕЗЕД – Ефективність ЗЕД
ПЕКС-ІМП – Прибуток від експортно-імпортних операцій
ВЕКС-ІМП – Експортно-імпортні витрати
ПЕКС – Прибуток від експорту
ПІМП – Прибуток від імпорту
СЕКС – Витрати на експорт
СІМП – Витрати на імпорт
ВРЕКС – Виручка від експорту за готівку
ВРІМП – Виручка від імпорту
СВИР – Виробнича собівартість (екс)
СПВ – Позавиробничі витрати
СК – Контрактна вартість сировини
СН – Накладні витрати
СА – Акцизні збори
СМ – Мито і митні збори
а – аналізований період
б – базовий період

Складено на підставі: [2]
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- показники ефективності ЗЕД.
Для побудови схеми визначення показників 

ефективності ЗЕД підприємства автори Вакульчик 
О.М. і Дубинський Д.П. використали ме-
тодику д.е.н., професора академіка АЕН 
України та Міжнародної Академії Регіо-
нальних Наук Козака Ю.Г. [5], який з гру-
пою авторів для визначення економічної 
ефективності експортної діяльності на рів-
ні підприємства пропонує розраховувати 
три показники економічної ефективності.

1. Показник (Ееф.е.1) визначається ді-
ленням суми чистої виручки в іноземній 
валюті за реалізований товар, переведе-
ний у гривні за офіційним курсом на день 
надходження валютної виручки (ЧВе), на 
суму повних витрат підприємства на екс-
порт продукції (ПВе). 

2. Показник (Ееф.е.2) свідчить про доходність 
реалізації продукції на внутрішньому ринку і ви-
значається як співвідношення вартості експорту у 

 

ЕЗЕД 

ПЕКС-ІМП
ВЕКС-ІМП

ПЕКС ПІМП СЗТ ЕКП СЗТ ІМП

ВРЕКС С ЕКП ВРІМП С ІМП СВИР СПВ СК СН СА СМ

Рис. 2. Трирівнева схему факторного аналізу ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності

Складено на підставі: [2]

Таблиця 2

Показники для факторного аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності  
ТОВ «Дельта Вілмар СНД» за 2013-2014 роки

Показники Індекси Одиниці 
виміру

Величина Відхилення
2014 2013 Абсолютне Відносне, %

Ефективність ЗЕД ЕЗЕД % 21,95 18,23 3,72 20,41
Прибуток від експортно-імпортних опе-
рацій ПЕКС-ІМП тис. грн. 456652,6 230409,5 226243,1 98,19

Експортно-імпортні витрати ВЕКС-ІМП тис. грн. 2080307 1264090 816217 64,57
Прибуток від експорту ПЕКС тис. грн. 341686,6 199120,5 142566,1 71,60
Прибуток від імпорту ПІМП тис. грн. 114966 31289 83677 267,43
Витрати на експорт СЕКС тис. грн. 1434468 868308 566160 65,20
Витрати на імпорт СІМП тис. грн. 645839 395782 250057 63,18
Виручка від експорту за готівку ВРЕКС тис. грн. 1776155 1067429 708726 66,40
Виручка від імпорту ВРІМП тис. грн. 760805 427071 333734 78,14
Виробнича собівартість (екс) СВИР тис. грн. 1299021 791577 507444 64,11
Позавиробничі витрати СПВ тис. грн. 135447 76731 58716 76,52
Контрактна вартість сировини СК тис. грн. 542963 334815 208148 62,17
Накладні витрати СН тис. грн. 92417 55409 37008 66,79
Акцизні збори СА тис. грн. 2683 1783 900 50,48
Мито і митні збори СМ тис. грн. 7776 3775 4001 105,99

Таблиця 3
Факторний аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності  

ТОВ «Дельта Вілмар СНД» за 2013-2014 роки

Фактор Індекс
Відхилення

Абсолютне Відносне, %
Зміна ефективності ЗЕД, у тому числі за рахунок ∆ЕЗЕД 0,0372 20,41
1. Експортно-імпортних витрат ∆ЕЗЕД (ВЕКС-ІМП) -0,07152 -39,21
1.1. Витрат на експорт ∆ЕЗЕД (СЗТ ЕКП) -0,05638 -30,92
1.1.1. Виробничої собівартості товару ∆ЕЗЕД (СВИР) -0,05221 -28,63
1.1.2. Позавиробничих витрат ∆ЕЗЕД (СПВ) -0,00417 -2,29
1.2. Імпортної собівартості товару ∆ЕЗЕД (СЗТ ІМП) -0,01513 8,29
1.2.1.Контрактної вартості імпорту ∆ЕЗЕД (СК) -0,01285503 -7,04
1.2.2. Накладних витрат ∆ЕЗЕД (СН) -0,0020156 -1,1
1.2.3. Акцизних зборів ∆ЕЗЕД (СА) -0,0000481 -0,03
1.2.4. Мита і митних зборів ∆ЕЗЕД (СМ) -0,0002134 -0,12
2. Прибутку від експортно-імпортних операцій ∆ЕЗЕД (ПЕКС-ІМП) 0,108755 59,66
2.1. Прибутку від експорту ∆ЕЗЕД (ПЕКС) 0,068531 37,59
2.1.1. Виручки від експорту за готівковий рахунок ∆ЕЗЕД (ВРЕКС) 0,340683 186,87
2.1.2. Витрат на експорт ∆ЕЗЕД (С ЕКП) -0,27215 -149,28
2.2. Прибутку від імпорту ∆ЕЗЕД (ПЕКС) 0,040223 22,07
2.2.1. Виручки від імпорту ∆ЕЗЕД (ВРІМП) 0,160425 88,02
2.2.2. Імпортної собівартості ∆ЕЗЕД (С ІМП) -0,1202 -65,95
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внутрішніх цінах (Ве.в.ц.) та виробничої собівартос-
ті експортних товарів (СВе).

3. Показник (Ееф.е.3) слугує для визначення 
ефективності використання виробничих фондів під 
час експорту та розраховується як добуток коефі-
цієнта експортного чистого прибутку та коефіцієнта 
оборотності активів [4]. 

Також нашу увагу привернула факторна модель 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності, роз-
роблена Багровою І.В. Розробка факторної моделі 
здійснюється послідовно від узагальненого показ-
ника через проміжні до похідних, які відтворюють 
особливості технології та організації виробництва, 
конструкції виробів, умов матеріально-технічного 
постачання тощо [2].

В таблиці 1 наведена методика факторного ана-
лізу ефективності зовнішньоекономічної діяльнос-
ті. Факторна модель має три рівні, що пояснюється 
чітко окресленою спрямованістю зовнішньоеконо-
мічної діяльності на експортно-імпортні торговельні 
операції, а також багатономенклатурними витрата-
ми на їх здійснення (рис. 2).

Наступним етапом дослідження є факторний 
аналіз динаміки ефективності зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємства ТОВ «Дельта Вілмар 
СНД». Компанія виробляє олійно-жирову про-
дукцію і інгредієнти для виробників хлібобулоч-
них, кондитерських виробів і молочних продуктів 
і здійснює експорті поставки в Індію, Малайзію, 
Індонезію, Китай, Грузію, Естонію, Польщу, Узбе-
кистан, Казахстан, Росію, Румунію, Туреччину, 
Пакистан, Філіппіни.

Показники для факторного аналізу ефективнос-
ті зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Дельта 
Вілмар СНД» наведені в таблиці 2.

Факторний аналіз ефективності зовнішньоеко-
номічної діяльності ТОВ «Дельта Вілмар СНД» за 
2013-2014 роки представлений у вигляді таблиці 3

Факторний аналіз динаміки ефективності зо-
внішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ 
«Дельта Вілмар СНД» за 2013 – 2014 роки показав, 
що в періоді, який аналізується, ефективність від 
проведення зовнішньоекономічних операцій зросла 

на 20,41% через підвищення прибутку на 59,66%. 
Збільшення експортно-імпортних витрат призвело 
до зменшення ефективність від проведення зовніш-
ньоекономічних операцій на 39,21%. Прибуток від 
експортування привніс вагоміший внесок у зміну 
узагальненого показника, ніж прибуток від імпорту: 
37,59% проти 22,07%. 

Збільшення виручки від експорту і від імпорту 
відіграло позитивну роль у підвищенні прибутку від 
експорту і імпорту і, як підсумок, збільшило уза-
гальнений показник відповідно на 186,87% і 88,02%. 
Збільшення витрат на експорт і імпортної собівар-
тості негативно вплинуло на динаміку прибутку від 
експорту і імпорту і, як підсумок, зменшило ефек-
тивність зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємства ТОВ «Дельта Вілмар СНД» відповідно на 
149,28% і 65,95%.

Висновки і перспективи подальших розро-
бок. Ефективності ЗЕД має комплексний і бага-
тоаспектний характер і може виражатись за до-
помогою різноманітних економічних показників. 
Систематична оцінка ефективності ЗЕД сприяє 
її оптимізації і забезпеченню високоприбуткової 
роботи підприємства.

Серед розглянутих методик дослідження ефек-
тивності зовнішньоекономічної діяльності нашу 
увагу привернула методика факторного аналізу, 
розроблена Багровою І.В. Розробка факторної моде-
лі здійснюється послідовно від узагальненого показ-
ника через проміжні до похідних, які відтворюють 
особливості технології та організації виробництва, 
конструкції виробів, умов матеріально-технічного 
постачання тощо. В роботі проведений трирівне-
вий факторний аналіз ефективності зовнішньоеко-
номічної діяльності ТОВ «Дельта Вілмар СНД» за 
2013-2014 роки і зроблені відповідні висновки.

При розробці перспективних напрямків дослі-
дження ефективності зовнішньоекономічної діяль-
ності необхідно за допомогою факторного аналізу 
обсягів реалізації продукції за експортними контр-
актами визначити вплив таких факторів, як серед-
ня сума одного експортного контракту, активність і 
загальна кількість покупців.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье рассмотрено и обобщенно существующие подходы анализа эффективности ЗЕД и приведена схема определе-
ния показателей эффективности. Представлена методика факторного анализа эффективности внешнеэкономической 
деятельности. По приведенной методике осуществлен факторный анализ динамики эффективности внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия, которое производит масло-жировую продукцию.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, эффективность, факторный анализ, показатели эффективности ЗЕД.
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DETERMINATION OF EFFICIENCY FOREIGN TRADE OF ENTERPRISE

Summary
The article reviews and summarizes existing approaches to the analysis of the effectiveness of foreign economic activity 
and a diagram of performance indicators. Introduce The methods of factor analysis of the effectiveness of foreign trade.
According to the methods of factor was made analysis of the effectiveness of foreign trade. Factory analysis of the 
dynamics of the efficiency of Foreign Trade produced oil, fat-products has been conducted by such methods.
Keywords: foreign economic activity, efficiency, factor analysis,performance indicators of FEA.
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