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УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ: ОЦІНКА МЕТОДІВ

У статті розглянуто питання управління асортиментною політикою та аналіз методів оцінювання ефективності 
формування асортименту продукції підприємства. Досліджено поняття управління асортиментною політикою на 
підприємстві. Проаналізовано методи асортиментної політики за критеріями управлінської ефективності. Запропоно-
вано класифікацію сучасних методів управління асортиментною політикою на основі таких управлінських критеріїв, 
як економічний, організаційний та соціальний. Наукова новизна даної статті полягає в узагальненні існуючих методів, 
їх систематизації та виборі найбільш ефективних і економічно доцільних для проведення на підприємстві, та які 
відповідають запитам сучасного ринку.
Ключові слова: управління, асортиментна політика, методи управління асортиментною політикою, управлінська 
оцінка ефективності, критерії ефективності.

Постановка проблеми. Актуальність обраної 
теми полягає в тому, що в результаті високого 
рівня конкуренції на українському ринку усклад-
нюється система реалізації товарів та послуг. 
Питання розробки, запровадження найефектив-
ніших методів управління асортиментною політи-
кою підприємства займає особливе місце у системі 
управління підприємства. Сучасний ринок визна-
чає необхідний асортимент, а завдання підприєм-
ства - задовольнити попит краще і ефективніше, 
аніж конкуренти. При цьому асортимент продук-
ції повинен приносити прибуток тривалий період 
часу і сприяти зростанню обсягу продажів.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
характеристика асортиментної політики підпри-
ємства, оцінка ефективності методів управління 
асортиментною політикою підприємства.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:
1) надати характеристику асортиментної по-

літики підприємства;
2) визначити основні методи формування 

асортименту продукції підприємства;
3) проаналізувати методи асортиментної полі-

тики за обраними критеріям.
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Асортиментний портфель компанії характери-
зується рядом якісних та кількісних показників, 
аналіз яких дозволяє оцінити рівень конкуренто-
спроможності компанії і визначити ключові і най-
більш перспективні напрямки товарної стратегії 
підприємства. На думку вчених А.В. Орлової та 
Ф.А. Крутикової [5], асортиментна політика є од-
ним з основних об'єктів системи управління, так як 
саме ставлення споживачів до продукції визначає 
можливості існування і розвитку підприємства.

Процес розробки стратегії управління асор-
тиментом базується на використанні методів, які 
зможуть забезпечити формування динамічного 
товарного портфелю. Методи формування то-
варного асортименту підприємства базуються на 
принципах, які забезпечать реалізацію наявних 
ресурсів для забезпечення економічної ефектив-
ності діяльності підприємства.

Методи формування асортименту товару по-
діляються на такі групи [4]:

- методи визначення споживчих переваг;
- методи економічного аналізу;
- методи портфельного аналізу.
До методів визначення споживчих переваг на-

лежать такі:
Модель Розенберга – це модель «продукт – 

ринок», модель з ідеальною точкою. Модель Ро-
зенберга засновується на тому, що продукція 
оцінюється споживачами з точки зору придат-
ності для задоволення своїх потреб. 

Однак, нелегко визначити мотиви, важливі 
для продукту. Тому, модель Розенберга визначає 
окремі мотиви через конкретні характеристики 
продукції. Використання такого способу збору 
необхідних даних щодо багатьох продуктів дозво-
ляє: узагальнити оцінки продуктів, які можуть 
служити індикаторами уподобань споживачів; 
отримати інформацію про те, як сприймаються 
споживачами окремі продукти та про важливість 
різних характеристик для загальної оцінки. 

Багатомірні методи – моделі факторного 
та кластерного аналізу, які використовують-
ся для обґрунтування маркетингових рішень. 
Ці методи дозволяють обґрунтовано вибрати 
ту модель, яка найкраще відповідає вихідним 
статистичним даним, що характеризують ре-
альну поведінку досліджуваної сукупності 
об'єктів, оцінити надійність і точність висно-
вків, зроблених на підставі обмеженого ста-
тистичного матеріалу. Аналіз численних взає-
мозалежних змінних, який лежить в їх основі, 
дозволяє визначити обсяг продажу нового 
продукту залежно від його ціни, конкурентоз-
датності, витрат на збут [3].

Метод зіставлення необхідного і реально-
го профілю. Здійснюється зіставлення необхід-
ного та реального профілю, за допомогою чого 
з’ясовується, яка величина характеристики 
очікується споживачами, а яка величина була 
сприйнята в реальності. На цій основі будуються 
два профіля продукту.
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До методів економічного аналізу належать 
такі [2]: 

АВС-XYZ-аналіз, ідея якого будується на ви-
користанні принципу Парето, тобто 20% усієї 
продукції дають 80% обсягу реалізації. Резуль-
татом АВС-XYZ-аналізу є групування об'єктів за 
ступенем впливу на загальний результат, визна-
чення тієї групи товарів, на яку потрібно скон-
центрувати максимальну увагу. Метод застосо-
вується для визначення нормативу товарного 
запасу тієї чи іншої групи, частоти замовлення 
цих запасів. 

Метод Дібба-Симкіна. За допомогою цього ме-
тоду можна визначити основні напрями розви-
тку окремих товарних груп, пріоритетні позиції 
асортименту, оцінити ефективність структури 
асортименту та шляхи його оптимізації. Вико-
ристовуються дані про динаміку продажів та со-
бівартості продукції (включаючи тільки змінні 
витрати без врахування постійних витрат). На 
основі співвідношення обсягу продажів та витрат 
товари відносяться до окремої групи.

Метод лінійного програмування – завдяки 
його достатній наочності, зрозумілості інтерпре-
тацій та простоті у розумінні, цей метод є най-
більш розповсюдженим методом у прикладних 
економічних дослідженнях. Це дає змогу суб'єкту 
господарювання прийняти найбільш обґрунтова-
не (за формальними ознаками) рішення в умовах 
більш-менш жорстких обмежень стосовно доступ-
них для підприємства ресурсів. Сутність методу 
лінійного програмування полягає у пошуку мак-
симуму чи мінімуму обраної відповідно до мети 
аналізу цільової функції за наявних обмежень.

До третьої групи належать методи аналізу 
життєвого циклу товару і портфельного аналі-
зу. В основі аналізу товарного портфеля лежить 
концепція життєвого циклу товару.

Розглянемо основні методи портфельного ана-
лізу.

Матриця Бостонської Консалтингової Групи 
(Матриця BCG) є класичним універсальним ін-
струментом для аналізу асортименту продукції 
компанії, який надає наочне представлення про 
життєвий цикл товарів, класифікуючи їх за до-
помогою двох параметрів, а саме відносної частки 
ринку, що характеризує позицію компанії на рин-
ку, та швидкості зростання обсягів продажу на 
конкретному ринку. Матрицю BCG можна вико-
ристовувати для визначення пріоритетів у товар-
ному асортименті організаційної бізнес-одиниці.

Матриця McKinsey, або General Electric – 
метод, який широко застосовується для аналі-
зу поточних ринкових ситуацій з усіх матриць 
«привабливість - конкурентоспроможність». Осо-
бливістю застосування цієї матриці є більш точ-
не розроблення стратегії компанії, пов'язаної з 
оптимізацією товарного асортименту. Порівняно 
з матрицею BCG вона враховує більшу кількість 
факторів, які впливають на розроблення страте-
гії, базуючись на суб'єктивних показниках кон-
курентоспроможності та привабливості, які мо-
жуть не відповідати дійсності [2].

Матриця конкуренції за М. Портером –  
це метод, застосування якого базується на тому, 
що для досягнення необхідного високого рівня 
рентабельності підприємство повинно мати силь-

ну позицію в порівнянні з конкурентами тієї ж 
галузі. Згідно з побудованою М. Портером матри-
цею конкуренції, для того, щоб випередити кон-
курентів, підприємству слід обрати одну з трьох 
стратегій: 1) стратегія лідерства за витратами;  
2) стратегія диференціації; 3) стратегія концен-
трованого маркетингу.

Отже, наведена вище класифікація дає мож-
ливість об'єктивно класифікувати методи фор-
мування товарної політики за певними ознаками, 
а саме відповідно до виявлення споживчих пере-
ваг (аналіз попиту та пропозиції), економічного 
аналізу (математичні методи), портфельного ана-
лізу (об'ємного аналізу з подальшим визначен-
ням стратегії формування асортименту).

Тож, описане вище дає змогу проаналізува-
ти методи асортиментної політики за критерія-
ми управлінської ефективності. Для визначення 
ефективності управління асортиментною політи-
кою з точки зору управління необхідно встанови-
ти показники та критерії, за якими проводиться 
оцінка. Критерії є найбільш загальною характе-
ристикою результатів управлінської праці. 

Для формування критеріїв ефективності ви-
користано управлінську оцінку ефективності [5]:

1) економічна ефективність, яка відображає 
економічну ефективність діяльності підприєм-
ства за певної системи управління;

2) організаційна ефективність, яка характери-
зує якість побудови системи управління підпри-
ємства, прийняття управлінських рішень, гнуч-
кість системи управління на стреси, конфлікти, 
організаційні зміни тощо;

3) соціальна ефективність, яка відображає 
вплив менеджменту на процеси формування 
професійних характеристик працівників, вплив 
на досягнення виробничо-господарських резуль-
татів та задоволення потреб ринку (продуктив-
ність праці, рівень задоволення потреб спожива-
чів тощо).

На основі класифікації методів формування 
асортименту, які описані вище, нижче представ-
лена таблиця з урахуванням критеріїв, які вико-
ристовуються в управлінській оцінці ефективності.

Виходячи з інформації, викладеної у табли-
ці 1, не всі методи повною мірою відповідають 
управлінським критеріям, адже більшість із 
них заточені виключно під економічну оцінку.  
Але нестача таких складових, як організаційна 
та соціальна ефективність, порушує визначаль-
ний управлінський принцип повноти, що охоплює 
усі аспекти ефективності.

Найкраще з точки зору управлінського під-
ходу працюють методи портфельного аналізу  
(при наявності достатньої інформації для аналі-
зу) в поєднанні з суто економічними методами 
(для більш повного розкриття). А отже, компанії, 
які використовують їх для забезпечення управ-
ління асортиментною політикою, мають страте-
гічну перевагу на мінливому ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Головне 
завдання асортиментної політики полягає в тому, 
щоб наявна продукція підприємства оптимально 
відповідала потребам покупців за якісними та 
кількісними характеристиками. Асортиментна 
політика виражається в діяльності, пов'язаної з 
плануванням та здійсненням сукупності заходів 
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та стратегій з формування конкурентних переваг 
товару та створення таких його характеристик, 
які зроблять його цінним для споживача і тим 
самим задовольняють ту чи іншу потребу, забез-
печуючи відповідний прибуток підприємству.

Отже, вибір методу здійснення асортиментної 
політики за управлінського підходу базується 
на їх оцінці за шкалою ефективності (економіч-
на, організаційна та соціальна), яку викорис-
товують в менеджменті. Обраний таким чином 
метод забезпечить максимально можливу від-
повідність потребам і запитам сучасного ринку.  
І, як результат аналізу, визначено, що найбільш 
сприятливими та оптимальними методами з точ-

Таблиця 1
Аналіз методів формування асортименту за управлінськими критеріями ефективності

Назва групи Методи, що входять до 
групи Критерії методу Управлінська оцінка 

критеріїв

Методи 
виявлення 
споживчих 
переваг

Модель Розенберга Мотиви споживачів Соціальна, економічна

Багатомірні методи Технічний рівень, ціна, 
конкурентоздатність, витрати на збут тощо

Соціальна, 
економічна, 
організаційна

Методи зіставлення 
необхідного і реального 
профілю

Реальний та очікуваний попит Соціальна

Моделі з ідеальною 
точкою «Ідеальна точка» Економічна

Методи 
економічного 
аналізу

АВС-XYZ-аналіз Витрати, прибуток, товарообіг Економічна

Дібба-Симкіна
Інформація про динаміку продажів  
і собівартості продукції (включаючи тільки 
змінні витрати без обліку постійних витрат)

Економічна, 
соціальна

Методи
економічного 
аналізу

Матриця Маркон
Валовий дохід, чистий прибуток, 
прибуток на одиницю продукції, відсоток 
рентабельності 

Економічна, 
соціальна

Лінійне програмування
Максимізація випуску продукції, 
максимізація прибутку, мінімізація 
виробничих витрат тощо

Економічна

Методи
портфельного
аналізу

Матриця BCG,  
адаптована матриця BCG

Відносна частка ринку, швидкість 
зростання обсягів продажу на 
конкретному ринку

Економічна, 
організаційна

Матриця General Electrik, 
або McKinsey

Критерії конкурентоздатності та 
привабливості

Організаційна, 
економічна, соціальна

Матриця конкуренції  
за М. Портером Частка на ринку та рентабельність Організаційна, 

економічна, соціальна

Матриця «Товар-ринки» 
за І. Ансоффом Товар, ринки

Організаційна, 
економічна, 
соціальна

ки зору управління є методи портфельного ана-
лізу, а саме: адаптована матриця БКГ, матриця 
General Electrik, або McKinsey, матриця конку-
ренції за М. Портером та матриця «Товар-ринки» 
за І. Ансоффом., тим не менш, не слід знехтува-
ти іншими методами формування асортименту, 
які більш спрямовані на економічні показники та 
засновуються на доступній та вільній у доступу 
інформації, наприклад, ABC-XYZ-аналіз.

Наукова новизна даної статті полягає у сис-
тематизації методів розробки асортиментної по-
літики та виокремленні найбільш ефективних і 
економічно доцільних для підприємства та таких, 
які відповідають запитам сучасного ринку.
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ASSORTMENT MANAGEMENT: EVALUATION OF METHODS

Summary
The article considers the issues of assortment policy management and evaluation of the efficiency of methods of form-
ing the assortment of the enterprise. The relevance of the concept of assortment policy management at the enterprise 
was investigated. The methods of assortment policy by the criteria of managerial efficiency are analyzed. It is offered 
the classification of modern methods of assortment policy management based on such management criteria as economic, 
organizational and social. The scientific novelty of this article is determined by the result of analysis of existing methods, 
their systematization and allocation of the most effective and economically feasible for conducting at the enterprise and 
that meet the demands of the modern market.
Key words: management, assortment, assortment management methods, administrative effectiveness evaluation, criteria 
of efficiency. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ  
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто грошовий потік як основний показник фінансового аналізу, фінансового планування та фінансового ме-
неджменту. Доведено, що у сучасних умовах для оцінки ефективності бізнесу недостатньо використовувати тільки 
прибуток підприємства, необхідно використовувати й грошові потоки. Наведено основні ознаки за якими можна 
класифікувати грошові потоки з метою ефективного цілеспрямованого управління ними. 
Ключові слова: грошовий потік, кеш-фло, грошові кошти, класифікаційна ознака, сукупний грошовий потік. 

Постановка проблеми. Для підприємств, що 
працюють в ринкових умовах, однією з осно-
вних умов їх ефективної діяльності є безперерв-
ний рух грошових коштів, що характеризується 
поняттям «грошовий потік». Грошовий потік -  
це сукупність розподілених у часі надходжень 
та видатків грошових коштів та їх еквівалентів, 
генерованих підприємством в процесі господар-
ської діяльності. Тому щоб досягти необхідних 
цілей, забезпечити стабільне зростання, необхід-
но оптимально організувати управління грошо-
вими потоками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Концептуальні основи сутності, виникнення та руху 
грошових потоків достатньо широко розглядають-
ся в працях зарубіжних та вітчизняних вчених: 
Ю. Брігхема, Л. Гапенскі, Д. Ван Хорна, А. Кінга, 
В. Бочарова, І. Бланка, В. Ковальова, Л. Лігоненко, 
А. Поддєрьогіна, О. Терещенка, О. Шеремета та ін-
ших, проте українськими вченими не сформовано 
комплексного підходу до управління грошовими 
потоками з адаптацією їх до економічної системи 
країни, що потребує обґрунтування теоретичних, 
методичних та організаційних засад їхнього облі-
ково-аналітичного відображення.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в дослідженні і вивченні теоретич-
них аспектів визначення сутності грошових по-
токів та їх класифікації.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Грошові кошти, які одержує підприємство у 

результаті своєї діяльності, називаються грошо-

вим потоком. Грошові надходження повинні мати 
постійний і динамічний характер. Це означає, що 
грошовий потік повинен бути безперервним.

Ознайомлення з науковими працями провід-
них учених-економістів показало, що існує зна-
чна кількість підходів до трактування грошового 
потоку як економічної категорії. Розглянемо де-
тальніше підходи авторів до трактування понят-
тя грошових потоків, які розглянемо в таблиці 1.

Аналізуючи вищевикладене, постає питання 
вибору найбільш вдалого визначення грошового 
потоку і його уточнення. 

На нашу думку, «грошовий потік» - це сукуп-
ність розподілених у часі надходжень і видатків 
грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих 
підприємством у процесі господарської діяльності. 

Повне розкриття сутності поняття «грошовий 
потоку» неможливе без проведення його класи-
фікації. Найбільш повну класифікацію видів гро-
шового потоку подано І. А. Бланком, про що й 
відповідно відображено в табл. 2.

Як видно з таблиці 1 кожна класифікація пе-
редбачає декілька видів грошових потоків.

За масштабами обслуговування господарського 
процесу виділяють такі види грошових потоків:

1. Грошовий потік по підприємству в цілому. 
Це найбільш агрегований вид грошового потоку, 
який акумулює всі види грошових потоків, що 
обслуговують господарський процес підприєм-
ства в цілому;

2. Грошовий потік по окремих структурних 
підрозділах (центрах відповідальності) підприєм-
ства. Така диференціація грошового потоку під-

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «грошові потоки»

№ Автор Сутність грошових потоків

1. Бланк І.А. [1, c. 656] Грошовий потік - це сукупність розподілених у часі надходжень і виплат 
коштів, генерованих господарською діяльністю підприємства.

2. Брігхем Ю. [2, c. 1120] Грошовий потік - це фактичні чисті грошові кошти, які надходять у фірму 
протягом деякого визначеного часу.

3. Бутинець Ф.Ф. 
[3, c. 680]

Грошовий потік - найважливіший самостійний об’єкт фінансового аналізу, який 
проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 

4. Ван Хорн Дж.К. 
[4, c. 800] Грошовий потік - це рух грошових коштів, що має безперервний характер.

5. Кірейцев Г.Г. [6, c. 496] Грошовий потік - є одним із ключових моментів оптимального співвідношення 
між ліквідністю та прибутковістю.

© Головко В. І., Безкоровайна О. О., 2018
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приємства визначає його як самостійний об'єкт 
управління в системі господарської діяльності 
підприємства;

3. Грошовий потік по окремих господарських 
операціях. У системі господарського процесу під-
приємства такий вид грошового потоку слід розгля-
дати як первинний об'єкт самостійного управління.

За видами господарської діяльності, відповід-
но до міжнародних стандартів обліку виділяють 
такі види грошових потоків:

1. Грошовий потік від операційній діяльності. 
Він характеризується грошовими виплатами по-
стачальникам сировини і матеріалів; стороннім 
виконавцям окремих видів послуг, що забезпе-
чують операційну діяльність; заробітної плати 
персоналу, зайнятому в операційному процесі, а 
також здійснюючому управління цим процесом; 
іншими виплатами, пов'язаними зі здійсненням 
операційного процесу;

2. Грошовий потік по інвестиційній діяльності. 
Він характеризує платежі і надходження коштів, 
пов'язані зі здійсненням реального і фінансового 
інвестування, продажем основних засобів, що ви-
бувають, і нематеріальних активів, ротацією довго-

строкових фінансових інструментів інвестиційного 
портфеля й інші аналогічні потоки коштів, що об-
слуговують інвестиційну діяльність підприємства;

3. Грошовий потік по фінансовій діяльності. 
Він характеризує надходження і виплати ко-
штів, пов'язані з залученням додаткового акціо-
нерного чи пайового капіталу, одержанням дов-
гострокових і короткострокових кредитів і позик, 
сплатою в грошовій формі дивідендів і відсотків 
по вкладах власників і деякі інші грошові пото-
ки, пов'язані зі здійсненням зовнішнього фінан-
сування господарської діяльності підприємства 
[7, с. 449–455].

За напрямом руху:
1. Вхідний грошовий потік, що характеризує 

сукупність надходжень коштів на підприємство 
від усіх видів господарських операцій;

2. Вихідний грошовий потік, що характери-
зує сукупність виплат коштів підприємством у 
процесі здійснення всіх видів його господарських 
операцій.

За ступенем управління:
1. Релевантний грошовий потік – це позитив-

ний залишок грошових коштів, який закономір-

Таблиця 2
Класифікація грошових потоків

№ Класифікаційна ознака Найменування грошового потоку

1.
Масштаб обслуговування 
фінансово-господарських 
процесів 

1.1 Грошовий потік підприємства
1.2 Грошовий потік кожного структурного підрозділу
1.3 Грошовий потік окремої господарської операції
1.4 Грошовий потік за системою
1.5 Грошовий потік за сферою діяльності

2. Вид фінансово-господарської 
діяльності

2.1. Грошовий потік від операційної діяльності
2.2. Грошовий потік від інвестиційної діяльності
2.3. Грошовий потік від фінансової діяльності
2.4. Сукупний грошовий потік

3. Напрямок руху
3.1. Вхідний грошовий потік (приплив)
3.2. Вихідний грошовий потік (відплив)
3.3. Мінімальне сальдо грошового потоку

4. За ступенем управління

4.1. Релевантний грошовий потік
4.2. Нерелевантний грошовий потік
4.3. Контрольований грошовий потік
4.4. Неконтрольований грошовий потік

5. Форма здійснення 5.1. Безготівковий грошовий потік
5.2. Готівковий грошовий потік

6. Сфера обігу 6.1. Зовнішній грошовий потік
6.2. Внутрішній грошовий потік

7. Тривалість формування 7.1. Короткостроковий грошовий потік
7.2. Довгостроковий грошовий потік

8. Достатність обсягу
8.1. Надлишковий грошовий потік
8.2. Оптимальний грошовий потік
8.3. Дефіцитний грошовий потік

9. Вид валюти 9.1. Грошовий потік в національній валюті
9.2. Грошовий потік в іноземній валюті

10. Передбачення 10.1. Плановий грошовий потік
10.2. Неплановий грошовий потік

11. Безперервність формування 11.1. Регулярний грошовий потік
11.2. Дискретний грошовий потік

12. Стабільність часткових 
інтервалів формування 

12.1. Регулярний грошовий потік з рівномірними частковими інтервалами
12.2. Регулярний грошовий потік з нерівномірними частковими інтервалами

13. Оцінка в часі 13.1. Поточний грошовий потік
13.2. Майбутній грошовий потік

14. З урахуванням процесу 
діяльності

14.1. Грошовий потік процесу виробництва
14.2. Грошовий потік маркетингу
14.3. Грошовий потік соціальної сфери
14.4. Грошовий потік стимулювання працівників (пайовиків)

Джерело: [6, c. 87–92]
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но виникає в результаті витрачання коштів, що 
пов’язані із розвитком підприємства;

2. Нерелевантний грошовий потік – це такі 
залишки коштів, які характеризуються невідпо-
відністю очікувань від інвестиційних грошових 
потоків, і які мають нестійний характер.

За формами здійснення:
1. Готівковий грошовий потік. Він характе-

ризує ту частину сукупного грошового потоку 
підприємства, яка обслуговується безпосеред-
ньо готівкою (банкнотами, білетами державної 
скарбниці, розмінною монетою);

2. Безготівковий грошовий потік. Він харак-
теризує ту частину сукупного грошового потоку 
підприємства, яка обслуговується різноманітни-
ми кредитними та депозитними інструментами 
фінансового ринку (чеками, кредитними картка-
ми, акредитивами, векселями, банківськими де-
позитами тощо).

За сферою обігу:
1. Внутрішній грошовий потік, характери-

зує сукупність надходження й витрати коштів у 
рамках підприємства;

2. Зовнішній грошовий потік, вид грошового по-
току обслуговує операції підприємства, пов'язані 
з його грошовими відносинами з господарськими 
партнерами (постачальниками сировини та мате-
ріалів, покупцями продукції, комерційними бан-
ками, страховими компаніями та ін.) і держав-
ними органами (податковими органами, митними 
службами, арбітражним судом тощо)[8, c. 1–3].

За тривалістю формування:
1. Короткостроковий грошовий потік. Він ха-

рактеризує такий грошовий потік, за яким період 
від початку грошових надходжень або виплат до 
повного їх завершення не перевищує одного року;

2. Довгостроковий грошовий потік. Він харак-
теризує такий грошовий потік, за яким період 
від початку грошових надходжень або виплат до 
повного їх завершення перевищує один рік.

За достатністю обсягу:
1. Надлишковий грошовий потік, такий гро-

шовий потік, коли надходження коштів значно 
перевищують реальну потребу підприємства в їх 
цілеспрямованому витрачанні;

2. Дефіцитний грошовий потік. Це такий гро-
шовий потік, коли надходження коштів істотно 
нижчі за реальні потреби підприємства в їх ціле-
спрямованому витрачанні.

За видом валюти:
1. Грошовий потік у національній валюті. Він 

характеризує грошовий потік, який обслугову-
ється грошима, емітованими відповідними дер-
жавними органами даної країни;

2. Грошовий потік у іноземній валюті. Він ха-
рактеризує грошовий потік, який обслуговується 

валютою інших країн. На підприємстві такий гро-
шовий потік пов'язаний, як правило, зі здійсненням 
зовнішньоекономічних господарських операцій.

За безперервністю формування:
1. Регулярний грошовий потік – характеризує 

потік надходження або витрати коштів за окре-
мими господарськими операціями , що у розгля-
нутому періоді часу здійснюється постійно за 
окремими інтервалами цього періоду.

2. Дискретний грошовий потік – характеризує 
надходження або витрату коштів, пов’язаних зі 
здійсненням окремих господарських операцій під-
приємства в розглянутому періоді часу. Характер 
дискретного грошового потоку носить одноразову 
витрату коштів, пов'язаних з придбанням підпри-
ємством цілісного майнового комплексу; покупкою 
ліцензії франчайзинга; надходженням фінансових 
засобів у порядку безоплатної допомоги і т.п.

За стабільністю тимчасових інтервалів фор-
мування, регулярні грошові потоки характеризу-
ються наступними видами:

1. Регулярний грошовий потік з рівномірними 
тимчасовими інтервалами в рамках розглянутого 
періоду. Такий грошовий потік надходжень або 
витрат коштів носить характер ануїтету;

2. Регулярний грошовий потік з нерівномірни-
ми тимчасовими інтервалами в рамках розгляну-
того періоду. Прикладом такого грошового пото-
ку може служити графік лізингових платежів за 
орендоване майно нерівномірними інтервалами 
часу їхнього здійснення на протязі періоду лі-
зингування фінансового активу [5, c. 39–43].

Розглянута класифікація дозволяє більш ціле-
спрямовано здійснювати облік, аналіз і плануван-
ня грошових потоків різних видів на підприємстві.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки. 
Проведений аналіз літературних джерел пока-
зав, що на сьогоднішній момент відсутній єдиний 
комплексний підхід щодо визначення сутнос-
ті поняття «грошові кошти» та розробки різних 
типів класифікації грошових потоків. На основi 
розглянутих визначень грошового потоку мож-
на сформулювати найбiльш об'єктивне визна-
чення даного поняття. Таким чином, грошовий 
потiк пiдприємства є сукупнiстю розподiлених у 
часi надходжень i витрат грошових коштiв, рух 
яких є одним з головних об'єктiв управлiння, 
пов'язаний з чинниками лiквiдностi та ризику, 
впливає на рух активiв та капiталу пiдприємства, 
характеризується вiдносними розмiром, напрям-
ком i часом. Формування грошових потоків на 
підприємстві характеризується різним рівнем їх 
значущості для забезпечення стабільності фінан-
сово-господарської діяльності підприємства у ко-
роткостроковому та довгострокових періодах.
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Аннотация
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Summary
Cash flow is considered as the main indicator of the financial analysis, financial planning and financial management.  
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ПОЛІПШЕННЯ ТА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО НАДАНО В ОРЕНДУ: 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ У ОРЕНДОДАВЦЯ ТА ОРЕНДАРЯ 

Проведення ремонту та поліпшення орендованих основних засобів є нагальною потребою господарюючого суб’єкту. 
Але облік та аудит цих операцій має свої особливості в залежності від того ким та за чий рахунок проводяться вказані 
заходи. В цій статті ми розглянемо облік та аудит ремонтів та поліпшень, що виконуються орендарем за свій рахунок, 
або за рахунок орендодавця. Також буде розглянуто ситуації, коли вказані заходи виконуються орендодавцем, також 
за свій рахунок, або за рахунок орендаря.
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Постановка проблеми. Основні засоби, що пе-
редано в оренду, вимагають проведення ремонту 
та поліпшення. Але проблемою є їх відповідне 
відображення в обліку орендодавця або орендаря 
та проведення аудиту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
В економічній літературі питання обліку та 
ауди ту власних та орендованих основних засо-
бів висвітлені як у теоретичному, так і в прак-
тичному аспектах. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних положень та методологічних під-
ходів до проблеми обліку основних засобів зро-
били провідні вчені-економісти: Ф.Ф. Бутинець, 
С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, 
А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаков-
ський, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, 
Л.К. Сук, В.Я. Савченко, та інші. Однак, питан-
ня обліку та аудиту саме ремонтів та поліпшень 
орендованих основних засобів потребують погли-
бленого дослідження.

Постановка завдання. В ході аналізу ситуацій, 
що можуть виникнути при проведенні ремонту 
та поліпшення орендованих основних засобів, не-
обхідно розглянути правильне їх відображення в 
обліку орендодавця або орендаря, а також про-
ведення їх аудиту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Умови проведення ремонтів (поліпшень) орендо-
ваних ОЗ, а також розподіл обов'язків орендаря 
і орендодавця в цьому процесі фіксуються у від-
повідному договорі оренди.

Згідно вимогам ст. 776 Цивільного Кодексу 
України [1] проводити капітальний ремонт за 
власні кошти повинен орендодавець, а проведен-
ня поточного ремонту – це обов’язок орендаря.

Але, за умови внесення відповідних пунктів 
до договору оренду, можливо відступлення від 
вказаним правил.

Якщо орендар має бажання поліпшити орен-
дований основний засіб, то він повинен повідо-
мити про це орендодавця, завдяки чому можлива 
компенсація виконаних робіт [1].

Зобов'язання орендодавця щодо компенсації 
здійснених орендарем поліпшень об'єкта орен-
дованого майна, які неможливо відокремити від 
майна без його пошкодження, відображаються на 
підставі первинного документа, в якому слід вка-

зати, зокрема, узгоджену сторонами суму ком-
пенсації (обсяг господарської операції).

На суму такого зобов'язання орендодавець збіль-
шує первісну вартість повернутого з оренди майна 
в порядку, встановленому для ремонту власних ОЗ.

В іншому випадку – якщо на такі поліпшен-
ня орендодавець не дав добро і до того ж їх не-
можливо відокремити від орендованого майна 
без шкоди для останнього – орендар вже не має 
законних підстав вимагати від орендодавця ком-
пенсації своїх витрат, оскільки вносити будь-які 
зміни в орендоване майно на власний розсуд він 
не мав права [1].

Якщо ж поліпшення можливо відокремити від 
об’єкта ОЗ, то орендар має право забрати їх собі.

Якщо ремонт або поліпшення проводиться 
орендарем за рахунок орендодавця, то це зовсім 
інша ситуація.

Для орендодавця нічого не змінюється, бо 
врешті-решт облік для нього буде звичайним, як 
для власного ОЗ.

Надалі облікова доля витрат багато в чому за-
лежить від правильного розмежування ремонту 
та поліпшень. Для цього досить визначити ха-
рактер робіт, тобто те, на що спрямовані ремонти 
(поліпшення): на підтримку об'єкта в робочому 
стані або підвищення його техніко-економічних 
можливостей.

– якщо роботи виконуються для підтримки 
об'єкта в робочому стані та одержання спочатку 
визначеної суми майбутніх економічних вигід від 
його використання, то відповідні витрати вклю-
чаються до витрат звітного періоду [2];

– якщо ж від таких робіт очікується збільшен-
ня майбутніх економічних вигід, первісно очікува-
них від використання об'єкта, то понесені витрати 
збільшать первісну вартість об'єкта оренди [3].

Якщо це поточний ремонт, витрати будуть об-
ліковуватися:

– або в складі інших операційних витрат  
(в дебет субрахунку 949 "Інші витрати операцій-
ної діяльності"), якщо надання майна в оренду не 
є основним видом діяльності орендодавця;

– або в складі собівартості орендних послуг (де-
бет рахунку 23 "Виробництво"), якщо такі послу-
ги – основний вид діяльності (те саме стосується і 
передачі в оренду інвестиційної нерухомості).
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Якщо ж це ремонт, що спрямований на під-
вищення техніко-економічних можливостей ОЗ, 
тобто витрати збільшують первісну вартість 
предмета оренди, то вони капіталізуються в дебет 
відповідного субрахунку рахунку 15 "Капітальні 
інвестиції" з подальшим списанням у дебет відпо-
відного субрахунку рахунку 10 "Основні засоби".

Можливі випадки, коли вказані заходи про-
водяться орендарем за свій рахунок, а орендода-
вець при цьому йому нічого не компенсує.

В цьому випадку слід звернути увагу на на-
ступні моменти:

– якщо проведені роботи кваліфікуються як 
ремонтні (тобто спрямовані на підтримку об'єкта 
оренди в робочому стані і не ведуть до збіль-
шення первісно очікуваних економічних вигід від 
його використання), то на обліку орендодавця це 
ніяк не відіб'ється. Всі клопоти лягають на плечі 
орендаря;

– якщо орендар покращує предмет оренди 
без відшкодування відповідних витрат орендо-
давцем і при цьому такі поліпшення неможливо 
відокремити від орендованого майна (без шкоди 
для останнього), то такі поліпшення (при повер-
ненні майна орендодавцю) будуть розцінюватися 
як подарунок.

Таке надходження відображається в обліку 
орендодавця як безкоштовне отримання необо-
ротного активу з подальшим включенням при-
дбаних поліпшень до первісної вартості об'єкта 
оренди.

Вартість таких поліпшень спочатку збільшить 
додатковий капітал орендодавця (кредит субра-
хунку 424 "Безоплатно одержані необоротні ак-
тиви"), і одночасно з нарахуванням амортизації 
на покращений об'єкт орендодавець визнає ін-
ший дохід в сумі, пропорційній амортизації по-
ліпшень (Дт 424 – Кт 745 "Дохід від безоплатно 
отриманих активів ").

Як і в попередньому випадку для обліку ви-
трат велике значення мають наступні моменти:

– характер витрат на проведення ремонтно-
поліпшують робіт, тобто на що вони спрямовані: 
на підтримку в робочому стані або на збільшення 
майбутніх економічних вигід;

– порядок компенсації таких витрат, тобто від-
шкодовує їх орендодавець, і якщо так, то коли саме.

Розглянемо наведені фактори докладніше.
На відміну від ремонтних робіт, поліпшення 

призводять до збільшення майбутніх економіч-
них вигід від використання активу, а з витрата-
ми на поліпшення все трохи інакше – вони капі-
талізуються на субрахунку 153 [3]. Причому на 
суму таких витрат орендар створює об'єкт інших 
необоротних матеріальних активів з подальшим 
зарахуванням цих капіталовкладень в дебет од-
нойменного субрахунку 117.

Після введення в експлуатацію ці об'єкти по-
чинають амортизуватися протягом очікуваного 
терміну корисного використання одним з двох 
методів – прямолінійним або виробничим [3].

Щоб уникнути зайвого клопоту з неамортизо-
ваною частиною поліпшень орендованого активу 
(звичайно, якщо поліпшення не компенсуються), 
очікуваний термін його корисного використан-
ня часто прирівнюється до терміну дії договору 
оренди.

Облікові суми нарахованої амортизації не-
оборотних матеріальних активів, як і в випадку з 
ремонтними витратами, слід відображати на тих 
же рахунках, що і суми плати за оренду.

Тепер розглянемо вплив на облік орендаря 
відшкодування понесених ним витрат. 

Облікові наслідки відшкодування орендодав-
цем витрат орендаря на проведення ремонт-
но – поліпшувальних робіт залежать в цілому 
від того, коли саме ця подія відбувається, і голо-
вне від того, чи відбувається воно взагалі.

Якщо орендодавець відразу компенсує витра-
ти орендаря на ремонт і поліпшення орендова-
ного майна грошовими коштами або ж зараховує 
їх в рахунок орендної плати, то такі витрати до-
цільно враховувати як продаж робіт (послуг).

Орендар же, в свою чергу, передаючи ре-
монтно-поліпшують роботи орендодавцю, відо-
бражає у себе дохід від їх реалізації (за креди-
том субрахунку 703) і, зрозуміло, фіксує витрати  
(собівартість) за дебетом рахунка 23 з подаль-
шим списанням їх в дебет субрахунку 903.

Якщо ж орендар домовився з орендодавцем 
про поступове відшкодування таких витрат в ра-
хунок орендної плати, то в бухобліку орендаря 
така подія буде відображено шляхом заліку за-
боргованостей: у орендаря – зі сплати орендних 
платежів, у орендодавця – за придбані ремонт-
но-поліпшують роботи у орендаря.

А от у випадку, якщо умовами договору пе-
редбачено відшкодування поліпшувальних ви-
трат після закінчення оренди, орендар має 
справу вже з продажем умовного активу, який 
обліковується у нього на субрахунку 117.

І, нарешті, останній випадок – орендодавець 
не відшкодовує орендарю ніяких витрат на по-
ліпшення орендованого майна. Тоді орендарю 
не залишається нічого, крім як провести безко-
штовну передачу умовного об'єкта орендодав-
цеві, списавши при цьому такий об'єкт зі свого 
балансу. Як правило, в даному випадку мова йде 
про невіддільних від об'єкта оренди поліпшення. 
Адже в іншому випадку орендар просто забере 
їх собі.

Виходячи з вищенаведеного, виникають і осо-
бливості проведення аудиту.

Складність аудиторських процедур у цьому 
напрямі полягає в тому, що витрати на ремонт і 
поліпшення основних засобів мають вплив на ве-
личину податку на прибуток для тих господарю-
ючих суб’єктів, що є його платниками. Порядок 
визнання таких витрат для цілей оподаткування 
є дещо відмінним від правил включення ремонт-
но-поліпшувальних витрат за вимогами П(С)БО 7.  
Якщо витрати на ремонт виробничих або загаль-
новиробничих основних засобів повністю вклю-
чаються до собівартості прямо або через загаль-
новиробничі витрати за датою їх здійснення, то 
до витрат, що збільшують балансову вартість 
основних засобів відповідних груп відносяться 
лише ті витрати, які перевищують 10% сукупної 
балансової вартості всіх груп основних засобів, 
що підлягають амортизації на початок звітного 
податкового року. А тому необхідним завданням 
є перевірка правильності визнання таких витрат, 
перевірка правильності ідентифікації кожної 
суми поліпшення з об’єктом основних засобів. 
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Висновки з проведеного дослідження. Як ба-
чимо, одна й та ж операція, а саме ремонт (поліп-
шення) орендованих основних засобів має зовсім 
різні облікові наслідки, в залежності від того ким 
(орендодавцем, або ж орендарем) вона проводила-
ся, та за чий (орендодавця, або ж орендаря) раху-
нок. Крім того має значення який характер в про-
веденої операції – це поточний ремонт основного 

засобу, або ж роботи, що приведуть до збільшення 
майбутніх економічних вигід. В залежності від цьо-
го можуть або виникнути витрати поточного пері-
оду, або може бути проведено їх капіталізація з 
наступною амортизацією. Основним же завданням 
аудиту є перевірка правильності визнання витрат, 
перевірка правильності ідентифікації кожної суми 
поліпшення з об’єктом основних засобів.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АУДИТА У АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА

Аннотация
Проведение ремонта и улучшения арендованных основных средств является насущной необходимостью хозяйству-
ющего субъекта. Но учет этих операций имеет свои особенности в зависимости от того кем и за чей счет проводятся 
указанные мероприятия. В этой статье мы рассмотрим учет ремонтов и улучшений, которые выполняются аренда-
тором за свой счет, либо за счет арендодателя. Также будут рассмотрены ситуации, когда указанные мероприятия 
выполняются арендодателем, также за свой счет, либо за счет арендатора.
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IMPROVEMENT AND REPAIR OF FIXED ASSETS, RENOVATED FOR RENT: 
FEATURES OF ACCOUNTING AND AUDIT WITH THE LANDLORD AND TENANT

Summary
Carrying out repair and improvement of leased fixed assets is an urgent necessity for the economic entity. But the account 
of these operations has its own peculiarities depending on who and for whose account the specified activities are carried 
out. In this article we will consider the account of repairs and improvements that are performed by the tenant at his 
own expense, or at the expense of the lessor. Also, situations will be considered when these activities are carried out by  
the lessor, also at their own expense, or at the expense of the lessee.
Key words: landlord, tenant, leased fixed assets, improvement, repair, accounting, audit.
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THE ROLE OF PACKAGING IN LOGISTICS

The packaging industry in the modern world is developing very rapidly. Huge costs are an integral part of the total cost 
of packaging products, forming a significant share of logistics costs.The transfer of most goods from the production sphere 
to the sphere of consumption is impossible without packaging. The article is devoted to determining the role of packaging 
as an element of the logistics system, studying and analyzing its role in the supply chain. It is shown that packaging plays 
a significant role in logistics and performs a number of important functions: protective, storage, transportation, handling, 
information and utilization.
Key words: packaging, logistics, logistics systems, storage, protective, transportation.

Formulation of the problem. The creation and 
application of packaging people work in a varie-
ty of professions – from designers to physicists.  
It is difficult to name at least one area of human 
activity where one can do without packaging.

Setting objectives. In modern warehouses 
packaging plays an important role, since it is not 
a secret that packaging significantly affects both 
the costs of the logistics chain and overall perfor-
mance. On the basis of further material, one can 
formulate the task of the study, which is to deter-
mine the level of packaging impact on the entire 
complex of logistics operations.

Presentation of the main research material. 
Each manufacturer is concerned not only with 
the production of goods, but also with the pack-
aging suitable for this product. Packaging is used 
mainly for transportation and storage (long or 
short-term), as well as direct sales. Depending on  
the purpose of use, the packaging is divided into 
four major categories: consumer, transport, produc-
tion and service. Packaging is not just barrels, box-
es, boxes and other items, but a part of the goods 
that ensures its safety during transportation, stor-
age and use, as well as consumer attractiveness.

The packaging performs four main functions [1]: 
– identification of the product and provision 

of basic information about it (product information 
may be transmitted using packaging, labels, bar 
codes, markings, etc.); 

– protection against damage (prevents the impact 
of aggressive chemical substances, physical influenc-
es, protects against damage, possible theft, etc.); 

– increasing the efficiency of cargo handling  
(the unification of packaging allows to design and ap-
ply standard rows of warehouse and cargo handling 
equipment, unify the characteristics of vehicles); 

– аssist marketing in promoting and advertis-
ing products, as well as providing information to 
consumers.

Good, quality packaging should meet a num-
ber of requirements. It is designed not only to at-
tract attention and inform the consumer about 
the parameters and properties of the goods, but to 
preserve the quality of the product during storage 
and transportation, not too increasing its cost price. 
Standardization legislation defines packaging as  

a means or a set of means to protect the product from 
the harmful effects of the environment, from causing 
damage, pollution and loss, as well as facilitating the 
circulation of goods, including storage, transportation, 
transshipment and sale of products [2].

Transport packaging should be strong –  
not damaging, leaking and other undesirable prod-
uct changes. It is necessary that it is absolutely 
harmless to the end user.

For example, some food films, when heated, re-
lease toxic formaldehyde, which may be impreg-
nated with meat, fish, vegetables or other food 
products packed in them. And even if then to pack 
the goods in other packaging, the quality of the 
products will not improve it. Therefore, transport 
packaging must meet certain technical standards.

Cardboard boxes, glass jars, colored polymer 
films – all this is considered a transport packag-
ing designed specifically for the transport of goods.  
In different situations, packaging of the same type 
can be both transport and consumer.

For example, corrugated cardboard boxes can 
serve as shipping containers for large volumes of 
products, and can be consumer packaging for house-
hold appliances. In this case, only one thing will 
change: design. Unlike consumer packaging, trans-
port, in most cases, bears only the company logo and 
special labeling. According to it, professionals deter-
mine what is inside the package for the goods.

Wide application as a rigid transport container 
finds different kinds of trays, boxes, barrels, etc. 
Recently, this type of packaging was made of plas-
tics. Rigid transport polymer packaging has high 
strength and good resistance to dynamic loads, does 
not require systematic repairs, is characterized by 
a long service life, reliably keeps the product from 
external influences, has an attractive appearance. 
Due to its rigidity, the polymer packaging can be 
stacked easily in several tiers, taking up minimum 
areas when storing.

Along with the rigid containers there is also  
a soft transport packaging. This includes bags, cov-
ers, soft folding containers and shrink film pack-
aging. The advantage of a soft transport packag-
ing made of polymeric materials is that the empty 
container is easy to fold and takes up little space 
when transporting.
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In recent years, packaging with shrink films 
has become increasingly common as a shipping 
container. These materials are used in meat and 
dairy, fish, food, medical and other industries.

When preparing cargo for transportation,  
the consignor must follow the relevant norms and 
standards. In the logistics chain, often, this duty 
lies not so much on the manufacturer, as on the 
carrier, because in the end, he will compensate for 
the damage. While preparing the goods for trans-
portation, the consignor must clearly understand 
the most obvious dangers that await the cargo.  
It must also ensure that the package conforms to 
the expected loads and protects the cargo. 

However, the cost of packaging for the manu-
facturer is much more important than its compli-
ance with the established standards. This often 
leads to the fact that some, even very respected 
foreign suppliers, send their products in inappro-
priate packaging.

In addition, due to the specificity of each type 
of transportation, the manufacturer has a very 
vague idea of the real hazards of transportation, 
until he collides with them in practice. The state of 
the commodity stock is subject to constant moni-
toring, and this, in turn, directly depends on how 
accurately you can identify the goods. And impor-
tant information (identification marking), just put 
on the package, such as on the figure 1. 

The shape, dimensions, the possibility of cargo 
handling, the clear identification of the packaging, 
all these factors directly affect the order for the 
client to collect quickly, accurately and efficiently. 
The quality of the package is reflected in the costs 
of storage and transportation of goods.

Packaging is made in accordance with the re-
quirements of environmental standards, it should 

be convenient and durable, as well as saturated 
with the necessary information. Thanks to the 
above-mentioned qualities of packaging, the qual-
ity of the product for the end user is growing, 
service is improving. The package can be divided 
into two types. The first kind carries the function 
of marketing and is intended for the end user of 
the product. 

The second one carries an industrial orienta-
tion, which facilitates convenience in processing in 
the supply chain.

Consumer packaging is developed taking into 
account such factors as attractiveness and conven-
ience for the end user, reliable protection against 
external mechanical and other influences, capa-
ble of spoiling the goods, rational use of the sales 
area. Here there are two contradictory moments,  
on the one hand, the consumer will obviously be 
interested in non-standard, unusual packaging of 
unusual shape and dimensions.

On the other hand, such a package contradicts 
the requirements of all segments of the supply 
chain. To increase the speed and efficiency of pro-
cessing finished products, the goods are collected 
in boxes or other packaging units, thereby enlarg-
ing the cargo units. Industrial packaging includes 
similar containers (barrels, boxes, etc.), designed 
to combine individual products. Industrial pack-
ages, in turn, can also be enlarged, carrying out,  
so-called, containerization, the process of forma-
tion of large cargo units.

The role of packaging in the logistics system 
consists of the main functions, protect from da-
mage and spoilage, inform about the characteris-
tics of the goods, be convenient for processing and 
transportation. The main task of industrial pack-
aging is to protect the goods during transportation 

Fig. 1. Examples of the package symbols (identification marking of goods)

 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 19

1 (19), February 2018

and storage from theft and damage. To do this, 
you need to carefully approach the selection of the 
appropriate packaging, do not make mistakes in 
the selection of materials and the packaging con-
struct itself, taking into account the characteristics 
of the product [3].

The defining moment here is the cost of the 
goods and the strength characteristics. For an ex-
pensive product, respectively, the most reliable 
packaging is selected. For example, the product is 
very expensive, but at the same time very fra-
gile, in this case the costs of securing 100% pro-
tection will be very considerable.The ability of  
the package to withstand external influences,  
in the process of passing through the supply chain, 
determines its reliability.

It is possible to discuss this subject for a long 
time, but one thing is clear: it is impossible to 
overestimate the value of packaging for a logistics 
system. And all manufacturers have learned this 
axiom long ago.

As Figure 2 shows, the packaging system is 
considered as one of other logistical sub-systems 
as the transport system, inventory management 
system, order-processing system and warehousing 
system.[4].

Conclusions from the conducted research.  
From the above, we can draw the following con-
clusions. It is important to note the logistics func-
tions of packaging, they, as a rule, determine  

Fig. 2. The logistical system and its components, freely translated (Pfohl 1990)

 sub-systems as the transport system, inventory management system, order-

processing system and warehousing system.[4]. 
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the effectiveness of manipulation, transportation, 
warehousing and other activities. The logistic func-
tions of the package include: protective, storage, 
transportation, handling, information and recycling.

The main function of the package is the protec-
tion of products, it must ensure the safety of the 
product throughout the entire path of progress. 
Destruction or damage of the goods can cause loss 
at a price that is not comparable with the cost of 
packaging.

Warehouse, transport and handling functions 
determine the suitability of the packaged goods 
for mechanization and automation of processes.  
Therefore, the package should have a standard size, 
which facilitates the further storage and formation 
of packages. The correctness of the information on 
the package makes it easier, and sometimes con-
tributes to the correct storage, manipulation and 
management of the promotion of the goods.

Packaging also supports such an important 
logistic function of commodity circulation, as 
dashed and radio frequency identification of goods 
in their distribution systems.

The recycling functions of packaging are 
also associated with logistics processes, because  
the secondary use and disposal of used packaging 
also refers to the logistics departments.

Allow to talk about the system approach to  
the accounting of all aspects of logistics processes, 
including packaging, listed logistics functions.
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РОЛЬ УПАКОВКИ В ЛОГІСТИЦІ

Анотація
Пакувальна індустрія в сучасному світі розвивається дуже високими темпами. Величезні витрати входять складовою 
частиною в загальну вартість упаковуваної продукції, утворюючи вагому частку логістичних витрат. Переміщення 
більшості товарів з сфери виробництва до сфери споживання неможлива без упаковки. Стаття присвячена визначен-
ню ролі упаковки як елементу логістичної системи, вивченню та аналізі її ролі в ланцюжку постачання. Показано, що 
упаковка відіграє важливу роль у логістиці та виконує ряд важливих функцій: захист, зберігання, транспортування, 
обробка, інформація та використання.
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РОЛЬ УПАКОВКИ В ЛОГИСТИКЕ

Аннотация
Упаковочная индустрия в современном мире развивается очень высокими темпами. Огромные расходы входят состав-
ной частью в общую стоимость упаковываемой продукции, образуя весомую долю логистических затрат. Перемеще-
ние большинства товаров из сферы производства в сферу потребления невозможно без упаковки. Статья посвящена 
определению роли упаковки как элемента логистической системы, изучению и анализе ее роли в цепочке поставок. 
Показано, что упаковка играет важную роль в логистике и выполняет ряд важных функций: защита, хранение, транс-
портировка, обработка, информация и использования. 
Ключевые слова: упаковка, логистика, логистическая система, хранение, защиту, транспортировки.
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СТРАТЕГІЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄЦБ

Розглянуто основні засади, принципи і операції ЄЦБ, які повязані з реалізацією його монетарної політики. Сформульо-
вано основні принципи процентної політики ЄЦБ. Окреслено важливість вивчення досвіду ЄЦБ і проведення наукових 
досліджень для подальшого його застосування в подоланні кризових явищ в Україні. 
Ключові слова: процентна політика, стратегія процентної політики, цінова стабільність, інфляційне таргетування.

Постановка проблеми. З 1 січня 1999 року Єв-
ропейський центральний банк (ЄЦБ) відповідає 
за здійснення монетарної політики в єврозоні – 
найбільшому в світі економічному просторі піс-
ля США. ЄЦБ отримує високий рівень довіри в 
усьому світі завдяки своїй гнучкій і ефективній 
монетарній політиці, спрямованій передусім на 
підтримання цінової стабільності в європросто-
рі. В 2008 році під час світової фінансової кризи 
ЄЦБ було впроваджено і застосовано ряд тради-
ційних і нетрадиційних інструментів та заходів, 
спрямованих на підвищення рівня економічної 
стабільності в європросторі, ефективність яких 

доведено в часі. Досвід ЄЦБ щодо формування 
стратегії монетарної політики останнього десяти-
ліття є найважливішим для застосування цен-
тральними банками інших країн для подолання 
кризових явищ в економіці. 

Актуальні питання монетарної політики ЄЦБ 
знайшли відображення в наукових публікаці-
ях зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема 
Груй А., Дзюблюк О.В., Лепушинський В., Мо-
исеєв С.Р., Валентин Болотний, Гаммонд Гілл, 
Сарват Яахан, Жан Клод Тріше, Свенсон Л.Е., 
Сават Йохан. Не дивлячись на існуючі напра-
цювання, до сих пір ведеться дискусія стосовно 
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результативності використання стандартних та 
нестандартних внструментів монетарної політи-
ки. Це обумовило необхідність даного наукового 
дослідження, визначило його мету та завдання. 

Метою статті є розкриття концептуальних 
положень монетарної політики ЄЦБ та визна-
чення векторів її подальшого розвитку.

Для досягнення цієї мети були поставлені на-
ступні завдання:

ідентифікація переваг від запровадження мо-
нетарного таргетування в країнах Єврозони;

окреслення первинної цілі монетарної політи-
ки ЄЦБ; 

визначення складових стратегії монетарної 
політики ЄЦБ;

використання результатів економічного та мо-
нетарного аналізу в процесі розробки стратегії 
монетарної політики ЄЦБ;

визначення сфер застосування традиційних 
та нетрадиційних інструментів монетарної полі-
тики ЄЦБ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Створення єврозони та Європейського центрально-
го банку як наднаціонального інституту стало важ-
ливою віхою у тривалому та складному процесі 
європейської інтеграції, адже для того, щоб приєд-
натися до європростору, всі 19 країн повинні відпо-
відати критеріям конвергенції, які визначають еко-
номічні та правові передумови для успішної участі 
країн у економічному та валютному союзі.

Європейський центральний банк та національ-
ні центральні банки разом утворюють Євросис-
тему, центральну банківську систему єврозони. 
Головною метою Євросистеми є підтримка ціно-
вої стабільності, збереження вартості євро. З по-
чатку своєї діяльності та до світової фінансової 
кризи Європейський центральний банк проводив 
власну монетарну політику в основному за допо-
могою "стандартних" інструментів. 

Починаючи з 2008 року, значні складнощі під 
час світової фінансової кризи спонукали ЄЦБ 
застосувати ряд різноманітних "нестандартних" 
інструментів, серед яких варто відзначити під-
вищену кредитну підтримку, реалізацію програ-
ми розвитку ринку цінних паперів, безготівкових 
операцій з цінними паперами та програми роз-
ширеного придбання активів. 

Завдяки своєму нестандартному характеру 
використання ЄЦБ інструментів отримало як по-
хвалу, так і критику. На думку президента ЄЦБ 
Маріо Драгі, "монетарна політика створює основу 
для економічного росту, а на уряди держав по-
кладено відповідальність за здійснення відповід-
них структурних реформ. При цьому, чим більш 
активно вони проводяться, тим більш ефектив-
ною буде і монетарна політика" [2]. 

Засади, на яких було засновано Європейський 
центральний банк, потребують перевірки часом 
і практикою. Нині, коли Європейський монетар-
ний союз і Європейський центральний банк уже 
стали реальністю, економісти зважуватимуть усі 
"за" і "проти" щодо цього унікального монетарно-
го та економічного середовища не у майбутньому, 
а в теперішньому часі. Мова йде про монетарне 
таргетування.

Ще на етапі підготовки до створення моне-
тарного союзу спеціально створена інституція – 

Європейський монетарний інститут – провела 
величезну роботу з метою вибору оптимальної 
монетарної стратегії Європейського центрально-
го банку. В ході цієї роботи було виявлено цілий 
ряд аргументів на користь запровадження моне-
тарного таргетування:

 1) запровадження монетарної проміжної цілі 
(таргету) підкреслює відповідальність централь-
ного банку за монетарні умови і цінову динаміку 
в довгостроковому періоді; 

2) монетарне таргетування інформує громад-
ськість про базові орієнтири центрального банку 
і сприяє в такий спосіб стабілізації інфляційних 
очікувань; 

3) воно посилює відповідальність централь-
ного банку, відмежовуючи його сферу від сфери 
відповідальності інших політичних інституцій; 

4) монетарні таргети дисциплінуватимуть 
ЄЦБ, оскільки будь-яке відхилення від таргету 
вимагатиме публічних пояснень і обґрунтувань. 

До того ж, до запровадження монетарного со-
юзу емпіричні дослідження, які проводилися на 
основі сконструйованих штучних агрегатів наці-
ональних статистичних рядів, виявили наявність 
технічної передумови ефективного монетарного 
таргетування – стабільність широкого попиту на 
грошову масу в країнах – майбутніх членах зони 
євро за останні двадцять років. При цьому попит 
на гроші виявляв більшу стабільність у сукуп-
ності країн, ніж у кожній окремій з них. 

Навіть МВФ 1997 року зазначав, що додат-
ковий монетарний таргет забезпечить ЄЦБ як 
новій інституції успішну реалізацію монетарного 
устрою, що використовувався одним із найбільш 
успішних центральних банків – Бундесбанком – 
і таким чином сприятиме трансферу довіри. 

Аргументами проти побудови монетарної 
стратегії ЄЦБ на основі монетарного таргету-
вання було те, що утворення монетарного союзу 
означало істотну зміну режиму політики, а отже, 
вагомий вплив на динаміку грошової маси та її 
властивості як індикатора цінової динаміки. 

Іншими словами, створення нового централь-
ного банку разом із запровадженням нової валю-
ти і нового монетарного режиму значно усклад-
нило б відокремлення тимчасових відхилень від 
монетарного таргету від більш довготривалих та 
їх інтерпретацію з метою виявлення майбутніх 
впливів на динаміку інфляції. Виходячи з цих 
міркувань, з 1998 року було започатковано по-
будову монетарної стратегії ЄЦБ на основі по-
єднання елементів монетарного та інфляційного 
таргетування. 

Стратегія монетарної політики ЄЦБ забезпе-
чує комплексну основу, в рамках якої прийма-
ються рішення щодо відповідного рівня коротко-
строкових процентних ставок. 

У стратегії монетарної політики ЄЦБ як осно-
вному аналітичному документі уточнюєся кіль-
кісне визначення первинної цілі монетарної по-
літики – підтримка цінової стабільності – як 
«підтримка рівня інфляції нижче, але близько 
2% протягом середньострокового періоду», зва-
жаючи на небажаність як інфляційних, так і 
дефляційних процесів та ймовірність завищення 
інфляції внаслідок специфіки обчислення гармо-
нізованого індексу споживчих цін. 
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До того ж, визначається структура доповіді 
президента ЄЦБ про виконання цілі монетар-
ної політики, одночасно пояснюючи роль двох 
«опор» у прийнятті монетарних рішень. Доповідь 
починається з економічного аналізу, що визна-
чає коротко- та середньострокові загрози ціновій 
стабільності. 

Відповідно монетарний аналіз передбачає 
«оцінку середньострокових та довгострокових 
тенденцій у динаміці інфляції з точки зору тіс-
ного взаємозв’язку між грошима і цінами у три-
валому часовому горизонті». 

Стратегія монетарної політики євросистеми 
складається з трьох основних елементів: кіль-
кісного визначення головної мети євросистеми, а 
саме стабільності цін і двох основних принципів 
(«опор»), що дозволяють досягти мети стратегії. 

Першим елементом стратегії ЄЦБ є кількіс-
не визначення стабільності цін. Адміністративна 
Рада ЄЦБ забезпечує цінову стабільність, під-
тримуючи її протягом середньострокової пер-
спективи і підтримуючи рівень інфляції на пев-
ному рівні. 

Кількісне визначення основної цілі єдиної мо-
нетарної політики (цінової стабільності) передба-
чає, що зростання гармонізованого індексу спо-
живчих цін для єврозони в середньостроковій 
перспективі не повинно перевищувати 2%, але 
підтримуватися ближче до 2%. 

Середньострокова орієнтація, у свою чергу, 
пов’язана з орієнтацією курсу монетарної полі-
тики на середньострокову перспективу, що дає 
можливість планомірного реагування на зміни в 
економічній ситуації, а також враховує те, що 
короткострокова нестабільність цін не може ре-
гулюватися за допомогою засобів монетарної по-
літики, і за неї центральний банк не несе відпо-
відальності. 

На сучасних фінансових ринках, які характе-
ризуються великими обсягами операцій і швидкою 
реакцією відсоткових ставок на нову інформацію, 
чіткі і недвозначні сигнали щодо намірів централь-
ного банку набувають важливого значення і є сво-
єрідним додатковим інструментом монетарної по-
літики. Ці сигнали є особливо важливими, якщо 
за допомогою відповідних інструментів монетарної 
політики реалізовано структуру, зорієнтовану на 
самостабілізацію ринку засобами самого ринку, 
без активного втручання з боку центрального бан-
ку. Така стратегія монетарної політики ставить 
за мету насамперед забезпечення цінової стабіль-
ності, адже добором інструментів монетарної по-

Рис. 1. Складові стратегії монетарної політики ЄЦБ
Джерело: розроблено автором
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літики, зорієнтованих на самостабілізацію ринку, 
центральний банк фактично позбавляє себе за-
собів стимулювання економічного зростання, ча-
сом – за рахунок несподіваної кредитної експан-
сії, розплачуватися за яку доводиться інфляцією.  
Законодавчо стратегія центрального банку, спря-
мована на забезпечення цінової стабільності шля-
хом відповідного добору інструментів монетарної 
політики, закріплюється положенням про його не-
залежність. Якщо банк є залежним і за бажанням 
уряду спрямовує свою монетарну політику або на 
досягнення цінової стабільності, або на стимулю-
вання економічного зростання, то, зрозуміло, ціно-
ва стабільність не фігурує як першочергова мета в 
його програмних документах, стратегія монетарної 
політики не покладається на механізм ринкової 
адаптації, а в наборі інструментів монетарної по-
літики закладено можливість несподіваних інтер-
венцій центрального банку. Якщо ж центральний 
банк є незалежним, зосереджує свої зусилля на 
досягненні цінової стабільності як першочергової 
мети, то він зацікавлений у найповнішій інформа-
ції про свою діяльність. 

Політика "прозорості інформації" і довіра 
до центрального банку з боку учасників рин-
ку з економічної точки зору вигідна для всього 
суспільства. Зокрема, економічні агенти мають 
змогу відповідно коригувати свою поведінку та 
утримуватися від хаотичних дій у ситуації не-
визначеності. Відтак центральному банку немає 
потреби вдаватися до жорстких заходів рестрик-
тивної монетарної політики, які можуть зашко-
дити економіці в цілому. У світовій практиці були 
випадки, коли центральний банк економічно роз-
винутої країни попереджав, що підніме відсотко-
ві ставки, якщо уряд не перегляне завищеного 
дефіциту бюджету, або якщо заробітна плата в 
приватному секторі економіки не буде знижена. 
І такі заходи запобіжного характеру давали ба-
жаний результат. Звісно, подібні стосунки між 
центральним банком та економічними агентами 
потребують налагоджених демократичних ме-
ханізмів, які б дозволяли більшості здійснювати 
тиск на агентів, економічна поведінка яких за-
грожує збалансованості економічних інтересів.

Стратегія, спрямована на завоювання довіри і 
забезпечення "прозорості інформації", економічно 
виправдана ще й тому, що завдяки однаковому до-
ступу до інформації всіх груп економічних агентів 
можна досягнути збалансованості інтересів різних 
прошарків суспільства. Важливим є акцентуван-
ня уваги на ознаках, що вказують про прагнення 
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ЄЦБ неухильно дотримуватися своїх зобов'язань 
щодо забезпечення цінової стабільності. 

Одна з них – це наявність чіткого визначен-
ня самого поняття стабільності цін, посилання 
на конкретний індекс цін із зазначенням меж, 
у яких він має коливатися (для Європейського 
центрального банку діапазон зміни індексу спо-
живчих цін становить від 0 до 2 відсотків за рік). 
У "Доповіді з питань складових частин стра-
тегії монетарної політики ЄЦБ" Європейський 
монетарний інститут дає кілька рекомендацій.  
Передусім, ЄЦБ повинен роз'яснити громад-
ськості зміст терміну цінової стабільності з ме-
тою поширення повної інформації про свою ді-
яльність і завоювання довіри з боку економічних 
агентів. Варто зауважити, що чіткості у визна-
ченні поняття стабільності цін бракує переваж-
ній центральних банків більшості країн світу.

У процесі розробки стратегії, монетарної по-
літики за результатами:

– економічного аналізу оцінюються коротко-
строкові та середньострокові чинники цінового 
розвитку. Він фокусується на економічній актив-
ності реального сектору та фінансових умовах 
розвитку економіки єврозони. ЄЦБ регулярно 
аналізує розвиток ВВП, агрегованого попиту, ри-
нок зайнятості, широкий спектр цінових показ-
ників, фіскальних політик та стану платіжного 
балансу. ЄЦБ приймає до уваги також можливі 
шоки та їх наслідки на ціновий розвиток. Аналіз 
фінансових умов включає інформацію про очіку-
вання фінансових ринків, та майбутньої інфля-
ції. Зокрема, в процесі купівлі-продажу цінних 
паперів учасники ринку імпліцитно висвітлюють 
власні очікування стосовно майбутнього реально-
го зростання та інфляції. Використовуючи різні 
методи, ЄЦБ аналізує ціни фінансових активів та 
отримує ринкові імпліцитні очікування стосовно 
майбутнього інфляційного розвитку; 

– монетарного аналізу фокусується увага на 
використанні інструментів у більш довгостроко-
вому горизонті, ніж економічний аналіз. Моне-
тарний аналіз головним чином служить як за-
сіб «стиковки» від короткострокових індикаторів, 
які випливають з економічного аналізу, до більш 
середньо- та довгострокових тенденцій інфля-
ційного розвитку. Монетарний аналіз складаєть-
ся з детального аналізу монетарного та кредит-
ного розвитку щодо перспективного впливу на 
зростання й інфляцію. Для цього ЄЦБ викорис-
товує широкий спектр засобів та інструментів, 

які постійно розширюються та модернізуються. 
Ці інструменти включають розгорнутий ана-
ліз грошових агрегатів, і зокрема, агрегату М3.  
Монетарний та економічний аналіз базуються 
на використанні широкого спекту економетрич-
них моделей. Нині ЄЦБ орієнтується на зростан-
ня М3 приблизно на 4,5% на рік. [9]. Цей прин-
цип монетарної політики ЄЦБ є відображенням 
підходу, згідно з яким інфляція розглядається, 
в кінцевому підсумку, як монетарний феномен. 
Приріст грошового агрегату М3 утворює «номі-
нальний якір» для монетарної політики. Значні 
або тривалі відхилення темпів зростання моне-
тарних агрегатів від орієнтира сигналізують про 
ризики для цінової стабільності в середньостро-
ковій перспективі.

Фахівці євросистеми двічі на рік готують пер-
спективні оцінки макроекономічного розвитку 
(публікуються в бюлетені центрального банку), 
в яких синтезується цей обсяг інформації і які 
базуються на комплексі технічних припущень, 
зокрема щодо незмінності короткострокових від-
соткових ставок. 

При виборі проміжного орієнтира монетар-
ної політики (тобто показника, відхилення по-
точного прогнозу якого від установленого рівня 
спричиняє відповідну реакцію з боку монетар-
ної політики) ЄЦБ надав перевагу інфляції, а не 
грошовій масі. Аргументами на користь такого 
вибору є наявність достовірних даних і застосу-
вання у рамках європростору єдиних стандар-
тів для виміру інфляції. Фінансові нововведення, 
поширення яких прискорилося після створення 
Європейського монетарного союзу, можуть упо-
вільнити швидкість обороту монетарної маси і, 
в свою чергу, викликати її зростання. Такі зміни 
не обов'язково повинні вказувати на необхідність 
коригування монетарної політики. Хоча темпи 
зростання грошової маси не фігурують як про-
міжний орієнтир у довгостроковій перспективі, 
Європейський центральний банк, з огляду на 
стабільний зв'язок грошової маси з інфляцією, 
встановлює контрольні межі темпів її приросту. 

Для порівняння, нижче наведено перелік ці-
лей і проміжних орієнтирів монетарної політики 
основних центральних банків світу (табл. 1).

Передбачуваність заходів ЄЦБ з точки зору 
учасників ринку, а також оцінка його безкомп-
ромісності при виконанні своїх зобов'язань щодо 
цінової стабільності ускладнюється тим, що ЄЦБ, 
очевидно, не публікуватиме власного прогнозу ін-

Таблиця 1
Цілі монетарної політики центральних банків світу

Назва банку
Мета монетарної політики, 
закріплена законодавчими 

документами
Проміжний орієнтир

Європейський центральний банк стабільність цін рівень інфляції = 0 - 2%

Федеральна резервна система 
США

максимальна зайнятість, стабільні 
ціни та помірні довгострокові 
відсоткові ставки

показники М2 і М3, значення яких 
переглядаються раз на півроку

Банк Японії стабільність цін та стабільність 
фінансової системи немає

Банк Англії стабільність цін індекс роздрібних цін = 2.5% ± 1% 
протягом 2 років

Джерело: розроблено автором за даними [7]
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фляції. На думку фахівців Європейського моне-
тарного інституту, у підходах до цього питання іс-
нує багато розбіжностей. У стратегії використання 
інфляції як цільового орієнтира, якщо явно зро-
блене припущення щодо незмінності монетарної 
політики, така публікація підвищить відкритість 
інформації, адже заходи політики будуть обумов-
лені різницею між умовним прогнозом (який ґрун-
тується на цьому припущенні) і ціллю інфляції. 

Однак існують концептуальні труднощі у фор-
мулюванні прогнозів, які ґрунтуються на при-
пущенні незмінності політики, оскільки на деякі 
показники фінансових ринків, на яких базують-
ся прогнози, впливає очікувана ринком позиція 
монетарної політики на інтервалі прогнозу. Крім 
того, існує побоювання, що публікація прогнозів 
інфляції у деяких випадках може справляти не-
гативний вплив на фінансові ринки, формування 
цін і встановлення розміру заробітної плати. А це 
може зашкодити довірі до ЄЦБ у середньостро-
ковій перспективі. З огляду на це, більшість цен-
тральних банків Європейського Союзу, зокрема 
ті, що встановлюють граничну межу інфляції, 
нині не надають громадськості кількісних про-
гнозів майбутніх рівнів інфляції. Проте навіть 
якщо інформація про кількісний прогноз інфля-
ції не розкривається, бажано все ж публікувати 
певну інформацію щодо перспектив інфляції, і це 
повинно включати обговорення ризиків у зв'язку 
з прогнозом центрального показника інфляції.

Вплив на динаміку цільового орієнтира здій-
снюється через операційну ціль. Чітке уявлення 
про те, якою є операційна ціль центрального бан-
ку, дає змогу учасникам ринку вести оператив-
ні спостереження за його намірами, з'ясовувати, 
який вплив на стан ринків справляє реалізація 
цих намірів. Операційною ціллю ЄЦБ є процент-
на ставка грошового ринку "овернайт". У спектрі 
інструментів монетарної політики основна роль 
надається операціям відкритого ринку (ОВР). 
Передбачається проведення на регулярній осно-
ві, за встановленим графіком, щотижневих аук-
ціонів РЕПО з двотижневим строком погашення. 
Серед традиційних інструментів ЄЦБ викорис-
товуватиме такі: депозити, за допомогою яких 
банки можуть розміщувати свої надлишкові ко-
шти "овернайт"; ломбардні кредити "овернайт", 
за допомогою яких банки можуть забезпечувати 
ліквідність проти відповідної застави. Відсоткові 
ставки за цими кредитами визначать верхню і 
нижню межі коливання відсоткової ставки "овер-
найт". Усі операції ЄЦБ проводяться з викорис-

танням застави. Запроваджується також систе-
ма мінімальних резервних вимог, відповідність 
яких місячній нормі визначається на підставі 
усереднення денних залишків коштів, зарезер-
вованих комерційними банками у центральному 
банку. Операції РЕПО ЄЦБ становлять ядро мо-
нетарної політики Європейського центрального 
банку. Серед додаткових можливостей – опера-
ції точної настройки, які, власне, є тендерами.  
Щоб їх виконувати, центральний банк збирає за-
явки щодо надання або вилучення коштів в ін-
тервалі між регулярними тендерами. Крім того, 
передбачається засіб рефінансування на довший 
термін – на щомісячних аукціонах купуватимуть 
і продаватимуть цінні папери з терміном пога-
шення три місяці. Проводяться також операції 
з валютними свопами. Добір інструментів моне-
тарної політики ЄЦБ відображає орієнтацію на 
використання самостабілізаційних якостей рин-
кової системи з тим, щоб ринок власними силами 
стримував коливання рівнів ліквідності і відсо-
ткових ставок. Однак, не відбувається активного 
втручання ЄЦБ на міжбанківському грошовому 
ринку, а ставка встановлюється за результатами 
операцій між учасниками ринку. 

Не тільки у відповідь на фінансову кризу, а й 
враховуючи інфляційне навантаження в країнах 
ЄС, Європейським Центральним банком, іншими 
державними і міждержавними органами ЄС для 
ефективної реалізації процентної політики та 
подальшої мінімізації процентного ризику про-
водяться:

– нестандартні заходи з довгострокового й се-
редньострокового рефінансування банків;

– купівлі забезпечених євробондів і прове-
дення операцій валютного свопу. 

Базельським Комітетом з банківського на-
гляду для мінімізації процентного ризику не 
тільки видаються відповідні рекомендації, але 
й здійснюється стрес-тестування європейських 
банків. Вплив вищезазначених заходів на моне-
тарну політику і стримування фактору процент-
ного ризику виявився значно ефективнішим, ніж 
стандартні підходи з пониження рівня ключових 
процентних ставок центральним банком. 

Висновок. Вивчення досвіду ЄЦБ, який про-
водить активну монетарну політику, дозволяє 
узагальнити основні засади, правила і тенденції 
її реалізації, використання яких забезпечує під-
вищення її впливу на функціонування грошо-
во-кредитного ринку, а також досягнення цілей, 
сформульованих стратегією. 
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ НАПРЯМІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Концептуально-методологічне планування напрямів забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації, 
що є багатогранною категорією та складається із структури (сукупності) значної кількості взаємопов’язаних та вза-
ємозалежних системних складових, потребує застосування системно-структурного наукового підходу.
Ключові слова: економічна безпека, стратегічне планування, галузь, глобалізація, економічна безпека галузі.

Постановка проблеми. Етимологічна сутність 
системно-структурного підходу ґрунтується на ро-
зумінні сутності «системного підходу», що дає мож-
ливість визначити найбільше цінні структурні та 
динамічні властивості об’єкту, що зумовлюють його 
цілісність. Системний підхід визначає принципово 
новий спосіб проведення досліджень, що дає мож-
ливість максимально повно встановити типологію, 
структуру, логіку взаємозв’язків елементів об’єкта, 
що зумовлюють цілісність його функціонування [1].

Структура являє собою сукупність стійких 
зв’язків між множиною компонентів цілісного 
об’єкта. Під структурним аналізом розуміють ме-
тод дослідження систем, що містить їх загальних 
огляд та подальшу деталізацію та в цілому по-
роджує ієрархічну структуру моделі досліджу-
ваного об’єкту [2].

Постановка завдання. Метою даної статті є 
комплексне дослідження взаємозв’язку структури 
системи економічно безпеки та процесу механізму 
забезпечення економічної безпеки галузі та форму-
вання на цій основі системно-структурного підходу.

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Системно-структурний підхід в забезпеченні 
економічної безпеки галузі є якісно новим рівнем 
пізнання об’єкту та процесу забезпечення еко-
номічної безпеки галузі як структури системи 
економічно безпеки та процесу механізму забез-
печення економічної безпеки галузі, що являють 
собою сукупність методів, заходів, засобів інстру-
ментів забезпечення економічної безпеки галузі.

Таким чином відбувається дослідження та 
формалізація взаємозв’язку рівнів ієрархії забез-
печення економічної безпеки галузі як різних рів-
нів її структури тобто дослідження вертикальної 
структури в забезпеченні економічної безпеки та 
горизонтальної структури функціональних блоків 
складових економічної безпеки галузі (рис. 1).

Незважаючи на те, що базовими рівнями за-
безпечення економічної безпеки є рівень дер-
жави як макрорівень та рівень підприємства як 
мікрорівень зі сталими визначеними суб’єктами 
управління економічною безпекою та її забез-
печенням, важливе значення має надаватися її 
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мезорівню оскільки він є сукупністю виробничо-
господарських комплексів, що створюють потен-
ціал вітчизняної економіки та конкурентоздатну 
продукцію. Відповідно до системно-структурного 
підходу економічна безпека галузі є поліструк-
турною, багаторівневою, ієрархічною системою, 
що поєднує горизонтальну (функціонально-
компонентну систему складових (та вертикаль-
ну структуру ієрархію рівнів), що має складну  
ієрархічну структуру.

Формування нової моделі розвитку галузі, 
планування та розробка напрямів забезпечення 
економічної безпеки галузі здійснюється відпо-
відно до прийнятої Стратегії та прийнятих від-
повідних стратегічних планів та окреслених орі-
єнтирів стратегічного планування.

В структурованій управлінській діяльнос-
ті планування являється базовою основою для 
формування комплексу дій із забезпечення еко-
номічної безпеки галузі. Планування в забезпе-
ченні економічної безпеки, визначає перспективу 
та майбутній стан галузі, шліхи та напрями реа-
лізації стратегії економічної безпеки. Відповідно 
до цього стратегічне планування в забезпеченні 
економічної безпеки галузі являє собою дії та рі-
шення по розробці стратегічних напрямів та за-
вдань необхідних для реалізації стратегії інте-
грованого конкурентного розвитку в забезпечені 
економічної безпеки галузі. Стратегічне плану-
вання окреслює напрями дій для комплексного 
вирішення проблем функціонування галузей на 
внутрішньому та при виході на зовнішні еконо-
мічні ринки: шляхів міжнародного співробітни-
цтва, інституційного, нормативно-правового за-
безпечення та інших напрямків.

Відповідно до цього стратегічне планування 
основних домінуючих напрямків забезпечення 

Рис. 1. Системно-структурний підхід в формуванні напрямів забезпечення економічної безпеки галузі

економічної безпеки галузі формується із ура-
хуванням як вертикальної ієрархії так і горизон-
тальної структури і кожний напрям може бути 
сформовано та реалізовано на відповідному рівні 
ієрархії (інституційному рівні макрорівня держа-
ви), або за участю та у конструктивній взаємодії 
декількох різних рівнів. При цьому основні стра-
тегічні напрями забезпечення економічної безпе-
ки галузі спрямовані як на зростання загального 
рівня економічної безпеки так і на стан кожної 
окремої складової економічної безпеки. 

Стратегічне планування напрямів забезпе-
чення економічної безпеки галузі є комплексною 
категорією та передбачає тісну взаємодію скла-
дових, суб’єктів, заходів, засобів, саме тому від-
бувається комплексне опрацювання напрямків та 
формування загального механізму забезпечення 
економічної безпеки галузі із комплексом інстру-
ментів, заходів та засобів, що акумулюють люд-
ські, фінансові, технічні, кадрові ресурси в забез-
печенні економічної безпеки та спрямовують їх 
відповідно до визначених напрямків стратегічно-
го розвитку. Таким чином комплексність методо-
логії визначає комплексність, комплексність на-
прямів формує комплексність заходів, які в свою 
чергу реалізуються через комплекс дії механіз-
му забезпечення економічної безпеки галузі та 
дають загальний економічний суспільний ефект.

Забезпечення економічної безпеки галузі ба-
зується на стратегічному управління та двох 
основних компонентах як перед умовах ефектив-
ності стратегії: необхідності забезпечення безпе-
ки процесу інтеграції та підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняних галузей.

Забезпечення економічної безпеки галузі в 
сучасних умовах глобалізації, євроінтеграції та 
дії факторів тривалої економічної кризи є питан-
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ням системним та комплексним оскільки не може 
бути реалізоване здійсненням окремих фрагмен-
тарних заходів.

Для забезпечення економічної безпеки га ві-
тчизняних галузей необхідна системна організація 
комплексу дій на різних рівнях управління, ініці-
ювання змін зовнішньоекономічної та внутрішньо 
економічної стратегії та політики та формування 
комплексу напрямків забезпечення економічної 
безпеки вітчизняних галузей відповідно до об-
раного вектору економічної політичного розвитку 
та прийнятої стратегії забезпечення економічної 
безпеки. При цьому взаємодіяти в даному питанні 
повинні всі рівні від міжнародного що виконує ре-
гуляторні функції до державно інституційного та 
до рівня окремих галузеутворюючих підприємств.

Відповідно до результатів проведеного емпі-
ричного дослідження стану економічної безпеки 
галузі сфери виробництва було визначено про-
блемні поля в забезпеченні економічної безпеки 
галузі та окреслено основні напрямки стратегіч-
ного концептуально-методологічного плануван-
ня в забезпеченні економічної безпеки галузі в 
умовах глобалізації, що відображають дві осно-
вні складові стратегії інтегрованого конкурентно-
го розвитку в забезпеченні економічної безпеки 
галузі а саме: забезпечення безпеки інтеграції 
підприємства галузі в умовах глобалізації та під-
вищення рівня конкурентоспроможності вітчиз-
няних підприємств та їх продукції.

Так, за результатами проведеного емпірично-
го аналізу основними напрямкам в забезпеченні 
економічної безпеки за цими складовими визна-
ченого напрямки: міжнародного співробітництва, 
інституційний, нормативно-правовий, інформа-
ційний, інфраструктурний, науково-дослідний 
інноваційний, освітній напрям, організаційний 
напрям, управлінський напрям (управління роз-
витком), та виробничо-технологічний напрямок. 

Забезпечення безпеки процесу інтеграції під-
приємств галузі об’єднують такі напрямки забезпе-
чення економічної безпеки галузі як міжнародного 
співробітництва, інституційний, нормативно-пра-
вовий, інформаційний та інфраструктурний.

Оскільки інтеграція є особливим етапом у 
процесі інтернаціоналізація процесів господарю-
вання, що веде до створення нового цілісного гос-
подарського комплексу та визначається взаємо-
проникненням та переплетенням національних 
виробничих процесів, що призводить до глибоких 
структурних змін в економіках країн учасниць, 
необхідним є забезпечення безпеки інтеграції, а 
саме необхідність цілеспрямованого регулювання 
інтеграційних процесів, формування інституцій-
ної та нормативно-правової бази та приведення 
її до існуючих міжнародних норм та стандартів, 
щоб країна у процесі євроінтеграції могла співп-
рацювати з іншим країнами із спільним розу-
мінням діючого нормативно-правового поля та 
прийнятих міжнародних норм, формування те 
реалізації зовнішньоекономічної політики дер-
жави спрямованої на інтеграцію країни з світо-
вим співтовариством, розбудовою необхідної для 
успішної реалізації процесу інтеграції інфра-
структурою, необхідним для рівнем інформацій-
ного забезпечення країни на міжнародній арені 
та інформаційної підтримки країни та її галузей.

Напрямок міжнародного співробітництва ви-
значає діяльність Уряду країни, Верховної ради, 
Кабінету міністрів у напрямку налагодженні 
тісної співпраці із міжнародними організаціями 
та активної економічної, політичної культурної 
інтеграції країни до європейського співробітни-
цтва, активізації роботи вітчизняних галузей на 
міжнародному ринку. 

Інституційний напрямок, визначає роботу 
державних органів законодавчої та виконавчої 
влади у напрямку розбудови державних інсти-
тутів та економічних відносин на внутрішньому 
ринку країни та при виході на зовнішні ринки, 
монетарну торгову політику, розбудову механіз-
мів регулювання внутрішнього ринку. 

Нормативно-правовий напрямок визначає та 
регламентує зміни у чинному законодавстві які 
необхідно внести із метою забезпечення еконо-
мічної безпеки та сталого розвитку галузей, іні-
ціаторами таких змін виступає як сама держа-
ва в особі державних законодавчих органів, так 
і бізнес, асоціації, галузеві спілки підприємств, 
громадськість та об’єднання громадян. 

Інформаційний напрямок регламентує зміни, 
що необхідно здійснити для забезпечення інфор-
маційної безпеки галузей країни її економіки, 
суспільного життя. Такі зміни пов’язані в перше 
чергу із формуванням та впровадженням інфор-
маційної політики та управлінням інформацією 
як новим рівнем розвитку громадянського сус-
пільства та громадської свідомості. 

Науково-дослідний, інноваційний освітній на-
прямок визначає вектори розвитку інноваційної 
та науково-освітньої сфери спрямовані на науко-
во-технічний інноваційний розвиток, підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів та спеціаліс-
тів необхідних кваліфікацій для забезпечення по-
треб у кадровому ресурсі галузей та відповіднос-
ті світовим стандартам наукоємкості продукції, 
процесів та технологій виробництва, управління 
виробничими, маркетинговими та іншими проце-
сами. Даний напрямок формує інноваційний та 
кадровий потенціал галузей, що є водночас і його 
основним ресурсом динамічного зростання.

Інфраструктурний напрямок визначає пріори-
тети в розбудові транспортної, логістичної, кому-
нікаційної інфраструктури країни. Безпосереднє 
керівництво даним напрямком лежить у площині 
державного та місцевого управління, місцевих 
громад, підприємства та галузевих союзів. Інф-
раструктурний напрямок вимагає значних ма-
теріальних ресурсів та координації спільних дій 
всіх структур, проте він є стратегічно важливим 
оскільки дозволяє підняти рівень загального еко-
номічного розвитку не тільки економіки але й 
суспільного життя і є базисом економічного роз-
витку, тоді як рівень економічної безпеки є його 
результативним показником.

Організаційний напрямок визначає заходи із 
організації взаємодії між різними структура-
ми, державними і недержавними, економічними 
суб’єктами різної форми власності у напрям-
ку організації спільних заходів із забезпечення 
економічної безпеки галузі, їх координації, фор-
мування комплексу спільних дій та практичної 
реалізації механізму забезпечення економічної 
безпеки галузі.
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Управлінський напрямок в забезпечені еконо-
мічної безпеки галузі визначає на концептуально-
му та методичному рівні базові сучасні напрямки 
управління розвитком, що окреслюють та визна-
чають вектори економічного розвитку галузі за-
галом і через її розвиток підвищення конкуренто-
спроможності підприємств галузі та її продукції та 
підвищення виробничо-технічного, інноваційного 
рівня, роблять їх прогресивними та конкурентним 
на світовому ринку і відповідно в результаті всіх 
цих змін підвищується рівень економічної безпе-
ки. Напрям управління розвитком належить до 
напрямів довгострокового перспективного страте-
гічного планування а його результати мають про-
лонговану дію та дають не тільки економічний, 
суспільний але й синергетичний ефект.

Виробничо-технологічний напрямок реалізу-
ється зусиллями галузі та підприємств, що її 
формують як на рівні окремих суб’єктів, так і 
їх галузевих асоціацій. Виробничо-технічний на-
прямок – це стан, безпека та розвиток галузі, 
виробничо-технічних потужностей підприємств, 

що складають ї основний виробничий потенціал, 
виробничу базу. Власне, рівень та стан вироб-
ництва формує всі інші сфери діяльності вироб-
ничого підприємства, це основа – база економі-
ки, і від цього залежить стан та рівень не тільки 
виробничої складової але й загалом економічної 
безпеки підприємств та галузі.

Висновки з приведеного дослідження.  
Отже, системно-структурний підхід як один із 
провідних методів в методології забезпечення 
економічної безпеки галузі, дає можливість ви-
значити структуру системи та взаємозв’язки 
елементів системи, типологію, логіку, послідов-
ність цих взаємозв’язків.

Системно-структурний підхід в забезпеченні 
економічної безпеки галузі є якісно новим рівнем 
пізнання об’єкту та процесу забезпечення еко-
номічної безпеки галузі як структури системи 
економічно безпеки та процесу механізму забез-
печення економічної безпеки галузі, що являють 
собою сукупність методів, заходів, засобів інстру-
ментів забезпечення економічної безпеки галузі.
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Аннотация
Концептуально-методологическое планирования направлений обеспечения экономической безопасности отрасли в 
условиях глобализации, которое является многогранной категорией и состоит из структуры (совокупности) значи-
тельного количества взаимосвязанных и взаимозависимых системных составляющих, требует применения системно-
структурного научного подхода.
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SYSTEM-STRUCTURED APPROACH TO THE DIRECTIONS PLANNING  
OF THE INDUSTRY ECONOMIC SAFETY PROVIDING UNDER GLOBALIZATION

Summary
The conceptual and methodological planning of the areas of ensuring the economic security of the industry under  
globalization, which is a multi-faceted category and consists of the structure (set) of a large number of interconnected and 
interconnected system components, requires the use of system-structural scientific approach.
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ЦЕНТРИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ФУНКЦІОНУВАННЯ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Досліджено роль центрів туристичної інформації як елементів інноваційної інфраструктури туризму території. Прове-
дено аналіз останніх публікації з даної проблематики і виявлено не вивченні сторони дослідження. Охарактеризовано 
діяльність та форми функціонування ТІЦ в провідних туристичних країнах світу. Проаналізовано розміщення центрів 
туристичної інформації в Україні. Наведені цілі та завдання створення центрів туристичної інформації. Зроблені ви-
сновки про необхідність розширення мережі ТІЦ в Україні, і перетворення центрів туристичної інформації на спо-
лучаючу ланку між усіма учасниками туристичного ринку.
Ключові слова: центр туристичної інформації, інноваційна інфраструктура туризму, дестинація, функції та структура ТІЦ.

Вступ. Постановка проблеми. На сучасному 
етапі однією з найбільших цінностей для людини 
є володіння достовірною, цілісною та якомога по-
внішою інформацією про певний об’єкт чи яви-
ще. Важко переоцінити значення інформації для 
функціонування сучасної туристичної індустрії.

Розвиток туризму України спрямований у на-
прямку використання сучасних інформаційних 
технологій, здатних піднести вітчизняну турис-
тичної індустрії на якісно новий щабель. Важ-
ливими осередками надання інформаційних по-
слуг щодо туристичних можливостей України 
є туристично-інформаційні центри (ТІЦ). Однак 
в Україні відсутня єдина мережа туристично- 
інформаційних центрів з координаційним осеред-
ком, не впроваджена в практику загальнодер-
жавна концепція їх функціонування та розвитку, 
не вирішується питання про фахову підготовку 
спеціалістів, здатних забезпечити роботу центрів 
туристичної інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Процес організування та діяльності вітчизня-

них ТІЦ ще не достатньо висвітлений у вітчизня-
ній науковій літературі. Проблеми організування 
та функціонування туристичних інформаційних 
центрів в Україні лише почали досліджувати. Так, 
проблеми створення та діяльності ТІЦ висвітлює 
В. Рінов [10] та Н.Й. Коніщева [4], досвід зару-
біжних країн створення ТІЦ передає І.Л. Семи-
частний [8], організаційні аспекти діяльності ТІЦ 
розглядає П.А. Горішевський та інші у [2]. Однак 
в існуючих публікаціях недостатньо досліджена 
роль туристичних інформаційних центрів як скла-
дової інноваційної інфраструктури. Дослідженню 
туристично-інформаційних центрів як елементу 
інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери 
присвячено наукові праці зарубіжних та вітчиз-
няних учених (Сокол Т.Г. [9], Чичкалюк Т.О. [1], 
Малахової М.М., Цьохли С.Ю., Черниш О.І., Тка-
чук Л.М.), в яких розкрито механізми діяльності, 
процеси управління та роль туристичних інфор-

маційних центрів у сучасній індустрії туризму. 
Серед зарубіжних науковців, які досліджують цю 
проблематику, – англійці Дж. Крістофер Халло-
вей та Нейл Тейлор, учений-управлінець Г.В. Ан-
тюфєєв та фахівець-дослідник В.Г. Гуляєв з Росії. 
На окрему увагу заслуговує практичний посібник 
"Створення та діяльність туристичних інформа-
ційних центрів в Україні", підготовлений за ре-
дакцією Вольфа Рінова, координатора спільного 
проекту "Створенняінформаційної бази туристич-
ної індустрії через утворення мережі туристич-
них інформаційних центрів", що був реалізований 
за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Практичне значення посібника полягає в адап-
таціїєвропейського законодавства до українських 
реалій у процесі заснуваннята діяльності турис-
тично-інформаційних центрів [10].

Метою даної статті є дослідження стану 
функціонування центрів туристичної інформації 
в Україні і аналіз шляхів подальшої збільшення 
їх мережі та удосконалення діяльності з ураху-
ванням досвіду зарубіжних держав.

Виклад основного матеріалу.
У законі України «Про інноваційну діяль-

ність» зазначено, що інноваційна інфраструк-
тура – це сукупність підприємств, організацій, 
установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми 
власності, що надають послуги із забезпечення 
інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, 
маркетингові, інформаційно-комунікативні, юри-
дичні, освітні тощо) [3]. За цим законом одним 
з видів інноваційних послуг вважаються інфор-
маційно-комунікативні. Саме для надання таких 
послуг у туристичній галузі створюють турис-
тично-інформаційні центри.

І.Л. Семичастний вважає, що «туристично-ін-
формаційний центр (ТІЦ) – це ключовий елемент 
туристичної інфраструктури міста, який працює 
на ринку туристичних послуг і за допомогою 
якого гості міста задовольняють свій попит на ін-
формацію та пропозиції» [8].
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Туристи, які потрапляють до дестинації 
звертаються до ТІЦ, бо саме тут вони можуть 
отримати перевірену достовірну інформацію. 
Формування позитивного туристичного імі-
джу дестинації – найважливіше завдання ТІЦ.  
Тому від того, як працюють туристично-інфор-
маційні центри, яким чином вони презентують 
територію туристам – залежить і той образ, який 
формується у туристів про територію. Діяльність 
ТІЦ впливає на обсяг та динаміку туристичних 
потоків, та збільшення фінансових надходжень 
у місцевий бюджет. Таким чином, туристично-
інформаційні центри є важливими структурни-
ми елементами рекламно-інформаційної інфра-
структури туристичної галузі. 

Інформаційні центри для туристів в звичному 
для європейців форматі з'явилися в Україні на-
передодні Євро-2012. А ось стандарти якості для 
ТІЦ були прийняті тільки в недавній час. Ство-
ренні Національні стандарти в сфері туризму 
ДСТУ ISO 14785 «Туристичні інформаційні офіси. 
Туристична інформація про послуги з прийому 
туристів. Вимоги». Прийняті вони у відповідності 
з міжнародними та європейськими нормативними 
документами та за участю українських фахівців.

Пропонуємо розглянути міжнародний досвід 
роботи туристично-інформаційних центрів в Єв-
ропі та світі.

Вперше праобраз ТІЦ з'явився у Франції в 
кінці 1890-х років. Сьогодні Франція є міжна-
родним орієнтиром в питанні функціонування 
інформаційної туристської інфраструктури. Усі 
ТІЦ та інформаційні пункти як найелементар-
ніші інформаційні структури об'єднані в Наці-
ональну Федерацію ТІЦ Франції [7]. У Франції 
налічується 3600 ТІЦ, які є практично в кожно-
му скільки-небудь важливому з позиції туризму 
місті. ТІЦ у Франції мають свою класифікацію: 
від 1 * – найпростіша структура, націлена на 
інформування туристів до 4 * – складнооргані-
зовані центри з розвитку дестінації. У Франції 
ТІЦ розглядається як каталізатор розвитку ту-
ристичної території. ТІЦ веде проекти, взаємодіє 
з партнерами – туристським бізнесом, і найголо-
вніше, дана організація інформує туристів.

У Великобританії діє загальнонаціональна ме-
режа туристичних інформаційних центрів, якими 
управляє Британський туристичний департамент 
(BritishTouristAuthority). Іншими Туристичними 
Центрами керують місцеві влади або приватні ор-
ганізації у співпраці з Туристичним департаментом. 

В Європі Лондон лідирує за кількістю наданої 
туристської інформації та її джерел [7]. Британ-
ський туристський центр розташований на Рі-
джентСтріт, в центрі міста, там продається без-
ліч видань для туристів на різних мовах світу, є 
можливість отримати безкоштовну консультацію 
по питаннях, що стосуються їх подорожі і отри-
мати безкоштовну послугу з підбору складання 
індивідуального екскурсійного маршруту. Осно-
вні ТІЦ Лондона знаходяться в аеропорту Хітроу, 
на вокзалі Вікторія і в універмазі «Selfridges» на 
Оксфорд Стріт. «Путівник по Лондону» Британ-
ського туристичного управління є загальним довід-
ником для туристів, що приїжджають в Лондон, 
його можна придбати повсюдно, як і карту Лон-
дона. У громадських місцях безкоштовно поши-

рюється «Time Out» – щотижневий журнал, який 
представляє собою путівник з постійними огля-
дами ресторанів, магазинів і нічних розваг. Дані 
видання випускаються за підтримки Лондонсько-
го туристичного управління («The London Tourist 
Board»). Центри туристичної інформації в Лондоні 
засновані і функціонують силами двох органів ви-
конавчої влади: на державному (федеральному) 
рівні – це Британське туристичне управління, а 
на місцевому – Лондонське туристичне правління. 
Засновником туристського інформаційного бюро 
може бути і комерційна організація, як, наприклад, 
в Стратфорді-на-Ейвоні. В компанії «Shakespeare 
Country», що є засновником туристичного інфор-
маційного центру працює 17 чоловік. Ще один її 
офіс знаходиться в сусідньому місті Лемингтон.  
Робота центрів позитивно позначається на рівні ту-
ристських прибуттів в регіоні, забезпечуючи більш 
мільйона прибуттів щорічно. В Уельсі діяльність 
ТІЦ координується організацією «Visit Wales», що 
підтримується місцевим Парламентом (національ-
ною асамблеєю). А в Шотландії уряд підтримує 
Visit Scotland, офіційну туристську організацію 
Шотландії, яка також управляє Туристичними Ін-
формаційними Центрами по всій Шотландії. 

Створенням і діяльністю туристичних інфор-
маційних центрів у Німеччині займається На-
ціональний комітет Німеччини з туризму, який 
проводить маркетингові заходи у всіх сферах ту-
ризму на замовлення уряду Німеччини. На при-
кладі Німеччини можна побачити варіанти роботи 
центрів з різними типами фінансування і формою 
власності. У Мюнхені ТІЦи знаходяться 100% 
в державній власності, а ось в Ессені 49% нале-
жить асоціації приватного туристичного сектору. 
У Берліні ж 65% – приватна власність, 20% на-
лежить державі і 15% – муніципальна власність.  
Це означає, що може не бути якоїсь однієї, зазда-
легідь затвердженої схеми роботи, успішно можуть 
існувати самі різні варіанти співпраці держави і 
приватного сектора в такому іміджевому проекті. 

Туризм в Польщі в останні роки демонструє 
хороші темпи зростання. Відразу 33 ТІЦа були 
створені в 2007 році на гроші Євросоюзу (85%) і 
Малопольського воєводства (15%), всього вартість 
проекту склала близько 4 млн. Євро. Додатково 
8 Туристичних інформаційних пунктів були від-
криті в 2013-му році.Зразком для створення центрів 
поляки обрали ТІЦи своїх партнерів з французь-
кого регіону Рона-Альпи. У працівників центрів є 
своя уніформа. Створений одночасно з центрами 
туристичний портал ділиться за напрямками: ди-
тячий, екскурсійний, паломницький, спортивний 
туризм. Утримання ТІЦ обходиться приблизно в 
300 тис. Євро в рік. У сферу обов'язків ТІЦ входить 
моніторинг туристичних потоків, анкетування ту-
ристів, їм дозволена комерційна діяльність.

Перший центр в Грузії був відкритий в Телаві 
(Кахетія) в 2006 році. Зараз їх 26, всі вони пра-
цюють безкоштовно, фінансуються з бюджету. 
Центри, що знаходяться в аеропортах і на вок-
залах, працюють 24 години на добу. Всі фахівці 
ТІЦ знають мінімум три мови, а якість їх роботи 
регулярно контролюється співробітниками Де-
партаменту туризму, які користуються послуга-
ми інформаційних центрів під виглядом туристів 
(методика «таємний покупець»).
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Що стосується інших країн Європи, то Чехія, 
вважається однією з лідируючих країн за кіль-
кістю ТІЦ, розташованих в невеликих провінцій-
них регіонах країни. Найбільший туристичний 
інформаційний центр Чехії знаходиться в Празі.

У Швеції діє 312 сертифікованих туристич-
них інформаційних центрів, що забезпечують об-
слуговування іноземними мовами. Вони надають 
інформацію про події культурного і спортивного 
життя даної місцевості, її пам'ятки, екскурсії, 
можливі поїздки, інформацію про сусідні насе-
лені пункти. Крім інформації про ту місцевість, 
де розташований центр, можна отримати інфор-
мацію про туристичні об'єкти по всій території 
Швеції і забронювати готель в будь-якій точці 
країни [7]. Щоб відповідати стандарту, такі цен-
три повинні бути відкриті вечорами, надавати 
пріоритет відповідям на запити, які одержуються 
по факсу, електронною або звичайною поштою.

У Фінляндії в Гельсінкі також функціонує 
Бюро туристичної інформації, головний офіс якого 
розташований за Ринковою площею. Він оснаще-
ний сучасним обладнанням і пропонує туристам 
розширені сервіси. Щороку головний офіс обслуго-
вує близько 400 тисяч туристів, включаючи трьох 
тисяч чоловік щодня в літній сезон, велика части-
на з яких – іноземці [7]. Крім ТІЦ на залізнично-
му вокзалі і біля круїзного терміналу «Хернеса-
рі» відкриті ще два офіси в аеропорту «Vantaa».  
Крім консультантів в самих бюро, на вулицях міс-
та працюють також їх помічники. Протягом усього 
літа 14 команд помічників чергують в центрі міс-
та, допомагаючи туристам необхідної інформацією. 
На вулицях разом з помічниками можна зустрі-
ти персонажа Хелппі (Helppi) – талісмана міської 
кампанії по сімейному туризму. Він разом з поміч-
никами роздає спеціальні брошури для сімейного 
відпочинку, підготовлені Бюро по туризму, в яких 
описуються найпопулярніші сімейні атракції. Бро-
шури на фінській, англійській, шведській, німець-
кій, російській та естонській мовах можна знайти і 
в офісах Бюро туристичної інформації, кіосках і на 
інформаційних стійках в центрі міста. Туристський 
інформаційний центр створено та функціонує за 
підтримки Туристичного департаменту Гельсінкі.

У столиці Естонії на першому поверсі торгового 
центру «Віру» функціонує туристичний інформа-
ційний центр. Оплачує роботу двох консультантів 
Міське управління по туризму Таллінна, а місце 
для центру і обладнані робочі місця безкоштовно 
надано торговим комплексом [7]. Крім того ТІЦ є у 
всіх туристичних центрах країни.

Туристично-інформаційні центри в Укра-
їні створено у Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, 
Запоріжжі, у малих містах західного регіону. 
У західному регіоні України ТІЦ функціонують 
за підтримки місцевих органів влади, тобто без 
державного фінансування. Нажаль головні воро-
та країни – залізничні станції і аеропорти, де 
наявність цілодобово працюючих ТІЦ просто 
необхідна, не готові до співпраці. Укрзалізниця і 
аеропорт Бориспіль, наприклад, не йдуть на до-
мовленості в питанні створення на їх території 
ТІЦ з можливістю комерційної діяльності. Про-
те позитивні тенденції є – в січні 2017 року був 
відкритий новий ТІЦ в аеропорту «Київ». Найпо-
тужніші ТІЦ України представлено в таблиці 1.

Отже, переважна більшість ТІЦ України зо-
середжена в обласних центрах, або великих ту-
ристичних центрах, в них туристи обслуговують-
ся українською, англійською, російською мовами, 
в деяких ТІЦ західного регіону можливе обслу-
говування європейськими мовами. Переважна 
більшість ТІЦ працює з 9-00 до 17-00.

 Як організаційна структура, туристично-ін-
формаційний центр має забезпечувати надання 
інформаційних, координаційних та навчальних 
послуг. Першочергова функція ТІЦ полягає в на-
данні безкоштовних інформаційних послуг, що 
стосуються широкого спектру місць розташу-
вання об'єктів туристичного показу, засобів роз-
міщення та харчування, дозвілля, транспорту, 
торговельних установ тощо. Туристично-інфор-
маційний центр розповсюджує серед відвідува-
чів рекламно-інформаційну продукцію та здій-
снює продаж сувенірів. Координаційні функції 
полягають у накопиченні інформації про взаємо-
дію установ, які задовольняють туристичні за-
пити відвідувачів, а також сприяють презентації 
місцевого туристичного продукту на виставках 
та ярмарках. Туристично-інформаційні центри – 
це одночасно і навчальні осередки, оскільки вони 
організовують проведення семінарів, тренінгів, 
презентацій для потенційних учасників ринку 
туристичних послуг у певному регіоні. Діяль-
ність ТІЦ має бути спрямована на інформування 
та консультування туристів та інших суб’єктів 
туристичної галузі економіки, промоцію та ре-
кламування туристично-рекреаційних ресурсів 
та інших принад місцевості тощо. У сучасних 
умовах функціонування туристичної галузі за-
цікавлені у діяльності туристичних інформацій-
них центрів усі сторони цього процесу. Державні 
та місцеві органи влади можуть очікувати збіль-
шення податкових надходжень від зростання ту-
ристичної активності в регіоні.

Конкретні цілі і завдання створення ТІЦ мо-
жуть бути такими, які зазначено у таблиці, скла-
деній за даними Е.А. Сєргєєвої та О.А. Музиче-
ненко-Козловською [6] (табл. 2).

Структура та форма організації ТІЦ зале-
жать від цілей та завдань, які він має вирішу-
вати, статусу та місця у структурі, пріоритетів 
у туристичній діяльності місцевості, де він діє. 
Залежно від завдань, ТІЦ можна поділяти на 
місцеві, регіональні та національні центри, які 
мають співпрацювати.

Залежно від форми власності, фінансування ТІЦ 
здійснюється з бюджетних надходжень чи власних 
(залучених) грошових засобів підприємців, а також 
за рахунок коштів користувачів цих закладів.

В Україні становлення системи туристич-
них інформаційних центрів тільки починаєть-
ся, навіть у найбільш розвинених туристичних 
районах, туристично-інформаційних центрів 
недостатньо. Фахівці туристичної сфери гово-
рять про те, що в кожному привабливому місті 
України повинні бути як мінімум два туристич-
ні пункти: один – на вокзалі, а інший – у цен-
трі. Безумовно, вони повинні надавати основні 
інформаційні туристичні послуги безкоштов-
но, але можуть одночасно надавати платні по-
слуги для покриття витрат на своє утримання.  
Це може бути продаж сувенірної продукції, до-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ32

1 (19), лютий 2018

Таблиця 1
ТІЦ в Україні

Регіон Опис ТІЦ
ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСТЬ
Подільський туристично-інформаційний центр, м. Вінниця. Мови обслуговування: 
українська, російська, англійська.

ВОЛИНСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Центр туристичної інформації та послуг м. Луцька. Мови обслуговування: 
українська, російська, англійська, польська. В ТІЦі працює сувенірна крамниця,  
є безкоштовний WiFi доступ до Інтернет.

ЗАКАРПАТСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Туристично-інформаційний центр Закарпатської ОДА, м. Ужгород. Мови 
обслуговування: українська, російська, англійська.
Берегівський туристичний інформаційний центр, м. Берегове. Мови 
обслуговування: українська, російська, угорська, німецька, англійська.
Мукачівський туристичний інформаційний центр, м. Мукачево. Мови 
обслуговування: українська, російська, угорська.
Інформаційний центр Ужанського національного природного парку, с. Ужок. Мови 
обслуговування: українська, російська, за попередньою домовленістю - англійська.
Туристично-інформаційний центр в готелі «Інтурист-Закарпаття» (м. Ужгород). 
Послуги: екскурсії, інформація про місто. Мови обслуговування: українська, 
російська, англійська, словацька, угорська.
Туристично-інформаційний центр «Сент-Міклош», смт Чинадійово. Мови 
обслуговування: українська, російська, угорська, англійська.
Туристично-інформаційний центр «Сторнац», м. Мукачево. Мови обслуговування: 
українська, російська, німецька.

ІВАНО- 
ФРАНКІВСЬКА  

ОБЛАСТЬ

Регіональний туристично-інформаційний центр м. Івано-Франківськ. Мови 
обслуговування: українська, російська, англійська.
Богородчанський туристично-інформаційний центр, смт Богородчани. Мови 
обслуговування: українська, російська, польська, англійська.
Туристично-інформаційний центр «Верховина», смт Верховина. Мови 
обслуговування: українська, російська, румунська.
Туристично-інформаційний центр м. Калуш. Мови обслуговування: українська, 
польська, англійська, німецька.
Надвірнянський туристично-інформаційний центр, м. Надвірна. Мови 
обслуговування: українська, російська, польська, англійська.
Екотуристичний візит-центр Карпатського національного природного парку м. 
Яремче. Мови обслуговування: українська, російська, англійська.
Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, смт Вигода. Мови обслуговування: 
українська, російська, англійська.

КИЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Мережа київських туристично-інформаційних центрів “TourInfo” 16 центрів. 
Мови обслуговування: українська, російська, англійська.

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Туристичний інформаційний центр м. Дрогобич. Мови обслуговування: українська, 
російська, англійська.
Туристичний інформаційний центр м. Жовква. Мови обслуговування: українська, 
російська, англійська, польська.
Центр туристичної інформації м. Львів - центр міста. Мови обслуговування: 
українська, російська, англійська; деякі працівники – польська, німецька, чеська.
Центр туристичної інформації м. Львів - Залізничний вокзал. Мови 
обслуговування: українська, російська, англійська; деякі працівники – польська, 
німецька, чеська.
Центр туристичної інформації м. Львів - аеропорт. Мови обслуговування: 
українська, російська, англійська; деякі працівники – польська, німецька, чеська
Туристично-інформаційний центр м. Самбір.
Мови обслуговування: українська, російська, англійська

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Регіональний інформаційно-туристичний візит-центр «Дністер» м. Біляївка. 
Мови обслуговування: українська, російська.
Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника, м. Вилкове. 
Мови обслуговування: українська, російська, англійська.
Туристичний Інформаційний Центр міста Одеси, 2 офіси. Мови обслуговування: 
українська, російська, англійська, німецька.

ПОЛТАВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Обласний центр туристичної інформації Полтавщини, м. Полтава. Мови 
обслуговування: українська, російська, англійська, німецька.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСТЬ

м. Тернопіль. Мови обслуговування: українська, російська.
Туристично-інформаційний центр м. Бережани.
Мови обслуговування: українська, англійська, польська.

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Харківський обласний туристично-інформаційний центр м. Харків, 2 офіси. Мови 
обслуговування: українська, російська, англійська.

ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

Кам’янець-Подільський туристично-інформаційний центр м. Кам’янець-Подільський. 
Мови обслуговування: українська, російська, англійська, німецька, французька.

ЧЕРКАСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Комунальне підприємство «Туристичний Інформаційний Центр міста Канева»
м. Канів. Мови обслуговування: українська, російська.

ЧЕРНІВЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

Туристичний інформаційний центр Чернівецької міської ради. м. Чернівці. Мови 
обслуго вування: українська, російська, англійська, німецька.

Джерело: складено авторами
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помога у бронюванні готелів та транспорту, ор-
ганізації екскурсій, продаж квитків в музеї, те-
атри і на концерти. За такою схемою вже давно 
працюють ТІЦ в більшості європейських кра-
їн. В Україні існують проблеми з узгодженням 
форм фінансування ТІЦ. У фінансовому плані 
необхідно врахувати можливості надходження 
коштів: з державного/місцевого бюджету, до-
норських організацій, фондів, що надають гран-
ти в цій сфері, від зацікавлених підприємств 
туристичної галузі. Зазвичай у разі ефективної 
діяльності вже через три роки центр здатний 
вийти на рівень самофінансування.

Висновки. Отже, туристично-інформаційні 
центри, на нашу думку, могли б стати сполу-
чаючою ланкою між усіма учасниками турист-
ського ринку. Однак для цього необхідно зро-
зуміти, які організаційно-правові форми були б 

Таблиця 2
Цілі та завдання створення туристично-інформаційних центрів

Цілі ТІЦ Завдання ТІЦ

Приваблення у місцевість більшої кількості туристів Інформаційне забезпечення туристів і суб’єктів 
туристичного бізнесу

Розвиток внутрішнього туризму Покращення якості туристичної продукції та якості 
туристичних послуг у місцевості

Покращення конкурентних переваг місцевості через 
покращення інфраструктури, зокрема туристичної

Покращення транспортного сполучення, формування 
мережі засобів розміщення туристів та ТІЦ на 
національному рівні

Поповнення місцевого бюджету за рахунок 
оподаткування суб’єктів туристичного бізнесу

Планування, організування, мотивування, моніторинг 
і контролювання, регулювання туристичних, 
інформаційних та фінансових потоків

Раціональне використання туристично-рекреаційних 
ресурсів місцевості

Врахування рекреаційного та психологічного 
навантаження на місцевість

Залучення інвестицій у туристичний бізнес Покращення інвестиційного клімату у місцевості

 
для них самими вдалими, окреслити приблиз-
ний коло повноважень і проблемних зон. Осно-
вними завданнями центру є надання інформа-
ційних послуг туристам і місцевим жителям, 
просування заходів, що проводяться в регіоні, 
установами культури та іншими некомерцій-
ними організаціями і розвиток в'їзного туриз-
му. У перелік безоплатних послуг, які надава-
тиме центр, на наш погляд, повинні входити 
консультування туристів з питань туристкою 
інфраструктури, надання мінімального набору 
друкованої продукції (карта регіону, подієвий 
календар, рекламні матеріали установ куль-
тури і комерційних підприємств), щоденне ін-
формаційне наповнення розділів офіційного ту-
ристичного сайту регіону, стоянка туристських 
автобусів, організація виставок продукції ві-
тчизняних підприємств туріндустрії тощо.
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ЦЕНТРЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
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Summary
The role of tourist information centers as elements of the innovative structure of tourism of the territory has been inves-
tigated. The analysis of the last publications on this issue have been conducted and the unexploredaspects have beeniden-
tified. The activities and forms of functioning of the TIC in the leading tourist countries of the world have been described.  
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В статті визначено сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів забезпечення конкурентоспроможності фермерських 
господарств з урахуванням регіональних тенденцій їх розвитку. Обґрунтовано пріоритетні фактори конкурентоспро-
можності та визначено стратегічні цілі, досягнення яких забезпечить сталий розвиток фермерських господарств і 
зміцнення їх позицій на аграрному ринку.
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Постановка проблеми. Забезпечити фермер-
ським господарствам швидко реагувати на зміни 
динамічного середовища, впливати на реальних і 
потенційних споживачів, одночасно задовольняю-
чи їх потреби та отримуючи прибутки, можливо 
за умови використання маркетингової концепції 
агробізнесу. Фермерське господарство є відкри-
тою системою з метою забезпечення конкурентної 
стійкості, тому необхідно раціонально вибудувати 
взаємозв’язки із усіма агентами ринку. Маркетин-
гова діяльність в умовах глобалізації набуває осо-
бливого значення і повинна враховувати специфі-
ку відповідних економічних відносин. Маркетинг є 
багатогранним поняттям і може розглядатися як 
економічний процес, філософія бізнесу, функція 
управління тощо. П. Друкер зазначав, що нині у 
компанії є дві по-справжньому важливі функції: 
маркетинг і інновації, які здатні принести компа-
нії прибуток, а всі інші приносять збитки [1]. Про-
те не слід сприймати маркетинг як панацею від 
всіх негараздів. Лише комплексне використання 
цієї економічної практики є запорукою убезпе-
чення розвитку фермерських господарств.

Конкурентоспроможність суб’єктів господарю-
вання – це багатогранне поняття, яке визначаєть-
ся різними методичними підходами та кількісними 
критеріями виміру. Водночас, конкурентоспромож-
ність фермерських господарств має характерні 
особливості, пов’язані як із специфікою сільського 
господарства як виду економічної діяльності, так 
і з особливостями функціонування фермерських 
господарств, як організаційно-правової форми. 
Особливістю функціонування фермерських гос-
подарств є те, що в них не завжди є можливості 
самостійно, в повному масштабі, забезпечити мар-
кетингову діяльнicть, гарантії реалiзацiї виробленої 
продукції, гарантованого матеріально-технічного і 
фінансового забезпечення виробництва, селекційно-
генетичних заходів тощо. На ринку фермер вступає 
у економiчнi відносини, які регламентуються систе-
мою законів, аграрною політикою, кредитною сис-
темою держави, системою матерiально-технiчного 
постачання сільськогосподарського виробництва, 
формами i каналами реалiзацiї продукції. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх ро-
ків. Теоретичні дослідження та практика діяль-
ності фермерських господарств підтверджують 
надзвичайну важливість маркетингового забез-
печення. Фермери вже почали застосовувати 
елементи маркетингового планування в своїй 
діяльності й поступово ці елементи набули рис 
системності, комплексності та обґрунтованості. 
Вагомий внесок у дослідження цих проблем зро-
били такі зарубіжні вчені, як С. Брю, Ф. Джеф-
кінс, Е. Долан, Ф. Котлер, М. Кезі, Ж. Ламбен, 
К. Макконел, Д. Стонер; російські дослідники 
Є. Голубков, І. Крилов, Т. Маслова, Ф. Панкратов, 
І. Рожков та вітчизняні науковці Р. Буряк, А. Вой-
чак, С. Гаркавенко, В. Герасимчук, Я.С. Ларіна, 
Л. Мармуль, П. Макаренко, Л. Мельник, П. Ост-
ровський, Л. Романова та ін. Багатогранність ка-
тегорії конкурентоспроможності підприємства, 
зокрема маркетингового забезпечення, зумовлює 
значну увагу до неї з боку вчених економістів.

Загальні проблеми конкуренції та конкурен-
тоспроможності підприємств, зокрема фермер-
ських господарств, досить ґрунтовно розглянуті 
як у теоретичному, так і у практичному аспек-
тах у роботах відомих зарубіжних та вітчизняних 
вчених-економістів різних часів: К. Макконелла, 
М. Портера, І. Ансоффа, Р. Фатхутдінова А. Юда-
нова, Г. Азоєва та ін. Окремі питання конкурентної 
політики, забезпечення конкурентоспроможності 
фермерських господарств, знайшли відображення 
у працях В. Збарського, Д. Єременка, О. Єрмако-
ва, С. Кальченка, С. Кваші, В. Месель-Веселяка, 
Ю. Наумова, М. Маліка, Л. Мармуль, М. Талавирі, 
В. Ткачука, І. Червена, О. Яценко та ін. 

Мета статті. Метою наукового дослідження є 
обгрунтування теоретико-методологічних засад 
та розробка практичних рекомендацій щодо мар-
кетингового забезпечення конкурентоспромож-
ності фермерських господарств з урахуванням 
регіональних особливостей їх функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для фермерського господарства конкуренто-
спроможність – це забезпечення оптимального 
співвідношення між обсягами виробництва і ре-
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алізації продукції та його ресурсним потенціа-
лом, платоспроможності і інвестиційної прива-
бливості підприємства, зменшення природних і 
економічних ризиків приватного господарювання. 
З іншого боку, під конкурентоспроможністю слід 
розуміти здатність фермерських господарств ви-
робляти продукцію, яка користується попитом 
на ринку, а також шукати напрямки збільшення 
своєї частки на ринку. З наведеного визначен-
ня конкурентоспроможності фермерських госпо-
дарств можна виокремити три складові: 

– реальна конкурентоспроможність, яка за-
безпечує виробництво і показує його здатність 
виробляти і реалізувати конкурентоспроможну 
за своєю якістю і ціною продукцію;

– потенційно-ресурсна конкурентоспромож-
ність фермерського господарства, яка відобра-
жає ефективність використання виробничо- 
ресурсного потенціалу; 

– інвестиційна привабливість, як результат 
інвестиційної конкурентоспроможності, яка пе-
редбачає здатність спрямування інвестиційних 
вкладень так, щоб забезпечити їх окупність і 
трансформацію у зростання виробництва, отри-
мання результатів для розширеного відтворення 
і гарантоване повернення вкладеного капіталу.

Особливість маркетингового забезпечення 
конкурентоспроможності фермерських госпо-
дарств залежить від великої кількості факто-
рів, які умовно можна поділити на внутрішні: 
(земля та її якість, трудові ресурси, засоби ви-
робництва, матеріалозабезпеченість, ступінь ко-
оперування господарської діяльності) та зовніш-
ні – селекційно-генетичний і агроіокліматичний 
потенціал регіону, законодавча база, державна 
підтримка фермерських господарств, кредитна 
система, умови реалізації продукції та матері-
ально-технічне забезпечення, діяльність інших 
господарств-конкурентів [7].

Агромаркетинг є досить складним і багато-
гранним економічним явищем. Це обумовлено 
специфікою сільського господарства, а саме – 
сезонністю виробництва, працею із живими ор-
ганізмами, розосередженістю виробництва, за-
лежністю від природних та погодних умов, 
різноманітністю форм власності тощо. Зростання 
значення агромаркетингу зумовлено також орі-
єнтацією на виробництво інноваційної продук-
ції, прагненням до утримання позицій на існу-
ючих та пошуком можливості завоювання нових 
ринків [8]. У процесі трансформації розвинених 
країн від постіндустріальної моделі до економі-
ки знань стало очевидно, що конкурентоспро-
можність бізнесу повинна базуватися, насампе-
ред, на вартості (значущості), а не на ціні товару.  
Чим більше ноу-хау в продукції або в процесі її 
виробництва, у випадку сировинних галузей, тим 
вища її вартість, стійкіша організація, вищий її 
кредитний рейтинг. Додана вартість створюєть-
ся значною мірою за рахунок інновацій, впро-
вадження яких вимагає кваліфікованої робочої 
сили, за рахунок певної корпоративної політи-
ки, мата якої – виховання здатності до сприй-
няття нового. Суб’єктивний опір інноваціям, є, 
скоріше,правилом, ніж виключенням [2].

В умовах високої конкуренції на регіональних 
ринках, фермерські господарства повинні значно 

більше уваги приділяти формуванню і підтрим-
ці різних форм взаємовідносин. Співробітництво 
в сучасній економіці стає для фермера основою 
генерування знань, навиків, розвитку технологій, 
інновацій, підвищення конкурентоспроможності 
господарства, яке ґрунтується на довгострокових 
відносинах з усіма зацікавленими учасниками 
певного ринку.

Конкурентна перевага фермерського госпо-
дарства ще й в тому, що кожен фермер здій-
снює індивідуальний підхід у процесі взаємодії 
із споживачем. При цьому його основною метою 
є побудова системи довгострокових відносин з 
клієнтами. Клієнт і система взаємодії з ним стає 
одним з провідних активів і факторів ринкової 
стійкості фермерського господарства, його кон-
курентною перевагою.

Ось чому маркетингова концепція господа-
рювання сприяє формуванню конкурентоспро-
можності і забезпеченню системи цілей суб’єкта 
господарювання. Основним завданням у ринко-
вій економіці є оптимальне рішення щодо забез-
печення прибуткової діяльності підприємства, 
утримання ринкових позицій у довгостроковій 
перспективі, задоволення потреб у високоякіс-
ній, безпечній продукції фермерів [9]. При цьо-
му безпечність продукції має бути дотримана на 
декількох рівнях. Сільськогосподарські товари 
мають бути нешкідливими для здоров’я спожи-
вача. Важливим також є уникнення шкідливого 
впливу діяльності фермерів на навколишнє се-
редовище. В цьому плані корисним для вітчиз-
няних товаровиробників є досвід іноземних під-
приємств, що переходять до впровадження так 
званої концепції «екологічної стійкості», що дає 
можливість підтримувати прибуткову діяльність 
без шкідливого впливу на екологію [5]. 

Враховуючи багатоаспектність поняття «мар-
кетинг», у зарубіжній і вітчизняній теоріях сфор-
мовано декілька підходів щодо управління ним. 
Нині виділяють п’ять основних: а) вдосконалення 
виробництва; б) вдосконалення товару; в) інтен-
сифікація комерційних зусиль; г) чистий марке-
тинг; д) соціально-орієнтований маркетинг [3].

У сучасній практиці управління маркетингом 
на підприємствах можуть використовуватися всі 
п’ять перерахованих концепцій залежно від на-
явних потреб підприємства та ситуації, що сфор-
мувалися у зовнішньому середовищі. Водночас, 
як бачимо, для фермерських господарств ми не 
можемо однаково ефективно використовувати 
увесь спектр маркетингових прийомів. Так, зо-
крема, застосування концепції інтенсифікації 
комерційних зусиль ускладнюється необхідністю 
залученнях великої кількості людських ресурсів, 
що, враховуючи розміри середнього вітчизняного 
фермерського господарства, є досить складним. 
Також, на нашу думку, реалізація концепції чи-
стого маркетингу на базі фермерського господар-
ства є можливою лише за умов постійної діяль-
ності маркетингової служби. 

Водночас обидві зазначені концепції можуть 
бути застосовані у випадку функціонування фер-
мерського господарства як складової міжгосподар-
ського об’єднання кооперативно-корпоративного 
типу. Концепція соціально-етичного маркетингу 
також реалізовуватиметься даними представни-
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ками аграрного підприємництва у випадку їхньої 
інтеграції у регіональні та муніципальні програ-
ми, спрямовані на забезпечення сталого розвитку 
сільських та міських територій, вирішення відпо-
відних соціально-економічних питань. 

Сучасною ознакою застосування маркетин-
гових концепцій є комплексний підхід і швидке 
реагування на зміни оточуючого середовища.  
Цій вимозі відповідає концепція холістичного  
(цілісного) маркетингу. 

Концепція холістичного маркетингу, за 
Ф. Коттлером і К. Келлером, зводиться до змі-
ни ролі маркетингу в організації. Холістичний 
маркетинг містить чотири основні компоненти: 
маркетинг ринкової орієнтації, соціально відпо-
відальний, інтегрований і внутрішній маркетинг.

Емпіричні дослідження розвитку фермерських 
господарств і праці вітчизняних дослідників за-
свідчують, що вітчизняні товаровиробники агро-
продовольчої продукції виявилися аутсайдерами 
й не здатні на рівні конкурувати з іноземними.

Як свідчить світова практика, фермерам не-
обхідно приділяти 25% часу на безпосереднє ви-
робництво товару, а 75% – на маркетинг [7]. 

На початкових стадіях становлення ринкової 
економіки конкуренція між фермерами ґрунту-
валася на цінових параметрах продукції та їх 
якісних показниках. У сучасних умовах ринки 
стають конкурентами, при цьому виробництво по-
дібних товарів унеможливлює конкуренцію лише 
на основі якості чи ціни. Фермери як маркетологи 
намагаються знайти альтернативні важелі впли-
ву на споживчий вибір, підвищуючи ефективність 
діяльності господарства та не забуваючи про не-
обхідність задоволення потреб споживачів.

Нині недостатньо мати певний набір конку-
рентних переваг і за їх допомогою вести конку-

Таблиця 1
Перспективи управління маркетингом в системі фермерських господарств

Найменування 
підходу Сутність Характерні особливості

Перспективи реалізації 
в системі фермерських 

господарств

Вдосконалення 
виробництва

головною конкурентною 
перевагою вважається 
відносно низька ціна 
продукції

можливе за виключних 
умов значного 
перевищення попиту над 
пропозицією, відсутності 
товарів субститутів

Можливе застосування 
за наявністю ефективно 
функціонуючих галузевих 
напрямків, стабільного попиту 
на продукціюВдосконалення 

товару

головною конкурентною 
перевагою вважається 
відмінні, унікальні якості 
товару

Інтенсифікація 
комерційних зусиль

ґрунтується на 
інтенсивному просуванні 
товарів, що виробляє 
господарство

передбачає активне 
використання наявних 
людських ресурсів при 
агресивній рекламній 
компанії

практична реалізація 
ускладнюється відсутністю 
належної кількості людських 
ресурсів та розвиненої 
інформаційної мережі

Чистий маркетинг

ґрунтується на 
виробництві товарів,  
які відповідають 
потребам споживачів

маркетинговий 
інструментарій спрямований 
на дослідження 
потреб споживачів, їх 
передбачення

потребує наявності постійно 
діючої служби моніторингу 
відповідних сегментів ринку 
сільськогосподарської продукції 
та фахівців із розробки товарів

Соціально-
орієнтований 
маркетинг

орієнтована на 
створення власного 
позитивного іміджу перед 
споживачами у якомога 
довшій перспективі

власне задоволення потреби 
відходить на другий план, 
посилюються акценти щодо 
підвищення загального 
добробуту суспільства

можлива за умов інтеграції 
фермерського господарства 
у регіональні проекти щодо 
сталого розвитку сільських 
територій

Джерело: авторська розробка з використанням [4; 9]

рентну боротьбу на ринку. Необхідно оптимально 
поєднувати конкурентні переваги та компетенції 
суб’єкта господарювання із врахуванням сильних 
і слабких позицій внутрішнього середовища, з од-
ного боку, та можливостей і загроз – з іншого; 
та із врахуванням цих аспектів виробити довго-
строкову стратегію й ефективно використовува-
ти маркетинговий інструментарій, який необхідно 
застосовувати відповідно до структури ринку. 

Посилення конкуренції у виробництві і реалі-
зації сільськогосподарської продукції та сирови-
ни між вітчизняними виробниками, збільшення 
присутності на національному ринку іноземних 
товаровиробників, продукція яких займає все 
більші сегменти ринку, зниження рівня плато-
спроможності споживачів зумовлюють необ-
хідність мобілізувати потужності й утримати 
позиції українськими товаровиробниками на 
внутрішньому агропродовольчому ринку.

Висновок. Маркетинг потрібно розглядати не 
як один з елементів управління фермою, а як 
його головна функція, яка визначає зміст усієї 
виробничої і економічної діяльності. Покращен-
ня ефективності діяльності фермерських госпо-
дарств потребує вдосконалення процесу реалі-
зації продукції та підвищення прибутку шляхом 
входження господарства до мережі збутових ко-
оперативів і маркетингових груп в агробізнесі.  
Їх створюють для зменшення витрат на реалі-
зацію, досягнення ефекту масштабу, зміцнення 
своїх позицій у торговельних операціях. 

Нагальна потреба впровадження маркетинго-
вих заходів в забезпеченні конкурентоспромож-
ності фермерських господарств викликана ще й 
тим, що у фермерів відсутня ефективна систе-
ма реалізації продукції, матеріально-технічного 
і виробничого обслуговування, спостерігається 
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певна їх відірваність від ринків інформації, кре-
дитів, бюджетного фінансування. Все це призве-
ло до послаблення економічної стійкості більшос-
ті господарюючих суб’єктів аграрного сектору 
економіки. 

Фермерські господарства повинні налагоджува-
ти зв'язки зі споживачами, використовуючи заходи 
"прямого маркетингу". Це вимагає ретельного дослі-
дження ринку та поведінки споживачів до початку 
виробництва сільськогосподарської продукції.
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Аннотация
В статье определена совокупность внешних и внутренних факторов обеспечения конкурентоспособности фермерских 
хозяйств с учетом региональных тенденций их развития. Обоснованы приоритетные факторы конкурентоспособно-
сти и определены стратегические цели, достижение которых обеспечит устойчивое развитие фермерских хозяйств и 
укрепления их позиций на аграрном рынке.
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MARKETING BASIS OF COMPETITIVENESS OF FARMERS 'FARMS OF UKRAINE

Summary
The totality of the external and internal factors of competitiveness of farmhouses providing were determined taking into 
account regional development tendencies was made in the article. The priority factors of competitiveness rising were 
given proof of and the strategic purposes which lead to the stable development of farmhouses and their strengthening in  
the agrarian market were defined.
Key words: sustainable development, farmer, competitiveness, profit, market, marketing, innovations, realization, solvency.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 39

1 (19), February 2018© Батракова Т. І., Зямко К. Г., Тонких І. О., 2018

УДК 338.43:336.77(477)

Батракова Тетяна Іванівна
кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів і кредиту
Запорізького національного університету

Зямко Катерина Григорівна, 
Тонких Ірина Олександрівна

студенти
Запорізького національного університету

СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

В статті аналізується сучасний стан банківського кредитування підприємств АПК в Україні, проаналізовано сучасний 
стан кредитування аграрного сектору економіки, виявлено основні його недоліки. Розроблено пропозиції щодо удоско-
налення державної підтримки кредитування сільськогого сподарства України.
Ключові слова: кредит, банківське кредитування, кредитне забезпечення, пільгове кредитування, сільськогосподар-
ські підприємства.

Постановка проблеми. Аграрний сектор набув 
нового значення для економіки України в кон-
тексті стрімкого зростання обсягів виробництва 
та експорту протягом останнього десятиліття. 
Разом з тим внаслідок конфлікту на Донбасі різ-
ке падіння промислового виробництва і згортан-
ня металургійного експорту зумовило прискоре-
ну реструктуризацію економіки України, значно 
підвищивши значення агросектору у її структурі 
та експорті. Разом з тим, у сільськогосподарських 
підприємствах не має необхідних в обігу коштів, 
які необхідні для закупівлі засобів захисту рос-
лин і тварин, насіння, добрив, пального та при-
дбання нової техніки, адже існуюча вже зношена 
та застаріла. В таких умовах тільки кредитуван-
ня сільськогосподарських підприємств дозволяє 
вирішити проблему, пов’язану із специфікою 
агропромислового виробництва як суб’єкта кре-
дитування. Проте, через високу ризикованість 
цього бізнесу, низьку кредитоспроможність під-
приємств, низьку якість і ліквідність застави, 
яку підприємства можуть запропонувати банкам, 
відсутність механізмів іпотечного кредитування 
в галузі, а також через недосконалість законо-
давчих механізмів, отримати ці кредити буває 
досить проблематично.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В економічній літературі останніх років багато 
приділено уваги проблемі кредитування сіль-
ськогосподарських підприємств. В Україні таки-
ми вченими, як М.Я. Дем’яненко, В.М. Алексій-
чук, П.А. Лайко, П.Т. Саблук, В.О. Паламарчук, 
М.І. Савлук, Т.Т. Ковальчук, В.А. Табінський  
та інші. За їх значного вкладу в дослідження 
проблем кредитування сільськогосподарських 
підприємств водночас виклики сьогодення ви-
магають формування нових підходів щодо пошу-
ку та вибору розмаїття варіантів кредитування 
діяльності аграрних підприємств та окреслення 
горизонтів якісної розбудови механізму креди-
тування. Вказане зумовлює значимість, актуаль-
ність та важливість обраної теми дослідження

Метою статтіє аналіз сучасного стану кре-
дитного забезпечення сільськогосподарських під-
приємств України, дослідження існуючих про-
блем та розробка пропозицій щодо їх вирішення.

Актуальність проблеми. Аналiз вітчизняного 
i зарубіжного наукового надбання з даної про-
блеми показав, що вона є невичерпною i акту-
альною в будь-який період розвитку суспільства. 
Агровиробники є основою аграрного сектору еко-
номіки будь-якоїдержави. Саме за рахунок цих 
виробників забезпечується продовольча безпека. 
Крім того, завдяки невеликим агрокомпаніям ви-
рішується проблема зайнятості в сільськіймісце-
вості, адже ні для кого не секрет, що саме такі 
компанії є одними з основнихроботодавців на селі. 
Проте проблема аграрних ринкових трансформа-
цій в Україні вимагає більш глибокого і комплек-
сного дослідження інституційних чинників, осо-
бливо неформальних інститутів, які виявилися 
найскладнішими для ринкової переорієнтації. 

Виклад основного матеріалу. Кредитування 
аграрних підприємств базується на тих принци-
пах, що й кредитування підприємств інших секто-
рів економіки, але має суттєві особливості. Одні з 
цих особливостей мають сталий характер (сезон-
ність сільськогосподарського виробництва, підви-
щена потреба аграрних підприємств в основному 
капіталі тощо), інші – зумовлені сучасним станом 
аграрного сектору економіки (незадовільний фі-
нансовий стан більшості підприємств, значний фі-
зичний і моральний знос основних засобів тощо).

У розвитку сільського господарства ви-
рішальну роль відіграють кредитні ресурси.  
Це зумовлено сезонним розривом між вкладен-
ням і надходженням коштів та безперервністю 
процесів відтворення. Значна потреба в оборот-
ному капіталі за недостатності власних коштів 
перетворює кредит у вагоме джерело форму-
вання фінансових ресурсів і зумовлює необхід-
ність пошуку шляхів кредитного забезпечення.  
Разом з тим отримання кредитів для підприємств 
аграрної сфери залишається проблемним. У зна-
чній мірі проблеми кредитування зумовлені:

1) Зменшенням обсягів державної підтримки 
сільського господарства; 

2) недоступністю кредитних ресурсів для 
сільськогосподарських підприємств через високі 
відсоткові ставки;

3) ігноруванням при кредитуванні сезонності 
робіт.
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На сьогоднішній день в Україні виробництвом 
сільськогосподарської продукції займається більше 
52 000 суб’єктів господарювання, серед яких близь-
ко 40 000 – це фермерські господарства. Більш того, 
останні два роки кількість фермерських господарств 
навіть почала поступово зростати. Середня площа 
сільськогосподарських угідь одного фермерського 
господарства становить майже 150 га [1].

Станом на кінець 2015 року значно зменши-
лись обсяги виділення державних цільових ко-
штів для придбання техніки, обладнання, будів-
ництва виробничих та обслуговуючих об’єктів 
або фінансування є недостатнім для того, щоб 
суб’єкти господарювання АПК мали змогу купи-
ти всю необхідну техніку та матеріали для під-
вищення ефективності своєї діяльності.

Хоча, з таблиці видно, що кількість деяких ви-
дів сільськогосподарської техніки має тенденцію до 
збільшення на кінець 2015 року порівняно з попере-
днім, однак, кількість техніки все ж є недостаньою. 

З подальшим розвитком ринкових відносин 
зросла залежність функціонування сільсько-
го господарства від фінансово-кредитної системи.  

Таблиця 1
Наявність основних видів сільськогосподарської техніки  

у сільськогосподарських підприємствах у 2013–2015 роках

 
Сільськогосподарські підприємства У т.ч. фермерські господарства

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Тракторивсіх марок 140541 130811 127852 34370 33593 34528
Вантажні та вантажно-
пасажирськіавтомобілі 96112 87307 83567 14717 13616 14243

Тракторніпричепи 57069 52176 49004 10539 10153 9793
Сівалкивсіхвидів 69481 65596 65492 18384 18419 19342
Картоплесаджалки 1961 1689 1631 773 662 715
Дощувальнімашини 3593 3723 3815 478 475 565
Сінокосаркитракторні 8294 8014 7892 1807 1894 2001
Жатки валкові 14255 13485 13595 3363 3403 3592
Комбайни:

зернозбиральні 29364 27196 26735 8451 8355 8774
кукурудзозбиральні 1995 1784 1634 339 340 321
кормозбиральні 5948 5274 4982 497 510 493
льонозбиральні 259 209 187 28 9 14
картоплезбиральні 1459 1276 1215 476 417 434

Бурякозбиральнімашини (без 
машин для обрізання бурячиння) 3036 2747 2427 625 562 513

Доїльні установки та апарати 11026 10476 10232 722 788 780

Джерело: сформовано на основі даних [1]

Це, в свою чергу, зумовлює необхідність оцінити 
тенденції кредитування сільського господарства, як 
вцілому, так і за видами економічноїдіяльності [2].

За статистичними даними Національного бан-
ку України, станом на 01.12.2015 кредити, нада-
ні підприємствам агропромислового комплексу 
складали близько 115,5 млрд. гривень. Законом 
України «Про Державний бюджет України на 
2015 рік» було передбачено видатки загального 
фонду напроведення заходів в агропромисловому 
комплексі з обсягом фінансування 300 млн. грн., 
які спрямовано для регіонів в повному обсязі.

За підсумками року фактично використано кошти 
в сумі 290,6 млн. грн., залишок склав – 9,4 млн. грн. 
Спрямовані до бюджету кошти дозволили здеше-
вити кредити загальним обсягом 7, 8 млрд., в тому 
числі: 3,2 млрд. грн. – кредити, залучені в 2014 році 
та 4,6 млрд. грн. – кредити, залучені у 2015 році.

Кредитні гроші були залучені підприємствами 
на витрати у галузі рослинництва, тваринництва, 
закупівлю молодняку сільськогосподарських 
тварин та птиці та на інші витрати (рис. 1).

Тенденція щодо кредитування зумовлена 
як суб'єктивними, так і об'єктивними 
чинниками. Відомо, що однією з умов 
отримання кредиту є кредитоспромож-
ність позичальника, тобто гарантія по-
вернення кредиту. В умовах невисокого 
рівня прибутковості, а часто і збитко-
вості, низької ліквідності активів, сіль-
ськогосподарські підприємства часто є 
некредитоспроможними. У результаті 
маємо замкнуте коло: відсутність фі-
нансових ресурсів – це причина низь-
кої ефективності сільськогосподар-
ського виробництва, що у свою чергу, 
унеможливлює отримання кредитних 
ресурсів. У цих умовах необхідна роз-
робка та реалізація нових, адекватних 

понад 5,2 
млрд. грн 

майже 2,3 
млрд. грн 

3282,9 млн. 
грн 48,9 млн. грн. витрати у галузі 

рослинництва 

витрати у галузі 
тваринництва 

закупівлю молодняку 
сільськогосподарських 
тварин та птиці  

інші витрати 

 

Рис. 1. Стан кредитування АПК у 2015 році [3]
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сучасним умовам методичних підходів до фінан-
сово-кредитного забезпеченнягалузі.

Сучасна система сільськогосподарського кре-
дитування в Україні характеризується поєднан-
ням ринкового і пільгового механізмів кредитуван-
ня. При чому пільговий механізм кредитування 
аграріїв здійснюється за спеціальними програма-
ми, спрямованими на підвищення ефективності 
аграрного виробництва. Порядок використання 
коштів із Державного бюджету для здешевлення 
сільськогосподарських кредитів затверджується 
Кабінетом Міністрів. Процедура часткової ком-
пенсації комерційним банкам кредитної ставки за 
надані аграрним підприємствам пільгові кредити 
здійснюється за наступною схемою (рис. 2) і є до-
сить громіздкою. Вона включає велике коло учас-
ників та складну процедуру оформлення піль-
гових кредитів, яка утруднює доступ аграрних 
підприємств до кредитнихресурсів [4, с. 209]. 

Практичне застосування механізму здешев-
лення сільськогосподарських кредитів в Україні 
переконує у наявності ряду недоліків, середяких: 

– складний університет механізму кредитної 
субсидії і його розпорошеність між багатьма по-
зичальниками й напрямами кредитування;

– недостатня гнучкість механізму, що значно 
обмежує кількість користувачів пільговими кре-
дитами;

– недосконалість об'єкта часткової компенса-
ції та порядку розрахунку її розміру;

– недостатня прозорість, що призводить до 
зловживання при розподілі пільгових кредитів; 

– неповні відшкодування втрат комерційних 
банків, пов’язаних з використанням пільгових 
відсоткових ставок, що зменшує ефективність 
таких операцій; 

– затримки у поверненні кредитів тощо.
Щодо сучасного стану кредитування сільського-

го сподарства, то слід відзначити те, що заходи, які 
було вжито, стимулювали надходження аграрним 
товаровиробникам. Зростання обсягів державної 
фінансової підтримки дозволило значно збільшити 
обсяги залучених на пільгових умовах кредитів.

Станом на 21.08.2015 залучено кредитів під-
приємствами АПК, майже в 1,5 раза більше, ніж 
на відповідну дату 2014 року (рис. 3).

Процентні ставки під які залучались кредити 
в 2015 році становили: в національні валюті від 
17% до 36%; в іноземній валюті від 10% до 19,1%.

Фактичні витрати сільськогосподарських 
підприємств станом на 21.08.2015 станови-
ли 35,9 млрд. грн (44,1% до планової потреби у 
81,5 млрд. грн) [3].
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Рис. 2. Схема здешевлення кредитів для аграрнихпідприємств [4]

Проведене в нашій країні реформування аграр-
ної галузі та персоніфікація землі мали забезпечити 
комерціалізацію всіх ланок АПК, створити ринкові 
інфраструктури завдяки виробленню оптимальної 
цінової, податкової, кредитної й митної політики, 
виборчого підходу в державній підтримці суб'єктів 
сільськогосподарського виробництва, а також за 
допомогою заходів, що забезпечують науково-тех-
нічне, технологічне та кадрове зміцнення галузі й 
вирішити складну та важливу задачу забезпечен-
ня продовольчої безпеки держави на рівні сучас-
них потреб розвитку цивілізації.

І хоча в даній галузі вже є позитивні резуль-
тати, але все ж є низка проблем, які потрібно ви-
рішити. Практика показала, що через незадовіль-
не наукове обґрунтування питань прогнозування 
стану об'єктів і об'ємів своєчасного регулювально-
го втручання, недосконалість інструментів аграр-
ної стратегії, низьку кваліфікацію управлінського 
персоналу, повільне впровадження ринкових ме-
ханізмів, державне регулювання економіки АПК 
поки що є малоефективним. Створення в Укра-
їні збалансованого продовольчого господарства 
можливо лише за умов здійснення прогнозовано-
го механізму державного регулювання АПК, що 
включає широкий комплекс заходів щодо впливу 
держави на систему економічних відносин [4].

Головною метою державного регулювання 
економіки агропромислового комплексу є еконо-
мічна й соціальна стабільність держави та закрі-
плення існуючого ладу як усередині країни, так 
і за кордоном, адаптація його до мінливих умов 
буття. Від цієї головної мети опосередковується 
і розгалужується так зване дерево конкретних 
цілей, без яких не може бути досягнута і голо-
внаціль. Ці конкретні цілі невід'ємно пов'язані 
з об'єктами державного регулювання економіки 
(рис. 4) [5].
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Рис. 3. Залучені кредити підприємствами АПК [3]
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Розв’язання проблем розвитку агропромис-
лового комплексу України лежить у площині як 
аграрної, так і регулятивної, регіональної та со-
ціальної політики. Щодо першої, то йдеться саме 
про підтримку прагнень виробників сільськогос-
подарської продукції здійснювати її зберігання. 
Переробку, реалізацію, що дає можливість зна-
чно збільшити власні доходи, створити робочі 
місця, поліпшити добробут сільських жителів.

Загально визнаним напрямом сільського 
розвитку є диверсифікація діяльності, у тому 
числі створення сприятливих умов для поши-
рення її несільськогосподарських видів у сіль-
ській місцевості. 

Висновки. Отже, сьогодні існує нагальна по-
треба прийняття в аграрному секторі невідклад-
них та ефективних заходів з метою припинен-
ня подальшого розвитку негативних тенденцій і 
забезпечення зростання масштабів виробництва 
більшості видів сільськогосподарської продукції, 
покращення якості продукції, поліпшення ціно-
вої кон’юнктури на споживчому ринку.

Основними завданнями щодо поліпшення кре-
дитування сільськогосподарських підприємств є: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ АПК  
Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ : 

Стабільності продовольчого постачання протягом року за різних умов 
на всій території країни 

Ресурсної достатності продовольчих товарів за рахунок власного 
виробництва та імпорту 

Раціональної структури споживання 

Доступності харчових продуктів усім верствам населення незалежно 
від доходів 

Незалежної якості продовольчих товарів 

Рис. 4. Структура цілей державного регулювання АПК

– розширення ринку банківських послуг 
(впровадження нетрадиційних способів креди-
тування українськими банками, які набули ши-
рокого розповсюдження в Європі – проектне 
фінансування,форвардне кредитування, фор-
фертування, факторинговіоперації);

 – розширення можливостей та сприяння роз-
витку альтернативних фінансових установ; 

– розробка і застосування всіх можливих 
джерел для залучення капіталу при кредиту-
ванні сільського господарства: раціональне ви-
користання бюджетних коштів, збільшення асиг-
нувань для кредитування з держави, залучення 
іноземних кредитів, створення за їх рахунок ме-
ханізмів державного, банківського або змішаного 
кредитування; 

– вирішення майнового і земельного питань; 
– вирішення проблем старихборгів.
На основі вищесказаного, можемо стверджува-

ти, що запровадження інноваційних методів кре-
дитування сільськогосподарських підприємств в 
Україні має значні перспективи, оскільки дозво-
лить вдосконалити систему кредитування та дати 
поштовх для розвитку сільського господарства.

Література:
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ukrstat.gov.ua/.
2. Гомза В.М. Сучасний стан банківського кредитування підприємств // Економічні науки. – 2014. – Випуск 6. Части-

на 2. – С. 137–141.
3. Міністерство аграрної політики та продовольства України України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://minagro.gov.ua/.
4. Чорнобай О. Особливості кредитування аграрних підприємств в умовах ринкової економіки // Актуальні проблеми 

економіки – 2009. – № 5. – с. 207–221.
5. Щекович О. Використання зарубіжного досвіду державного регулювання економіки АПК в Україні // Економіка 

АПК. – 2009. – № 1. – С. 140–146.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 43

1 (19), February 2018

Батракова Татьяна Ивановна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов и кредита
Запорожского национального университета
Зямко Екатерина Григорьевна, 
Тонких Ирина Александровна
студенты
Запорожского национального университета

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Аннотация
В статье анализируется современное состояние банковского кредитования предприятий АПК в Украине, проанализи-
ровано современное состояние кредитования аграрного сектора экономики, выявлены основные его недостатки. Разра-
ботаны предложения по совершенствованию государственной поддержки кредитования сельского хозяйства Украины.
Ключевые слова: кредит, банковское кредитование, кредитное обеспечение, льготное кредитование, сельскохозяй-
ственные предприятия.

Batrakova Tatyana Ivanovna
PhD, Associate professor of Finance and Credit division
Zaporizhya National University
Zyamko Екaterina Grigorievna, 
Tonkikh Irina Aleksandrovna
students,
Zaporozhian national university

СURRENT STATUS OF AGRICULTURAL CREDIT COMPANIES

Summary
In the article analyzes the current state of bank lending to agricultural enterprises in Ukraine, analyzes the current state of the ag-
ricultural sector lending, found its main drawbacks. Suggestions for improvement lending state support of agriculture of Ukraine.
Key words: credit, bank lending, credit support, soft lending, agricultural credit companies.

© Вітер О. М., Килин О. В., Стручок Н. М., 2018

УДК 378

Вітер Олександра Миколаївна
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності
Львівського інституту економіки і туризму

Килин Оксана Василівна
кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку та фінансів
Львівського інституту економіки і туризму

Стручок Наталя Михайлівна
доцент кафедри міжнародної економіки

та інвестиційної діяльності
Львівського інституту економіки і туризму

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 
СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті розглядається питання використання компетентнісного підходу при підготовці фахівців сфери підприємниць-
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діяльність.

Постановка проблеми. Підготовка сучасного 
фахівця, який відповідав би сучасним вимогам і 
володів певними компетенціями щодо свого фаху 
у закладах вищої освіти України, є на сьогоднішні 
актуальною проблемою. Знання, отримані в сті-

нах освітнього закладу, ретельне вивчення всіх 
дисциплін у поєднанні з усіма видами практик 
формують студента як особистість, формують 
світогляд і потенціал, який може і повинен бути 
реалізований у майбутній практичній діяльності. 
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Такий підхід вимагає серйозної уваги до роз-
робки навчальних планів, програм навчальних 
дисциплін, практичної підготовки та перенесення 
уваги із процесу навчання на його результат че-
рез орієнтацію змісту й організацію навчання на 
засадах компетентнісного підходу. Правильне ви-
значення компетенцій великою мірою пливає на 
результати навчання і засвідчує реалістичність 
навчальних планів та програм та можливість за-
стосування знань у практичній діяльності. 

Зміст вищої економічної освіти вносить ва-
гомий вклад у розвиток підприємницької діяль-
ності в країні, цілеспрямовано наділяючи молодь 
знаннями і навичками підприємницької поведін-
ки, формуючи позитивне ставлення до підпри-
ємницької ініціативи і тим створює умови для 
формування підприємницької культури нашого 
суспільства. Основною рушійною силою підпри-
ємництва є випускники закладів вищої освіти, 
еліта, яка має якісну освіту, вміє втілювати зна-
ння в конкретні проекти, володіє навичками, не-
обхідними для інноваційної та творчої діяльності.

Особливо актуальною є практична підготовка 
фахівців, оскільки на сьогодні, в умовах ринкової 
економіки, де переважає приватна форма влас-
ності, випускники всіх галузей та спеціальностей 
готуються працювати у сфері підприємницької 
діяльності, вчаться аналізувати та прогнозувати 
тенденції, що відбуваються на ринку і при цьому, 
економічна складова підготовки має бути домі-
нантою фахової підготовки. 

В широкому розумінні “підприємницька ком-
петентність” розглядається як модель поведінки, 
що ґрунтується на творчому, інноваційному під-
ході до будь-якого виду трудової діяльності.

Провідна роль у формуванні підприємниць-
ких компетентностей відводиться змісту еконо-
мічної освіти, який найбільш повно представлено 
в рамках освітньо-професійної програми підготов-
ки студентів за галуззю знань 07 “Управління та 
адміністрування” та спеціальностями «Облік і опо-
даткування», «Менеджмент», «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Однак, підготов-
ка за галузями знань 24 «Сфера обслуговування»  
(за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа», 
«Туризм»), 29 «Міжнародні відносини» (за спеціаль-
ністю «Міжнародні економічні відносини»), 18 «Ви-
робництво та технології» ( за спеціальністю «Харчо-
ві технології») також вимагають формування таких 
моделей знань, які дозволяють студентам активно 
працювати у сфері бізнесу і підприємницької діяль-
ності. У зв’язку з цим виникає необхідність в про-
цесі формування навчальних планів і програм та 
професійної підготовки фахівців вказаних галузей 
знань і спеціальностей акцентувати увагу на еко-
номічній підготовці, ґрунтовному вивченні еконо-
мічних дисциплін та формуванні підприємницьких 
компетенцій. Такий підхід дасть змогу формувати 
нову формацію працівників, які здатні не лише за-
своїти професійні знання, які відповідають фаху, а 
й формувати особливі компетенції які властиві пра-
цівникам підприємницької сфери діяльності: засто-
совувати оригінальні, новаторські підходи до оцінки 
й реалізації різних професійних і життєвих завдань. 

Постановка завдань. Метою статті є висвіт-
лення деяких аспектів практичної реалізації 
формування компетентнісної моделі навчання в 

процесі підготовки фахівців підприємницького 
сектору економіки.

Формування підприємницьких компетентнос-
тей студентів, підприємницької культури моло-
ді в умовах вищої школи розглядаються в працях 
Х. Магомедова, М. Пічкур, Г. Матукова, О. Федоров 
О. Сулаєва, О. Серебреннікова, Т. Матвєєва. Психо-
лого-педагогічні аспекти підприємницької діяльнос-
ті знаходимо в працях Н. Побірченко, І. Добренко 
О. Чарушина, Д. Коняєв, Г. Щокін, Г. Чернер та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічні, соціальні та інші чинники розвитку ци-
вілізації посилили зацікавленість суспільства в 
результатах освіти і призвели до появи поряд із 
традиційними (певними ступенями освіти) нових, 
більш важливих індикаторів цих результатів – 
компетентностей [2]. У наукових джерелах поняття 
"компетентність" трактується як сукупність знань, 
навичок, якостей, поведінки, ставлення і застосу-
вання їх у практиці професійної діяльності [3]. 

Міжнародні організації (комісія Ради Європи, 
ЮНЕСКО, Міжнародний департамент стандартів 
для навчання, досягнення та освіти) розглядають 
компетентності як здатність застосовувати зна-
ння й вміння, що забезпечує активне застосуван-
ня навчальних досягнень у нових ситуаціях [3]. 

«Компетентнісний підхід означає поступову пе-
реорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з пе-
реважаючою трансляцією знань, формуванням на-
вичок створення умов для оволодіння комплексом 
компетенцій, які означають потен– ціал, здатність 
випускника до виживання і стійкої життєдіяльнос-
ті в умовах сучасного багаточинникового соціально-
політичного, ринково-економічного, інформаційно і 
комунікаційно насиченого простору» [4]. «…особли-
вості навчання на основі компетентності: навчання 
сконцентроване на вихідних результатах, а не на 
вхідних; враховується переважно здатність вико-
нання практичних завдань, але беруться до уваги і 
знання; навчання у виробничих умовах (принаймні 
частина навчання відбувається на робочому місці в 
умовах виробництва» [1]. 

Ключовими компетентностями, на думку 
О. Пометун [2], вважаються ті, що мають влас-
тивості надпредметності (міжпредметності), по-
ліфункціональності, поліпредметності, куль-
туродоцільності. Окрім цього, до структури 
професійної компетентності науковцем включено 
загальногалузеві й предметні. 

Випускник закладу вищої освіти, який прой-
шов відповідний курс навчання відповідно до 
кваліфікаційних характеристик професій пра-
цівників, може займати посади керівників та 
працювати на інших ділянках за фахом, якщо 
володітиме необхідними багатовимірними полі-
функціональними, надпредметними та міждис-
циплінарними ключовими компетентностями. По-
вний зміст базових компетентностей майбутніх 
фахівців у закладах вищої освіти представлено в 
освітньо-кваліфікаційних характеристиках відпо-
відно до галузі знань та спеціальностей, де пере-
лічено типові види їхньої професійної діяльності.

Однак оскільки підприємець є ключовим 
суб’єктом ринкової економіки, то майбутньому 
фахівцеві цієї сфери діяльності необхідно роз-
вивати інтегровані компетенції які формують 
підприємницький хист та творчий підхід до роз-
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витку бізнесу. Тому, саме економічні дисципліни 
формують знання, вміння та компетенції необ-
хідні для успішного підприємця:

– вміння започаткувати власну справу, орга-
нізовувати процес формування засновницьких 
документів та проходження процедури реєстра-
ції підприємства, складання бізнес-плану;

– вміння визначати напрями розвитку під-
приємства у формуванні цінової, кредитно-бан-
ківської, податкової та страхової політики, соці-
альної та зовнішньоекономічної діяльності;

– вміння формувати стратегію розвитку під-
приємства на основі моніторингу ринку і конку-
рентного середовища;

– вміння організовувати, формувати, планувати 
і координувати всі види діяльності підприємства.

– вміння забезпечувати відповідність продук-
ції та послуг для задоволення потреб споживачів 
на внутрішньому і зовнішньому туристичному 
ринку;

– застосовувати заходи для підвищення про-
дуктивності праці та ефективності виробництва з 
метою підвищення рівня рентабельності підпри-
ємства;

– вміння формувати систему мотивації та 
стимулювання персоналу на досягнення високих 
економічних та фінансових результатів. 

Для формування кваліфікованого фахівця 
сфери бізнесу визначено найважливіші інте-
гровані знання і вміння які вони повинні засво-
їти незалежно від галузі знань чи спеціальності 
якою вони оволодівають : 

– вміння заснувати фірму (підприємство) або 
займатись розширенням її діяльності;

– вміння сформувати маркетингову стратегію 
фірми;

– сформувати і розвивати бренд фірми (під-
приємства);

– вміння розробити бізнес-план фірми;
– проаналізувати основні економічні параме-

три фірми з метою підвищення рентабельності 
підприємства.

 Для успішного засвоєння знань необхідних 
для розвитку підприємницької ініціативи, фа-
хового, креативного управління підприємством 
та формування інтегрованих компетенцій, яки-
ми повинні володіти керівники підприємницьких 
структур, розроблені типові моделі, які за допо-
могою певного алгоритму, покроково відобража-
ють процес реалізації певної інтегрованої компе-
тенції. Вони спрямовані на оптимізацію процесу 
навчання та професійного становлення особис-
тості студента з метою формування готовності 
творчо й ефективно вирішувати складні підпри-
ємницькі завдання.

Розроблені моделі застосовують елементи ал-
горитмічного підходу і реалізовуються за допо-
могою блок – схем . 

Однією з ключових компетенцій, яка необхід-
на для засвоєння та реалізації майбутніми фа-
хівцями підприємницького сектора економіки, 
є модель заснування та розширення діяльності 
підприємства (рис. 1).

Модель зображена за допомогою блок – схеми 
і реалізується за допомогою послідовних кроків, 
кожен з яких є окремою компетенцією, яка має 
бути засвоєна студентами:

– вміння започаткувати власну справу;
– організовувати процес формування засно-

вницьких документів;
– проходження процедури реєстрації підпри-

ємства;
– формування бізнес-плану;
 – вміння організовувати, формувати, плану-

вати і координувати всі види діяльності підпри-
ємства.

– вміння формувати стратегію розвитку під-
приємства на основі моніторингу ринку і конку-
рентного середовища.

Формування міжпредметних інтегрованих 
компетенцій формують дисципліни, кожна з 
яких вивчається на різних курсах і в різних об-
сягах: «Економічна теорія», «Економіка підпри-
ємства», «Прикладна статистика», «Маркетинг», 
«Економіка праці і соціально-трудові відносини», 
«Основи підприємництва», «Аналіз господарської 
діяльності». Перераховані дисципліни форму-
ють інтегроване ядро знань, яке в сукупності дає 
можливість забезпечити формування професій-
них компетенцій фахівців підприємницького сек-
тору економіки.

Прикладом реалізації ще однієї інтегрованої 
компетенції, яка необхідна майбутнім фахівцям під-
приємницького сектору економіки є модель форму-
вання маркетингової стратегії, яка є однією зі скла-
дових частин компетентнісної моделі заснування та 
розширення діяльності підприємства (рис. 2).

Основне завдання сформованої моделі поля-
гає в тому, щоб визначити короткострокові та 
довгострокові цілі діяльності підприємства, ви-
значити завдання стратегії для розвитку під-
приємства, що враховують накопичений досвід 
ринкових відносин і основні маркетингові компе-
тенції; здійснити аналіз ринкових можливостей 
підприємства; формувати маркетингову страте-
гію через : вибір цільових ринків підприємства; 
розподіл ринку на сегменти і вибір сегментів для 
яких розроблені асортиментні пропозиції; пози-
ціонування підприємства, тобто визначення осо-
бливих, найсприятливіших місць товарних про-
позицій підприємства в сприйнятті споживачами 
цільового ринку.

Таким чином, стратегія маркетингу – цен-
тральна ланка, яка зв’язує цілі й оперативні за-
ходи (тактику) підприємства. 

Ще однією важливою інтегрованою компетен-
цією, якою має володіти фахівець підприємниць-
кого сектору економіки є аналіз фінансово-еко-
номічної ефективності діяльності підприємства 
(підвищення рентабельності). Задана інтегрована 
компетенція реалізовується через аналіз осно-
вних економічних параметрів фірми та застосу-
вання заходів для впливу на підвищення рента-
бельності підприємства, і є ще однією складовою 
моделі заснування та розширення діяльності під-
приємства.

Основними шляхами підвищення рентабель-
ності підприємства є зростання прибутку під-
приємства, який досягається шляхом зростання 
валового доходу підприємства та застосування 
заходів для мінімізації витрат. Механізм форму-
вання даної компетентнісної складової відобра-
жено в моделі підвищення рентабельності під-
приємства (рис. 3).



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ46

1 (19), лютий 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємницька ідея  
(наприклад у сфері туризму та ГРС) 

Заснування ФОП  
та юридичних осіб 

Діюче підприємство 

Підготовка засновницьких 
документів 

Формує стратегію 
подальшого розвитку 

Проходження процедури 
реєстрації 

Виробнича 
стратегія 

Формування бізнес-плану 
ФОП та юридичний осіб Формування бізнес-

плану діючого 
 

Маркетингова 
стратегія 

Фінансово-
інвестиційна 

Реалізація бізнес-плану Реалізація бізнес-плану 

Аналіз фінансово-
економічної ефективності 

Рис. 1. Модель створення та розширення діяльності підприємства

 
Рис. 2. Модель формування маркетингової стратегії підприємства
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Функціонування підприємства супроводжуєть-
ся безперервним кругообігом коштів, який здій-
снюється у формах витрат ресурсів і одержання 
доходів, їх розподілу і використання. Тому, ефек-
тивне засвоєння стратегії зростання доходів дасть 
змогу оптимально використовувати ці знання для 
ефективного розвитку підприємства.

Використання ефективної стратегії збільшен-
ня доходів є важливим чинником розвитку під-
приємства. Згідно розробленої моделі основними 
резервами зростання доходів є формування кон-
курентної цінової політики шляхом використання 
системи цінових знижок за рахунок логістичного 
підходу до вибору посередників та розвитку влас-
ного виробництва; оптимізації ціни продажу това-
рів (послуг) за рахунок використання сприятливої 
торговельної кон’юнктури; збільшення обсягів то-
варів (послуг) за рахунок здійснення маркетинго-
вого підходу до реалізації товарів, диверсифікація 
асортименту, розширення системи послуг та ви-
користання ефективних рекламних засобів.

Для досягнення високих результатів роботи, 
підприємство передбачає управління витратами 
на виробництво, та реалізацію продукції. В роз-
робленій моделі важливе місце займають ви-
трати підприємства, які потрібно розглядати як 
складну економічну категорію, яка поєднує в собі 
процес формування необхідного обсягу еконо-
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Рис. 3. Модель підвищення рентабельності підприємства

мічних ресурсів на підприємстві, процес їхнього 
використання. Економічне розуміння витрат ба-
зується на проблемі обмеженості ресурсів і мож-
ливості їхнього альтернативного використання.

Студенти володіють знаннями про шляхи 
зменшення витрат виробництва через знижен-
ня витрат сировини, матеріалів, палива, лікві-
дація непродуктивних витрат і втрат підприєм-
ства, зниження зарплати на одиницю продукції.  
Це складний процес, який означає за своєю сут-
ністю управління всією діяльністю підприємства, 
оскільки охоплює всі сторони виробничих процесів. 

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновок, що 
формування інтегрованих компетенцій, які необхід-
ні фахівцю підприємницького сектору економіки, 
шляхом засвоєння запропонованих моделей, поряд 
з володінням іноземними мовами, сприяють актив-
ній участі підростаючого покоління в професійному 
суспільному житті, забезпечують конкурентоспро-
можність підприємства та економіки в цілому. 

Отже, використання запропонованих моделей в 
процесі навчання дають певні результати. Досвід 
викладання з використанням розроблених алгорит-
мів показує високу ступінь засвоєння і розуміння 
студентами навчального матеріалу, який базуєть-
ся на використанні кількох навчальних дисциплін і 
формуванні професійних інтегрованих компетенцій.
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ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Економічна та геополітична криза, які привели до статистичного скорочення автомобілів в Україні, суттєво відобрази-
лись і на ринку автомобільних шин, який протягом останніх років значно впав. Інша тенденція, що супроводжує ринок 
автомобільних шин – розвиток сегменту реставрації шин – собівартість оновленої покришки в декілька разів нижче, 
а ефективність, при низьких доходах споживачів – знаходиться на задовільному рівні.
В статті розглянуто технологічний процес та доцільність виготовлення автомобільних шин. Наведено середньоста-
тистичну вартість технологічного обладнання, яке необхідне для виробництва кінцевої продукції. Також наведені 
статистичні дані, які вказують на популярність торгівельних марок автомобільних шин в Україні. В статті наявні дані 
про виготовлення автомобільних шин в Україні за останні 14 років. В дослідженні також приділено увагу механізму 
формування прибутковості та окупності такого виробництва. Розглянуто сегменти в яких нове підприємство може за-
йняти провідні позиції та успішно конкурувати з іншими торгівельними марками.
Ключові слова: шини, автомобілі, комплектуючі частини.

Вступ. Виробництво частин для автомобілів 
завжди має перспективи розвитку. Щодня на до-
рогах стає все більше і більше автомобілів тому 
актуальність виробництва комплектуючих до 
них є прибутковою справою. Але якщо продаж 
автомобільних аксесуарів та запчастин, обла-
штування автомийки чи автосервісу не потребує 
відносно великих грошових інвестицій, то по-
вноцінне виробництво деталей, комплектуючих, 
вузлів та агрегатів вимагає значних інвестицій, 
що відштовхує багатьох підприємців. Виробни-
цтво автомобільних шин може мати успіх, але 
назвати легким такий бізнес не можна. З іншого 
боку, автомобільні шини завжди користуються 
попитом, тому при правильні організації свого 
виробництва можна розраховувати на реалізацію 
великих об’ємів своєї продукції.

Постановка проблеми. Однією з перешкод в 
досягненні успіху є досить високий рівень кон-
куренції. Зараз на ринку існує велика кількість 
компаній, які займаються виробництвом автомо-
більних шин, багато з виробників вже мають ре-
путацію та визнання серед споживачів, у зв’язку 
з цим підприємцю-початківцю важко розрахову-
вати на значну частку ринку. Серед населення 
відомі кілька марок автомобільних шин, які нео-
дмінно асоціюються з якістю, при цьому багато з 
них є підрозділами або представництвами інозем-
них компаній. Проте в більшості випадків вартість 
продукції таких компаній є достатньо високою для 
більшості споживачів, але навіть в цьому випадку 
на ринку вже представлена велика кількість шин, 
які відносять до нижчої цінової категорії.

Тому основними завданнями є оцінити доціль-
ність та ціновий сегмент виробництва. В укра-
їнського виробника є велика перевага в тому, 
що вони мають можливість суттєво знизити 
собівартість продукції за рахунок відсутності 
значних транспортних витрат і митних зборів.  
Товари з-за кордону, що ввозяться на україн-
ський ринок завжди дорожче аналогів, що до-
зволяє українським виробникам пропонувати 
споживачам якісний конкурентоспроможний 
продукт з меншою вартістю. Але в свідомості 
масового споживача існує впевненість в тому, що 

в Україні не можуть виготовляти якісні шини, 
тому виробники вимушені вкладати великі гроші 
в маркетингову компанію. З урахуванням того, 
що не всі готові займатись цим, підприємець має 
великі шанси зайняти відносно велику частину 
ринку. Слід відмітити, що якості продукції, що 
випускається, необхідно приділити значну увагу.

Постановка завдання. Основним завданням 
дослідження є моніторинг сучасного стану вироб-
ництва автомобільних шин на ринку України, а 
також правильне визначення цільової аудиторії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проаналізувавши останні дослідження в сфері 
виробництва і просування автомобільних шин, 
отримані від Pro Consulting, було виявлено ряд 
проблем та перешкод для розвитку бізнесу в 
сфері виробництва шин на території України.

Методологія. Для визначення шляхів та спо-
собів вирішення поставлених завдань було ви-
користано статистичні дані, що дозволило про-
аналізувати ситуацію на українському ринку 
автомобільних шин [2].

Результати дослідження. Виробництво авто-
мобільних шин представляє складний процес, 
який включає в себе роботу кількох виробничих 
ліній [4]. Багато виробників при цьому також за-
ймаються власними розробками сировини, хоча 
на перший погляд купувати вже готове набагато 
простіше та вигідніше. Але все ж таки у більшос-
ті випадків сировина, яка надається сторонніми 
виробниками не відповідає вимогам якості, тому 
підприємцю доводиться самостійно підбирати 
компоненти та формули для виробництва шин. 
Більшість виробників автомобільних шин три-
має технологію виготовлення сировини в секреті, 
тому точно сказати, які інгредієнти слід викорис-
товувати, неможна. 

В загальному випадку основою слугує план-
таційний або природний (натуральний) кау-
чук, перший є значно дешевшим та майже за-
вжди використовується при виробництві шин.  
При цьому по якості він не поступається нату-
ральному аналогу.

Створення шин складається з кількох етапів [5]. 
На основі готового технологічного процесу відбува-
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Рис. 1. Популярність торгівельних марок автомобільних шин  
серед 348 опитаних у відсотковому співвідношенні [1]

ється змішування компонентів, причому для всіх 
частин рецептура різна і потрібний різний склад. 
Лабораторія повинна слідкувати за складом суміші 
та при виявленні відхилень зупиняти процес ви-
робництва. По протяжності існує довга та коротка 
лінія, на перші відбувається виготовлення бокової 
частини та протектору, а на другі бортових кілець, 
металокорду і текстильного корду. 

Для виробництва протектору, бокової та інших 
частин застосовуються власні окремі лінії, на кож-
ній використовується різноманітне обладнання. 
До обладнання відносять формувачі, екструдери, 
холодильні установки, машини для намотуван-
ня, аплікатори, обробники, змішувачі, таблеткові 
машини, чистильники, гідравлічні преси, вулка-
нізатори та апарати для збору. Вартість повної 
протекторної лінії складає приблизно 6 мільйо-
нів гривень, екструзійне обладнання коштує при-
близно 3 мільйони гривень, лінія по виготовлен-
ня герметичного шару може коштувати більше 
10 мільйонів гривень, в залежності від комплекта-
ції. Середня вартість кожної машини складає не 
менше 500 тисяч гривень, тому загальна вартість 
обладнання може складати 25 мільйонів гривень, 
а в залежності від кількості цехів та їх обладнан-
ня вартість може перевищувати і в кілька разів.

Також слід відмітити, що обладнання виготов-
ляється на замовлення, та іноді потребує значного 
часу для виготовлення, транспортування та вста-
новлення з процесом запуску та налаштуванням 
обладнання. До цього потрібно також додати за-
купівлю лабораторного обладнання, але воно обі-

йдеться значно дешевше, середня вартість однієї 
лабораторної установки не перевищує 300 тисяч 
гривень. Значно впливає на витрати закупівля 
прес-форм, тому що розміри шин на автомо-
білях різні, та складають величезну кількість.  
Сюди слід додати, що кожен типорозмір вико-
нується зазвичай в чотирьох варіантах: літ-
ні, зимові, зимові шиповані та всесезонні шини.  
Але актуально це в першу чергу для легкових ав-
томобілів. Саме тому існує велика номенклатура 
виробів на таких підприємствах. Вартість кожної 
прес-форми складає мінімум 30 тисяч гривень, 
на їх виготовлення також потрібен час.

Після того, як продукція вироблена і пройшла 
відповідний контроль якості, вона надходить 
на склад. Зазвичай сьогодні товар забирає сам 
покупець, а не вивозить продавець. Проте для 
транспортування всередині підприємства потрі-
бен транспорт, до якого відносяться не тільки на-
вантажувачі, невеликі фургони, але і повноцінні 
вантажні автомобілі.

Висновок. Новизна отриманих результатів до-
зволяє оцінити доцільність виводу на промисло-
вий ринок нового виробника автомобільних шин 
та послідовність його дій. Строки окупності такої 
справи сягають кількох років в залежності від 
попиту, який спочатку навряд чи буде високим. 
З іншого боку, якщо орієнтуватись на нижчий 
ціновий сегмент, то можливо розраховувати на 
цікавість споживачів до виготовленої продукції, 
тому що клієнти в цьому випадку обирають не 
марку, а мінімальну ціну.
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Рис. 2. Динаміка виробництва шин в Україні з 2003 по 2016 роки [1]
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ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

Аннотация
Экономический и геополический кризис, которые привели к статистическому сокращению количества автомобилей в 
Украине, существенно отразились и на рынке шин. Другая тенденция, сопровождающая рынок шин – развитие сег-
мента реставрации шин – себестоимость обновленной покрышки в несколько раз ниже, а эффективность, при низких 
доходах потребителей – находится на удовлетворительном уровне.
В статье рассмотрено технологический процесс и целесообразность производства автомобильных шин. Приведена 
среднестатистическая стоимость технологического оборудования, которое необходимо для производства конечной про-
дукции. Также приведены статистические данные, которые указывают на популярность торговых марок автомобиль-
ных шин в Украине. В статье имеются данные о производстве автомобильных шин в Украине за последние 14 лет.  
В исследовании также уделено внимание механизму формирования прибыльности и окупаемости подобного производ-
ства. Рассмотрено сегменты в которых новое предприятие может занять ведущие позиции и успешно конкурировать 
с другими торговыми марками.
Ключевые слова: шины, автомобили, комплектующие.
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MANUFACTURING OF TYRES 

Summary
The economic and geopolitical crisis which led to a statistically decrease had significantly affected the tyre market that 
has fallen considerably in recent years. Another trend that accompanies the tyre market (the development of the segment 
of tyre restoration) is that the cost price of а renewed tyre is several times lower and the efficiency is at a satisfactory 
level even for low-income consumers.
This article describes the technological process and feasibility of the manufacturing of tyres. Data are given about  
the average cost of technological equipment needed to manufacture the end product. The statistics are also given about 
the popularity of tyre trade marks in Ukraine. Data are given about the manufacturing of tyres in the last 14 years.  
The study is aslo focusing on the mechanism to form profitability and recoupment of such production. It is dealt with 
segments in which a new enterprise could take the lead and compete successfully with other trade marks.
Key words: tires, vehicle, components.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено та розкрито сутність категорії «бенчмаркінг». Розглянуто особливості застосування бенчмаркінгу в 
цілях вдосконалення діяльності підприємства, зокрема покращення процесу оцінювання його конкурентоспроможності. 
Висвітлено питання щодо використання бенчмаркінгу як інструменту порівняльного аналізу конкурентоспроможності 
суб’єктів підприємницької діяльності.
Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентоспроможність підприємства, компаративний аналіз, інструмент.

Постановка проблеми. Прoтягом oстаннього де-
сятиліття ринкові перетворення в Україні зумов-
люють зміни в системі управління підприємствами. 
Необхідною умовою функціонування сучасного під-
приємства є постійне забезпечення та підвищення 
конкурентоспроможності його діяльності.

Конкурентоспроможність підприємства як 
oб’єкт управління є сукупністю взаємопов’язаних 
елементів, які спрямовані нa забезпечення силь-
них позицій конкуренції, підтримання існую-
чих і ствoрення нових конкурентних переваг. 
У сучaсних умовах в Українi відбувається по-
силення конкуренції, внаслідок чого керівники 
підприємств знаходяться в постійному пошуку 
нових інструментів та спoсобів управління кон-
курентоспроможністю пiдприємства. Одним із 
таких інструментів є бенчмаркінг. Даний метод 
переважно застосовується в маркетингу, марке-
тингових дослідженнях. Однак бенчмаркінг мож-
на також використовувати з метою підвищення 
ефективності функціонування підприємства. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні перспектив розвитку 
бенчмаркінгу в Україні як дієвого інструменту 
покращення процесу порівняння конкуренто-
спроможності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність є одним з основних по-

нять, яке активно використовується в теорії та 
практиці економічного аналізу, виступає багато-
аспектним поняттям, що в перекладі з латинської 
мови означає суперництво, боротьбу за досягнення 
найкращих результатів [1, с. 58]. Для її характе-
ристики використовується поняття порівняльних 
переваг (Д. Рікардо), порівняння конкурентних 
переваг, чинників управління та продуктивності 
використання ресурсів (М. Портер), конкурентно-
го статусу фірми (І. Ансофф) [2, с. 105].

Наведемо підходи до визначення «конку-
рентоспроможності підприємства» (табл. 1).  
Зауважимо, що поняття конкурентоспроможності 
безпосередньо пов’язано з терміном «конкурент-
ноздатність організаціі», який можна трактувати 
як перевагу товарів (послуг) підприємства над 
аналогами в конкретних сегментах ринку.

На основі проведеного дослідження автором 
[5] сформульовано наступне визначення: конку-
рентоспроможність підприємства – це здатність 
підприємства збільшувати, зменшувати або збе-
рігати частку ринку в залежності від стратегії 
підприємства. Це досягається за рахунок впрова-
дження інноваційної діяльності (що дає екологіч-
ні, соціальні та економічні ефекти), ефективного 
використання резервів підприємства та досяг-
нення високого рівня інвестиційної привабли-
вості, що в сукупності забезпечує випуск конку-
рентної продукції .
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Головною метою компаративного аналізу госпо-
дарської діяльності є діагностика стану торговель-
ного підприємства, дослідження змін його діяльності 
внаслідок впливу чинників бізнес-середовища, ви-
вчення реагування підприємства на їхній вплив, що 
призводять до структурно-функціональних пору-
шень і створення можливості системи менеджменту 
вчасно і якісно реагувати задля усунення основних 
недоліків з метою зміцнення позицій торговельного 
підприємства в конкурентному середовищі.

Щоб підтримувати рівень конкурентоспро-
можності підприємства, необхідно володіти уні-
кальними конкурентними перевагами, а щоб 
цього досягти треба вивчати інших, відбирати в 
процесі досліджень прийоми роботи з практики 
конкурентів, фірм-партнерів, тобто порівнювати 
свою діяльність з лідерами і вчитися методам 
підвищення рівня конкурентного потенціалу на 
основі отриманого досвіду. Суть даного підходу 
у світовій практиці бізнесу відображена в бенч-
маркінгу. Бенчмаркінг стає важливим інструмен-
том аналізу ринкової ситуації та оцінки конку-
рентних позицій підприємства, на основі яких 
приймаються стратегічні управлінські рішення.

Вагомий внесок у розробку концепції та ме-
тодології бенчмаркінгу зробили такі зарубіжні 
та вітчизняні науковці: Р. Кемп, М. Спендоліні, 
Р. Венетуччі, С. Кук, Г. Багієв, О. Михайлова, 
Н. Козак, Л. Савицька, В. Сліпенький, Л. Місюра, 
А. Ашуєв, Н. Хананова та ін.

Існує величезна кількість трактувань понят-
тя бенчмаркінгу. Одні вважають його продуктом 
еволюційного розвитку концепції конкуренто-
спроможності, інші – програмою поліпшення 
якості, інші ж зараховують його до екзотичних 
продуктів японської бізнес-практики.

Одним із класичних є наступне визначення: 
«Бенчмаркінг – це процес систематичного і без-

упинного виміру: оцінка процесів підприємства і 
їхнє порівняння з процесами підприємств лідерів 
у світі з метою одержання інформації, корисної 
для удосконалення власної характеристики» [9].

У своєму розвитку бенчмаркінг пройшов п’ять 
«поколінь». Від інтерпретування бенчмаркінгу як 
реінжинірингу чи ретроспективного аналізу про-
дукту до бенчмаркінгу конкрентоспроможності 
та процесу (відповідно друге та третє поколін-
ня), стратегічного (четверте покоління) та зре-
штою глобального (п’яте покоління) бенчмаркін-
гу [6, с. 17]. Нині він розглядається як майбутній 
інструмент організації міжнародних обмінів з 
урахуванням культури та національних особли-
востей процесів організації виробництва.

Трактування сутності бенчмаркінгу як ін-
струменту комплексного компаративного аналізу 
конкурентоспроможності торговельного підпри-
ємства можна розглянути крізь призму основних 
функцій менеджменту підприємства: у бізнес-
плануванні, контролі, регулюванні. 

Комплексний компаративний аналіз у кон-
тексті бізнес-планування дає змогу з'ясувати, чи 
здатне торговельне підприємство за наявних ре-
сурсів досягти стратегічних і поточних цілей своєї 
діяльності, чи існує потреба у додатковому залу-
ченні ресурсів, якщо так – наскільки це ефектив-
но для подальшої діяльності підприємства. 

Основним завданням комплексного компара-
тивного аналізу в частині контролю є ідентифі-
кація цілей у кількісному вираженні певних еко-
номічних показників, які мають бути досягнуті 
за встановлений проміжок часу. Визначення цих 
цілей здійснюється на основі планів, попередньо 
розроблених шляхом комплексного компаратив-
ного аналізу в розрізі бізнес-планування. 

Суть комплексного компаративного аналізу в 
контексті регулювання полягає у його вектори-

Таблиця 1
Визначення «конкурентоспроможність підприємства»

Автор визначення Визначення

Коно Т.
Сукупність наступних характеристик: захоплена підприємством частка ринку; 
здатність підприємства до виробництва, збуту та розвитку; здатність вищої ланки 
керівництва до реалізації, поставленої мети.

Зав'ялов П. С., 
Лозовський Л. Ш., 
Поршнєв А. Г., 
Райзберг Б. А.

Здатність фірми, компанії конкурувати на ринках з виробниками й продавцями 
аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш високої якості, доступних 
цін, створення зручних умов для покупців, споживачів. 

Кіперман Г. Я.
Здатність протидіяти на ринку іншим виробникам і постачальникам аналогічної 
продукції (конкурентам) як за рівнем задоволення своїми товарами або послугами 
конкретної суспільної потреби, так за ефективністю виробничої діяльності. 

Фатхутдінов Р. А.

Властивість об'єкта, що характеризується ступенем задоволення потреби 
в порівнянні з аналогічними об'єктами, представленими на даному ринку. 
Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію  
з аналогічними об'єктами на даному (внутрішньому або зовнішньому) ринку.

Скударь Г. М. 
Відносна характеристика, що віддзеркалює відмінності процесу розвитку даного 
виробника від виробника-конкурента як за ступенем задоволення своїми товарами чи 
послугами конкретної суспільної потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності.

Багієв Г. Л. Найважливіший критерій доцільності входу підприємства на національні та світові 
ринки. 

Швейцарська організація 
«European managment 
forum»

Реальна потенційна здатність підприємства проектувати, виробляти та збувати  
за існуючих умов товари, які за ціновими і неціновими характеристиками  
є привабливішими для споживачів, ніж товари їх конкурентів.

Джакот Д. Х. Здатність компанії реалізовувати свою продукцію за ціною, що забезпечує ріст  
і виконання зобов'язань перед третіми особими.

Джерело: складено автором на основі [5]
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зації на усунення відхилень (виявлених комп-
лексним компаративним аналізом функцією 
контролю) від запланованих параметрів функці-
онування торговельного підприємства та приве-
дення їх до необхідного запланованого стану.

Відсутність меж у застосуванні тих чи ін-
ших методичних прийомів у процесі здійснен-
ня бенчмаркінгу дає можливість виявити навіть 
найменші недоліки в господарській діяльності, 
найточніше оцінити їх вплив на подальше функ-
ціонування торговельного підприємства та роз-
робити альтернативні варіанти управлінських 
рішень щодо їх усунення.

Результати комплексного компаративного ана-
лізу господарської діяльності слугують фунда-
ментом для подальшого формування, прийняття й 
реалізації управлінських рішень, що забезпечать 
подальше ефективне функціонування торговель-
ного підприємства в конкурентному середовищі.

Грегорі Ватсон виділяє наступні принципи 
концепції бенчмаркінгу як взаємність, аналогія, 
вимірюваність та достовірність [7, с. 390]. Задля 
оптимізації процесу оцінювання зазначені прин-
ципи необхідно доповнити базовими принципами 
оцінювання рівня конкурентоспроможності під-
приємства, зокрема це принципи:

– системності (основою для оцінювання рівня 
конкурентоспроможності і розробки відповідних 
рекомендацій можуть слугувати лише результа-
ти системного аналізу впливу чинників зовніш-
нього і внутрішнього середовища підприємства 
з урахуванням міжфакторних взаємозв’язків та 
обумовленого ними синергічного ефекту);

– динамічності (надає змогу прогнозування 
конкурентних позицій та розробки на цій основі 
ефективних управлінських рішень);

Рис. 1. Основні функції бенчмаркінгу
Джерело: розроблено автором на основі [8]
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– оптимальності (відповідно до цього принци-
пу об’єктом дослідження є не лише сам рівень 
конкурентоспроможності, а також ступінь ефек-
тивності його досягнення, тому вкрай необхідною 
є комплексна оцінка шляхів досягнення певних 
конкурентних позицій з урахуванням і прямих 
витрат, і потенційних); 

– взаємозв’язку й взаємообумовленості (по-
казники оцінювання конкурентоспроможності 
(фінансові та нефінансові) повинні визначатися у 
контексті загальної концепції компанії та її стра-
тегії).

Функції бенчмаркінгу представляють собою 
сутність в дії. Це передусім товарна політика, ці-
ноутворення, комунікація, збут і продаж (рис. 1).

Окрім основних функцій бенчмаркінгу автор 
[8] також виділяє: 

– аналітичну функцію: вивчення маркетинго-
вого середовища, вірогідних ринків, споживачів, 
фірмової структури ринку, оцінка кон'юнктури 
ринку;

– виробничу функцію: організація виробни-
цтва товарів, управління якістю продукції, орга-
нізація постачання підприємства;

– збутову функцію: організація сервісу, сис-
теми руху товару, формування попиту і стиму-
лювання збуту;

– функцію управління і контролю: стратегічне 
та оперативне планування роботи підприємства, 
інформаційне забезпечення управління, органі-
зація системи комунікацій, організація контролю 
маркетингу.

Бенчмаркінг може здатися схожим на конку-
рентний аналіз, хоча насправді він є більш де-
талізованим, формалізованим і упорядкованим, 
ніж підхід конкурентного аналізу (табл. 2). 
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Таким чином, аналіз конкурентів дає змогу 
виявити розходження між представниками рин-
ку, але це не пояснює, як ці розходження пере-
бороти і завоювати найкращі позиції в бізнесі. 
Цьому сприяє бенчмаркінг, що на основі порів-
няння й аналізу процесу діяльності, спрямований 
на розуміння причин розходжень для того, щоб 
ці відмінності перебороти.

Існує декілька видів бенчмаркінгової діяль-
ності. Вони відрізняються за складністю завдань, 
що ставляться (прості й складні), за спрямованіс-
тю (внутрішня та зовнішня), за рівнем, на якому 
передбачається проводити бенчмаркінг (страте-
гічний й операційний). Яким чином компанія ви-
користовує бенчмаркінг, залежить від поставле-
них перед нею цілей, стадії її розвитку та стану 
галузі, тобто її основних конкурентів.

Алгоритм еталонного зіставлення не має жор-
сткої регламентації. Кількість етапів бенчмар-
кінгу, наприклад, у компанії IBM дорівнює 15. 
Найбільш узагальнено ці етапи можна звести до 
таких (рис. 2). 

Етап 1–2. Визначення, стосовно чого і до кого 
проводити бенчмаркінг. Самоаналіз і визначення 
напрямків, що потребують дослідження є важли-
вою складовою для майбутнього об’єктивного та 
ефективного аналізу. 

Етап 3. Проведення дослідження шляхом збо-
ру необхідних даних та інформації, розгляд кра-
щих методів організації виробничих процесів. 

Етап 4. Дослідження розбіжностей між ре-
альними й еталонними показниками, планування 
майбутнього рівня ефективності. 

Таблиця 2
Порівняння підходів бенчмаркінгу і конкурентного аналізу

Характеристики процесу Аналіз конкурентів Бенчмаркінг

Загальна мета Аналіз стратегії конкурентів
Аналіз того, чому і як добре роблять 

конкуренти або лідируючі підприємства/
підрозділи

Предмет вивчення Стратегії конкурентів Методи ведення бізнесу, що задовольня-
ють потреби покупців

Об'єкт вивчення Товари і ринки Методика, процеси ведення бізнесу
Основні обмеження Діяльність на ринку Необмежений

Значення для ухвалення рішення Певне Дуже велике

Основні джерела інформації Галузеві експерти й аналітики Підприємства — лідери в галузі,  
поза галуззю, конкуренти і т.д.

Джерело: [3, с. 374]
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Етап 5. Доведення результатів до відома тих, 
хто повинен мати дану інформацію, формулю-
вання нових цілей. Важливим моментом є одер-
жання ухвали, у разі потреби – перегляду цілей 
щодо ефективності. 

Етап 6. Початок дій і здійснення моніторин-
гу прогресу, перегляд контрольних крапок бенч-
маркінгу мірою необхідності. 

Етап 7. Аналіз здійснених поліпшень, прове-
дення оцінки бенчмаркінгу як діючого процесу. 
Даються відповіді на запитання: «Чи інтегровано 
практику в процес діяльності фірми?», «Чи до-
сягнуто позиції лідера в даній сфері?».

Ефективність вищезазначених етапів зале-
жить від правильної організації системи збору 
інформації в різних сферах: від ступеня відкри-
тості ЗМІ; від аналізу продукції; від сегментації 
ринку; від положення конкурентів на ринку.

Бенчмаркінг як інструмент порівняльного 
аналізу необхідно здійснювати за ключовими по-
казниками конкурентоспроможності. При цьому 
першочерговими для аналізу треба вважати рі-
вень якості та відповідності продукції і послуг 
потребам ринку; результативність методів збуту 
продукції; ефективність методів просування про-
дукції; ефективність використання виробничого 
потенціалу; ефективність управління персона-
лом; продуктивність технології та виробничих 
процесів; ефективність методів організації ви-
робництва та управління підприємством; рівень 
інноваційного розвитку підприємства тощо.

Практичний досвід свідчить про те, що процес 
створення нових технологій не має меж. Бенчмар-

Рис. 2. Етапи бенчмаркінгового аналізу на підприємстві
Джерело: розроблено автором на основі [4]
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кінг – це «двигун» безперервного процесу удоско-
налення діяльності підприємства. Створення творчої 
атмосфери навчання на кращих прикладах чужо-
го досвіду є кінцевою метою процесу бенчмаркінгу, 
прискорення переходу від найближчих нагальних 
удосконалень до якісного реформування, опануван-
ня найсучасніших механізмів і способів необхідного 
«прориву» із становища, що склалося, орієнтування 
на якомога повніше задоволення потреб клієнтів, за-
для досягнення відчутних конкурентних переваг.

Потенціал цього інструменту можливо і необ-
хідно реалізувати, поступово вводячи бенчмар-
кінг в арсенал менеджерів, навчаючи їх методиці 
проведення еталонного зіставлення, створюючи 
відповідну інфраструктуру для бенчмаркінгу.

Висновки. З наведеного вище можна зробити 
висновок, що стратегічно орієнтоване підприємство 

для забезпечення конкурентоспроможності та ціле-
спрямованого розвитку повинно використовувати 
принципи, методи та інструментарій бенчмаркінгу.

Врахування особливостей і принципів ви-
користання бенчмаркінгу як інструменту ком-
паративного аналізу конкурентоспроможності 
надасть можливість створити фундаментальну 
основу для вирішення сучасних проблем функ-
ціонування підприємств в нестабільному конку-
рентному бізнес-середовищі, що є актуальним 
питанням економіки на сьогодні.

Результати бенчмаркінгу на підприємстві – це 
не просто окремі поліпшені процеси, показники, 
характеристики виробництва та менеджменту, це 
постійний продуманий вибір і формування діяль-
ності, яка забезпечує унікальну природу створю-
ванної цінності, як продукції, так і підприємства. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье исследовано и раскрыто сущность категории «бенчмаркинг». Рассмотрены особенности применения бенчмар-
кинга в целях совершенствования деятельности предприятия, в частности улучшение процесса оценки его конкурен-
тоспособности. Освещены вопросы использования бенчмаркинга как инструмента сравнительного анализа конкурен-
тоспособности субъектов предпринимательской деятельности.
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BENCHMARKING AS AN INSTRUMENT OF COMPARATIVE ANALYSIS  
OF COMPETITIVENESS OF COMPANY

Summary
The author explores and reveals the essence of the term «benchmarking». The article covers the problems of using benchmark-
ing in order to improve the company's activity, in particular, the improvement of the process of assessing its competitiveness.  
The article deals with the questions of using benchmarking as an instrument of comparative analysis of company’s competitiveness.
Key words: benchmarking, enterprises’ competitiveness, comparative analysis, instrument.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ РЕФОРМ

У статті висвітлено концептуальні зміни у відносинах між рівнями бюджетної системи та зазначено основні проблеми 
та ризики, що виникли при упровадженні нових механізмів бюджетного регулювання в контексті реалізації бюджетної 
реформи. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення міжбюджетних відносин як складової забезпечення бюджет-
ної безпеки на сучасному етапі реалізації соціально-економічних реформ.
Ключові слова: економічне зростання, функції держави, бюджетна політика, бюджетна безпека, бюджетна система, 
міжбюджетні відносини.

Постановка проблеми. Суспільні трансформа-
ції сьогодення визначають імперативи формуван-
ня бюджетної політики та модернізації її інстру-
ментів. Практика засвідчує, що від ефективного 
управління державними фінансами значною мі-
рою залежить розв’язання поточних та страте-
гічних завдань соціально-економічного розви-
тку, що, в свою чергу, дає змогу забезпечувати 
позитивну динаміку темпів зростання. Вагомим 
індикатором і одним із критеріїв ефективності 
бюджетної політики та організації бюджетного 
процесу є бюджетна безпека, яка забезпечує та-
кий стан платоспроможності та фінансової стій-
кості державних фінансів, що надає можливість 
органам державної влади максимально ефек-
тивно виконувати покладені на них функції [1].  
Забезпечення бюджетної безпеки, зниження або 
подолання гібридних загроз та їх наслідків на 
сучасному етапі потребують застосування су-
часних концептуальних підходів до підвищення 
ефективності міжбюджетних відносин як вагомої 
складової бюджетного регулювання.

Нині, за підсумками майже трьох років бю-
джетної реформи отримано низку позитивних 
результатів, проте бюджетна практика засвід-
чує наявність низки проблемних питань в сис-
темі міжбюджетних відносин, які потребують 
розв’язання як на методологічному, так і на за-
конодавчому рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Численні проблемні питання вдосконалення між-
бюджетних відносин висвітлені у працях зару-
біжних та вітчизняних вчених. Вагомий внесок 
у розвиток теорії податково-бюджетного регулю-
вання зробили, зокрема, О. Кириленко, В. Крав-
ченко, І. Чугунов, С. Юрій та ін. Серед зарубіжних 
учених виокремлюються праці Ш. Бланкарта, 
Дж. Б’юкенена, Р. Масгрейва, Р. Міллера, У. Оут-
са та ін. Проте, незважаючи на достатній рівень 
обґрунтованості пропозицій щодо подальших 
шляхів модернізації механізму бюджетного ре-
гулювання, наявність перших вагомих здобутків 
від реалізації реформи бюджетної системи та з 
урахуванням гостроти проблем і складності за-
вдань соціально-економічного розвитку держави 
на сучасному етапі певні питання міжбюджет-
них відносин все ще залишаються далекими від 

розв’язання, що актуалізує потребу подальших 
досліджень у цій сфері.

Постановка завдання. Метою статті є об-
ґрунтування напрямів модернізації та забезпе-
чення ефективності міжбюджетних відносин, що 
сприятиме забезпеченню бюджетної безпеки та 
розв’язанню нагальних питань соціально-еконо-
мічного розвитку в умовах гібридних загроз на 
етапі сучасних трансформацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Станом на початок 2014 р. в Україні загальна 
кількість місцевих бюджетів різних рівнів ста-
новила 12 087, у тому числі 694 місцеві бюджети 
мали прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом [2]. У 2015 р. налічувався 11 761 місце-
вий бюджет (без місцевих бюджетів Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя), у тому чис-
лі: 266 міських бюджетів міст районного значен-
ня; 743 селищні бюджети; 48 бюджетів районів 
у містах; 10 032 сільські бюджети. Мають пря-
мі відносини з державним бюджетом 24 обласні 
бюджети, міський бюджет м. Києва, 173 міські 
бюджети міст обласного значення, 474 район-
ні бюджети [3]. Бюджетним кодексом України у  
ст. 81 визначено, що між державою, Автономною 
Республікою Крим та територіальними громада-
ми здійснюються міжбюджетні відносини щодо 
забезпечення відповідних бюджетів фінансовими 
ресурсами, необхідними для виконання функцій, 
передбачених Конституцією України та закона-
ми України [4]. 

В Україні міжбюджетні трансферти були пе-
редбачені бюджетами всіх адміністративно-тери-
торіальних одиниць, що перетворило їх із засобу 
надання фінансової допомоги в інструмент забез-
печення перерозподільних процесів. Як свідчить 
практика бюджетного регулювання, збільшення 
обсягів дотаційних ресурсів призводило до неза-
цікавленості органів місцевого самоврядування 
в пошуку додаткових джерел доходів бюджетів 
для фінансування власних та закріплених по-
вноважень, зниження ефективності використан-
ня одержаних коштів і, як наслідок, до низької 
результативності всієї системи міжбюджетних 
відносин. Частка міжбюджетних трансфертів у 
структурі доходів місцевих бюджетів зростала 
від 49,5% у 2010 р. до 56,4% у 2014 р. 
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Фінансовим підґрунтям реформування місце-
вого самоврядування в Україні є реформа бю-
джетної децентралізації, започаткована Верхо-
вною Радою наприкінці 2014 р. шляхом внесення 
змін до бюджетного та податкового законодав-
ства. В результаті її реалізації місцеві органи 
влади отримали можливість залучення додатко-
вих надходжень та розширення бази оподатку-
вання, що суттєво підвищило їх зацікавленість 
у нарощуванні власної дохідної бази. Водночас 
запроваджено в процесі реформи система ба-
лансування доходів і видатків місцевих бюдже-
тів за принципом горизонтального вирівнювання. 
Фінансова децентралізація суттєво зміцнила ре-
сурсну базу місцевих бюджетів та сформувала 
передумови добровільного об’єднання територі-
альних громад. Основними досягненнями рефор-
ми стало зростання доходів місцевих бюджетів 
за рахунок збільшення податкових та неподат-
кових надходжень. За підсумками 2016 р. до міс-
цевих бюджетів надійшло 170,7 млрд. грн доходів 
(без урахування міжбюджетних трансфертів), 
що на 50,2 млрд. грн більше відповідного показ-
ника 2015 р. За даними Державної казначейської 
служби України доходи місцевих бюджетів у 
2016 р. порівняно з 2015 р. зросли на 24,3%. На їх 
зростання вплинули чотири основних чинники: 
інфляція (12,4%), зростання номінальної заробіт-
ної плати (на 22,5%), пряма державна підтрим-
ка, фіскальна децентралізація. Темпи зростання 
доходів місцевих бюджетів за регіонами були 
різними: від 8,4% у Донецькій до 32,8% у Пол-
тавській областях. Регіони різнилися також і за 
динамікою власних доходів: від 14,6% у Луган-
ській до 55,3% у Львівській областях. У 2017 році 
за січень-вересень до місцевих бюджетів надій-
шло 358,2 млрд. грн, що становить 78,3% плано-
вого показника на рік. Сума надходжень між-
бюджетних трансфертів за цей період склала 
198,1 млрд. грн, що становить 72,8% від планово-
го показника на 2017 рік.

У 2016 р. зросли податкові надходження до 
місцевих бюджетів, їх плановий показник було 
перевищено на 15,1 млрд. грн (зокрема, над-
ходження податку на доходи з фізичних осіб у 
2016 сягнули 79,0 млрд. грн, що на 43,9% біль-
ше показника 2015 р.; порівняно з 2015 р, об-
сяг надходжень плати за землю у 2016 р. збіль-
шився на 62,1%, а єдиного податку – на 56,4%.  
За січень–вересень 2017 р. надходження ПДФО 
склали 78,3 млрд. грн (77,3% планового показ-
ника на 2017 рік); надходження плати за зем-
лю – 19,9 млрд. грн (67,2% планового показника 
на 2017 рік). Надходження від запровадженого у 
2016 р. акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання в сфері роздрібної торгівлі під-
акцизних товарів (за ставкою 5% від їх вартос-
ті) у 2016 р. становили 11,6 млрд. грн; станом на 
01.07.2017 р. фактичні надходження цього подат-
ку сягнули 6,2 млрд. грн [5] (темпи зростання по-
рівняно з відповідним періодом 2016 р. – 117,0%) 
[6]. Приріст неподаткових надходжень у 2016 р. 
порівняно з 2015 р. становив 1,4 млрд. грн. У січ-
ні–вересні 2017 р. до місцевих бюджетів надій-
шло (без урахування міжбюджетних трансфер-
тів) 160,0 млрд. грн, або 77,2% річного планового 
показника обсягу цього виду надходжень. 

Основні напрями бюджетної політики на 
2018–2020 роки (Бюджетна резолюція), схвале-
ні Урядом 14 червня 2017 р., законодавчо закріпи-
ли запровадження середньострокового бюджетного 
планування, а відтак – системну зміну бюджетної 
політики [7]. Очікуване зростання фінансового ре-
сурсу місцевих бюджетів у 2018 р. становитиме 
499,0 млрд. грн (що на 16,0% більше до попереднього 
року), у 2019 р. – 520,0 млрд. грн (що на 4,0% більше 
до попереднього року), у 2020 р. – 533,0 млрд. грн  
(що на 3,0% більше до попереднього року). При цьо-
му передбачається підвищення податкоспроможнос-
ті місцевих бюджетів: прогнозний обсяг доходів міс-
цевих бюджетів становить у 2018 р 248,0 млрд. грн  
(що на 65,0 млрд. грн до попереднього року), у 
2019 р. – 270,0 млрд. грн (що на 22,0 млрд. грн. до 
попереднього року), у 2020 р. – 284,0 млрд. грн  
(що на 14,0 млрд. грн. до попереднього року). 

Зростання дохідної бази місцевих бюджетів сфор-
мувало підґрунтя для отримання реальних ресурсів, 
що дало змогу започаткувати системне вирішення 
органами місцевого самоврядування нагальних пи-
тань соціально-економічного розвитку (оновлення 
комунальної інфраструктури, будівництво та ре-
монт доріг, благоустрій та ремонт установ освітньої, 
культурної сфери та охорони здоров’я, розвиток 
громадського транспорту тощо). Зросла також част-
ка видатків місцевих бюджетів на виконання само-
врядних повноважень: частка видатків на житло-
во-комунальне господарство збільшилась з 1,9% до 
4,5%; на транспорт і дорожнє господарство з 1,4% до 
2,4%. Найбільшу частку видатків місцевих бюджетів 
складають видатки на соціальний захист та соціаль-
не забезпечення, які у 2016 р. профінансовані у сумі 
106,4 млрд. грн, що на 33,8 млрд. грн більше показ-
ника 2015 р. (темпи зростання склали 146,6%). Зрос-
ли видатки на освіту: їх сума у 2016 році склала 
94,6 млрд. грн, що на 10,6 млрд. грн більше показни-
ка 2015 року; на охорону здоров’я – 63,0 млрд. грн, 
що на 3,4 млрд. грн більше показника 2015 року; 
на економічну діяльність – 34,8 млрд. грн, що на 
82,2% більше показника 2015 року; на житлово-
комунальне господарство – 17,5 млрд. грн, що на 
1,8 млрд. грн більше показника 2015 року (темп 
зростання становив 111,5%). За січень–вересень 
2017 р. загальна сума профінансованих видатків 
місцевих бюджетів становила 331,3 млрд. грн, що 
становить 65,6% планового показника на 2017 рік [8].

Завдяки запровадженню нової системи бю-
джетного вирівнювання у 2015 р. 10,2% місцевих 
бюджетів стали повністю збалансованими, а у 
2016 р. ця цифра зросла до 11,3%. Водночас зрос-
ла кількість місцевих бюджетів-донорів: якщо у 
2014 р. їх частка становила 3,7%, то у 2015 р. – 
15,2%, а в 2016 році – 16,2%. Нова система вирів-
нювання є стимулюючою, оскільки лише 50% над-
лишкових коштів бюджетів-донорів вилучаються 
для вирівнювання спроможності інших територій. 

Про зміцнення фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів свідчить зростання залишків коштів на 
казначейських рахунках, які на початок 2017 р. ста-
новили 47,7 млрд. грн, що більше на 12,5 млрд. грн  
(на 35,5%) показника 2016 р. (станом на 01.10.2016 р) 
[9]. Крім того, протягом 2014–2016 рр. кількість на-
даних Держказначейством позик на покриття тим-
часових касових розривів місцевих бюджетів змен-
шилась у 58 разів [10].
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В умовах реалізації реформи бюджетної де-
централізації відбулось зростання інвестиційних 
ресурсів регіонального розвитку за рахунок ка-
пітальних видатків як місцевих бюджетів, так і 
держави. У 2016 р. частка капітальних видатків 
місцевих бюджетів у загальному обсязі профінан-
сованих видатків підвищилася до 15,0% (з 11,5% у 
2015 р.). Темп зростання в структурі склав 30,4%, 
а абсолютного показника 63,7%. За січень-вересень 
2017 р. капітальні видатки місцевих бюджетів були 
профінансовані у сумі 34,8 млрд. грн, становить 
43,7% планового показника на рік. Поряд із збіль-
шенням обсягу власних коштів, важливим джере-
лом стали кошти Державного фонду регіонального 
розвитку (ДФРР), які спрямовуються на виконан-
ня інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку. Державний бюджет України на 2017 рік 
передбачає збільшення коштів на соціально-еконо-
мічний розвиток територій. Зокрема, з Фонду регі-
онального розвитку планується спрямувати на ре-
алізацію регіональних проектів та програм близько 
9 млрд. грн, з яких понад 1 млрд. грн – на підтрим-
ку об’єднаних територіальних громад.

Уряд 7 липня 2017 р. затвердив перелік інвести-
ційних програм і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватися у 2017 р. за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку. 
Загальний обсяг Фонду на 2017 р. встановлений в 
обсязі 3,5 млрд. грн, а також погашення кредитор-
ської заборгованості, зареєстрованої органами Каз-
начейства станом на 01.01.17 р за бюджетною про-
грамою «Державний фонд регіонального розвитку» 
в обсязі 366,8 тис. грн по об’єктах Миколаївської 
(207,5 тис. грн) та Хмельницької (159,3 тис. грн) об-
ластей [11]. Станом за січень-вересень 2017 року з 
Державного фонду регіонального розвитку профі-
нансовано 809,5 млн грн, що становить 23,1% пла-
нового показника на 2017 рік. Слід зазначити, що 
отримали фінансування на рівні понад 30,0% плано-
вого показника на рік лише сім регіонів (найбільший 
показник у Рівненській області – 41,8%), а менше 
10,0% планового річного показника отримали два 
регіони (Тернопільська та Черкаська області) [8].

Водночас, практика реалізації реформи бю-
джетної децентралізації засвідчила наявність 
низки проблемних питань в системі міжбюджет-
них відносин, які потребують вирішення для її 
подальшої ефективної реалізації. Основними 
проблемами є, зокрема:

– відсутність соціальних стандартів та 
нормативів (як в описовому, так і у вартісному 
вигляді) щодо повноважень, закріплених та де-
легованих державою місцевому самоврядуванню. 
Це зумовлює невідповідність галузевих нормати-
вів бюджетної забезпеченості реальним потре-
бам споживачів, призводячи до дефіциту коштів 
на фінансування делегованих повноважень;

– незбалансованість доходів та видатків міс-
цевих бюджетів, зумовлена відсутністю джерел 
покриття переданих на місцевий рівень повно-
важень (фінансування загальної середньої освіти, 
ПТУ, охорони здоров’я). Внаслідок цього порушу-
ється ст. 142 Конституції України, згідно з якою 
витрати органів місцевого самоврядування, що ви-
никли внаслідок рішень органів державної влади, 
компенсуються державою. У 2016 р. органи міс-
цевого самоврядування були змушені дофінансо-

вувати за рахунок власних надходжень 12,2% га-
рантованих державою послуг у сфері делегованих 
повноважень. Ця проблема мала місце і в 2017 р., 
хоча у Бюджетному кодексі України (п. 1 ст. 85) 
визначена процедура передачі державою права 
на здійснення видатків, згідно з якою: «Держава 
може передати Раді міністрів Автономної Респу-
бліки Крим чи органам місцевого самоврядування 
право на здійснення видатків лише за умови від-
повідної передачі фінансових ресурсів у вигляді 
закріплених за відповідними бюджетами загально-
державних податків і зборів або їх частки, а також 
трансфертів з Державного бюджету України».

– порушення принципу соціальної справедли-
вості в частині оплати пільг (зокрема, оплата 
пільгового проїзду), що ухвалюються Верховною 
Радою України, якщо їхнє фінансування відбу-
вається за рахунок коштів місцевих бюджетів 
без відповідних компенсаторів.

– втрати доходів від реалізації законодавчої 
ініціативи щодо скасування акцизного податку 
з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. 
Наприкінці 2016 р. було внесено зміни до Подат-
кового кодексу України та Бюджетного кодексу 
України, якими фактично скасовано акцизний по-
даток на роздрібну торгівлю пальним (у 2017 р. 
до місцевих бюджетів зараховуються 13,44% над-
ходжень акцизу на пальне, але з 2018 р. таких 
надходжень до місцевих бюджетів не буде). Вод-
ночас 5 квітня 2016 р. у Верховній Раді зареєстро-
вано законопроект № 6286 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо скасування акцизного податку з 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі тютюнових виробів та забезпечення зба-
лансованості місцевих бюджетів внаслідок його 
скасування». За експертними оцінками можливі 
втрати місцевих бюджетів від скасування зазна-
ченого джерела доходів без надання відповідних 
компенсаторів можуть сягнути 1,9 млрд. грн (об-
сяг надходжень за 2016 р. за даними ДФС [12]);

–  незавершеність процесу об’єднання тери-
торіальних громад не дає змоги повноцінно імп-
лементувати механізми бюджетної децентралізації 
(оскільки передача нових функцій можлива лише 
об’єднаним громадам) та обумовлює додаткові ри-
зики при збалансуванні бюджетної системи.

Висновки з проведеного дослідження. Забез-
печення результативного провадження еконо-
мічних реформ, спрямованих на розбудову укра-
їнської державності та вирішення пріоритетних 
завдань соціально-економічного розвитку на су-
часному етапі актуалізує пошук сучасних кон-
цептуальних підходів до вирішення нагальних 
завдань бюджетної політики та відповідної мо-
дернізації її важелів та інструментів. Зазначені 
проблемні аспекти у сфері міжбюджетних відно-
син потребують вирішення. Важливими кроками 
для їх розв’язання мають стати: 

– розробка і затвердження державних соці-
альних стандартів (методик розрахунку вар-
тості соціальних послуг та їх складу для всіх га-
лузей (освіти, охорони здоров’я тощо), що дасть 
змогу оптимізувати кількість та структуру бю-
джетних установ, підвищити ефективність пла-
нування та використання бюджетних коштів бю-
джетів усіх рівнів;
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– забезпечення відповідності між фінансовим 
ресурсом місцевих бюджетів та делегованими їм 
повноваженнями шляхом визначення у Бюджет-
ному кодексі України механізму їх покриття; 

– забезпечення адресності та фінансової 
оцінки соціальних пільг шляхом розробки та за-
твердження критеріїв їх надання (основний до-
хід сім’ї, її майновий стан тощо). Потребує також 
узгодження на державному та місцевому рівнях 
механізм делегування окремих пільг, затвердже-
них Верховною Радою України для фінансуван-
ня на місцевому рівні;

– підвищення ефективності місцевих по-
датків і зборів шляхом удосконалення Держав-
ною фіскальною службою України та Міністер-
ством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
механізмів їх адміністрування та формуван-
ня єдиної бази даних для забезпечення повної 
та прозорої системи обліку, що дасть змогу за-
безпечити ефективний фіскальний контроль.  
Крім того, необхідно підвищити частку відраху-
вань акцизного податку з виробленого та ввезеного 
на митну територію України пального до бюдже-
тів місцевого самоврядування з 13,44% до 17,66%  
у зв’язку із недоотриманням значної суми ко-
штів місцевими бюджетами у 2017 році; 

– забезпечення ефективності міжбюджет-
них відносин шляхом удосконалення механізму 
розподілу інфраструктурної субвенції (у зв’язку 
із незбалансованістю чинного зараз порядку її 
помісячного розподілу) та збільшення її обсягів 
для всіх регіонів із внесенням відповідних змін 
до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік» (з урахуванням збільшення 
кількості ОТГ);

– вдосконалення формули розрахунків базо-
вої та реверсної дотації з Державного бюдже-
ту України до місцевих бюджетів з ураху-
ванням можливості перерахунку обсягу цього 
трансферту протягом року відповідно до змін 
основних показників (наявне населення, надхо-
дження податку на прибуток, ПДФО), що забез-
печить отримання обґрунтованого обсягу дотацій.  
Крім того, у 2018 році необхідно зберегти існую-
чий мотиваційний механізм горизонтального ви-
рівнювання, не допустивши зміни відсотку вилу-
чення реверсної дотації з 50% до 80%;

– удосконалення системи фінансування освіт-
ніх закладів за рахунок освітньої субвенції, зокре-

ма, шляхом перегляду коефіцієнтів, що використо-
вуються у формулі розрахунку освітньої субвенції, 
оскільки кошти, розраховані згідно з чинною мето-
дикою, не покривають потреб навіть на фінансу-
вання заробітної плати працівникам галузі;

– погашення заборгованості перед місцевими 
бюджетами з пільг і субсидій, що надаються за 
рахунок Державного бюджету України, а також 
забезпечення необхідними асигнуваннями видатків 
місцевих бюджетів на здійснення заходів з вико-
нання державних програм соціального захисту на-
селення. Зокрема, запровадження з 01.01.2018 року 
адресної грошової допомоги на пільгове перевезен-
ня окремих категорій громадян та передбачення 
субвенції на погашення заборгованості, що утвори-
лася внаслідок недоотримання місцевими бюдже-
тами коштів субвенції на компенсацію зо пільговий 
проїзд окремих категорій громадян;

– реалізація секторальної децентралізації 
у сфері охорони здоров’я шляхом розробки ме-
ханізму фінансування мережі закладів охорони 
здоров’я та узгодження повноважень і відпові-
дальності органів місцевого самоврядування на 
рівні територіальних громад та районів областей, 
що дасть змогу підвищити ефективність управ-
ління бюджетними коштами як у частині фор-
мування цільових субвенцій, так і в частині їх 
освоєння на місцях;

– забезпечення ефективності управління бю-
джетними коштами місцевих бюджетів шляхом 
розробки та впровадження механізму стимулю-
вання використання громадами коштів місцевих 
бюджетів, зосереджених на депозитних рахунках  
(на 01.11.2016 р. їх обсяг становив 32 млрд. грн, станом 
на 01.07.2017 ця сума становила 13,3 млрд. грн [12]), 
у т. ч. для розвитку власної інфраструктури. 

Модернізація як інструмент забезпечення пере-
ходу від одного стану системи до іншого на основі 
її оновлення, вдосконалення та забезпечення від-
повідності сучасним умовам і вимогам, передбачає 
не лише створення нового, а й збереження вже 
сформованих ефективних складових, які можуть 
скласти основу трансформацій. Реалізація таких 
заходів сприятиме підвищенню ефективності вза-
ємовідносин державного та місцевих бюджетів.

Подальша бюджетна децентралізація має пе-
редбачати, насамперед, послідовне вирішення на 
засадах інституційного оновлення суперечностей 
міжбюджетних відносин, а також вибудову базо-
вих інститутів нової якості бюджетної системи.
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Постановка проблеми. Суб’єкти господарю-
вання є однією з важливих складових ринкової 
економіки, так як відіграють велику роль у за-
безпеченні сталого розвитку економіки, а також 
політичної і соціальної стабільності в державі. 
Завдяки функціонуванню суб’єктам господарю-
вання створюються нові робочі місця, знижуєть-
ся рівень безробіття, формується середній клас 
та забезпечується конкурентне бізнес-середови-
ще. У розвинених країнах суб’єкти господарю-
вання виступають одним з провідних секторів, 
що значною мірою визначає темпи економічного 
зростання, експортний потенціал, вносить ваго-
мий вклад у формування доходів бюджетів за 
рахунок податкових надходжень, пришвидшує 
науково-технічний прогрес завдяки оперативно-
му впровадженню нових технічних і технологіч-
них розробок. 

Водночас доводиться констатувати, що в 
Україні потенціал суб’єктів господарювання ви-
користовується недостатньо, а самі підприємці 
відчувають скоріше перешкоди, невпевненість 
у стабільності умов ведення бізнесу, надмірний 
адміністративний та податковий тиск, аніж під-
тримку з боку держави, що спричинено еконо-
мічною ситуацією в країні, браком інвестицій, 
відсутністю достатніх джерел фінансування, ма-
лодоступністю кредитних ресурсів комерційних 
банків, недосконалістю законодавчої бази, тощо.

Відтак, необхідність формування виваженої 
політики щодо створення умов для ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання визначає ак-
туальність дослідження взаємовідносин банку і 
суб’єктів господарювання, так як інтереси еконо-
мічного розвитку країни, успішного функціону-
вання банківської системи та економіки загалом 
вимагають глибокого і всебічного аналізу зазна-
чених відносин та визначення шляхів оптимізації 
їх правового регулювання. 

При цьому проблеми фінансово-кредитного 
забезпечення суб’єктів господарювання залиша-
ються малодослідженими у вітчизняній науці. 
Здебільшого, публікації на цю тему орієнтуються 
на економічний бік питання.

Постановка завдання. Вищезазначене вказує 
на те, що основним завданням є дослідження те-
оретичних аспектів банківського кредитування 
суб’єктів господарювання з метою виявлення су-

часних проблем такого кредитування на підставі 
досвіду практичного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З одного боку кредити є основним прибутком 
для українських банків, а з іншого – купуючи 
ресурси на вільному ринку кредитних ресурсів 
і продаючи їх підприємствам, комерційні банки 
здійснюють прямий вплив на розвиток націо-
нальної економіки. Тому, так чи інакше, сучас-
ний стан банківського кредитування є важли-
вим і для національної економіки і для суб’єктів 
господарювання.

В Україні операції з надання кредитування 
суб’єктам господарювання здійснюються пере-
важно комерційними банками, які є головними 
посередниками при проведенні операцій на вну-
трішньому та світовому ринках фінансових по-
слуг. Здійснюючи ці операції, комерційні банки 
використовують конкретні стратегії, в яких об-
ґрунтовуються довготривалі заходи, що зорієн-
товані на отримання оптимального фінансового 
результату. Спираючись на світовий досвід, за-
стосування та подальший розвиток прогресивних 
банківських технологій у практиці роботи комер-
ційних банків має слугувати поштовхом в розви-
тку вітчизняної економіки. 

Проте, українська економіка пережила чима-
ло, і зрозумівши та проаналізувавши причини 
та фактори впливу на економічні кризи, може-
мо планувати та прогнозувати наше економічне 
майбутнє. Відтак нещодавні (2015–2016 рр.) при-
чини кризи полягають у певній недосконалості 
економіки України і загальнодержавних фінан-
сів. Об’єктивні чинники призвели до масового 
відпливу капіталу нерезидентів, підвищення по-
питу на іноземну валюту, накопичення плате-
жів за зобов’язаннями держави, внаслідок чого 
економіка опинилася у переддефолтному стані. 
При цьому наслідками кризи стали девальвація 
гривні, зростання інфляції, втрата ліквіднос-
ті і платоспроможності деяких банків [1, с. 318].  
Але попри це позитивними сторонами у діяль-
ності банківських установ є короткострокові 
кредити, які використовується суб’єктами гос-
подарювання в цілях компенсації тимчасового ін-
вестування коштів у дебіторську заборгованість, 
що не можливо оцінити однозначно позитивно з 
погляду якості фінансового менеджменту, адже 
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у такому разі підприємство, яке безкоштовно 
кредитує своїх контрагентів, саме змушене ком-
пенсувати відвернення коштів більш дорогим 
банківським кредитом.

Відтак, аналізуючи ринок банківських послуг 
за 2014–2017 роки слід зазначити, що у 2014 році 
платоспроможних банків було 147, а на кінець 
2017 року їх кількість становила 82 банки, при 
тому що за даний досліджуваний період спосте-
рігалася чітка тенденція до зменшення, що в за-
гальному підсумку склало величину зменшення 
у 65 банків, зокрема протягом 2017 року з рин-
ку пішло 14 банків (рис. 1). Частка неплатоспро-
можних банків мала місце на ринку банківських 
послуг і за 2017 рік їх величина зменшилася у 
двічі, становивши на кінець 2017 року 2 банки. 
Невтішною є ситуація із банкам, які перебувають 
у стадії ліквідації, так як їх величина у 2014 році 
становила 21 банк, у 2015 році їх кількість зросла 
до 64 банків і стрімко набирала обертів у наступ-
ні періоди, зупинившись на позначці у 95 банків 
станом на кінець 2017 року, що є вельми нега-
тивним, так як характеризує значне зменшення 
раніше платоспроможних банків. 
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Рис. 1. Динаміка кількості банків України за 2014–2017 рр., шт.
Джерело: побудовано автором на основі [2]

Загальні активи за групами банків за дослі-
джуваний період свідчать про те, що у 2014 році 
найбільшу частку займали іноземні банки, частка 
яких склала 460 млрд. грн., така ж тенденція спо-
стерігалася і в наступний рік, так як їх величина 
склала 591 млрд. грн. Найменшу частку на поча-
ток досліджуваного періоду становили загальні 
активи ПАТ КБ «Приватбанк» – 229 млрд. грн., 
у 2015 році величина цього ж банку мала одну з 
найнижчих величин – 294 млрд. грн. Починаючи з 
2016 року ситуація щодо досліджуваної величини 
кардинально змінилася, що спричинено націона-
лізацією ПАТ КБ «Приватбанк», тому фактично 
загальні активи за даним банком перейшли у дер-
жавні активи. Так, зокрема, у 2016 році величина 
загальних активів націоналізованого банку склала 
394 млрд. грн., при 541 млрд. грн. загальних акти-
вів у державних банках, тобто загалом їх величина 
склала 935 млрд. грн., а у 2017 році і врахуванням 
цього банку величина загальних активів державних 
банків склала 1093 млрд. грн. Відтак, у 2017 році 
загальні активи усіх груп банків збільшилися до 
1,85 трлн. грн., а найбільший приріст спостерігався 
у держбанків (рис. 2).

Рис. 2. Загальні активи за групами банків за 2014–2017 рр., млрд. грн.
Джерело: побудовано автором на основі [2]
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Серед статей активу банків України вагоме 
місце займає структура кредитного портфелю 
банківської системи, яка важлива для розуміння 
стану кредитування на сучасному етапі та про-
блем, що виникли в процесі цього. При аналізі 
структури кредитів важливо не тільки те, який 
обсяг кредитів видав банк, але також й те, які 
ризики виникли у банку у зв’язку з видачею 
цих позик. Відповідно до поставленого завдання 
основну увагу акцентуємо саме на позиках для 
суб’єктів господарювання.

Проведений аналіз загальних балансових по-
казників за платоспроможними банками свідчить 
про збільшення величини загальних активів за 
досліджуваний період на 25,12%, у тому числі 
на 13,19% за рахунок іноземної валюти (табл. 1).  
Чисті активи у 2014 році 1290 млрд. грн., у 
2015–2016 роках мали тенденцію до зменшення, 
зупинившись на значенні у 1256 млрд. грн., проте 
на кінець досліджуваного періоду збільшилися до 
рівня 1336 млрд. грн., тобто за 2014–2017 роки – 
збільшилися на 46 млрд. грн. Проте величина у 
чистих активах іноземної валюти мала проти-
лежну тенденцію, оскільки за весь досліджува-
ний період зменшилася на 58 млрд. грн.

Таблиця 1
Загальні балансові показники банківського сектору України  

(за нарахованими доходами/втрати) за 2014-2017 роки (млрд. грн.)

Показники 2014 2015 2016 2017
Абсолютна 

зміна, 
2017/2014

Відносна 
зміна, 

2017/2014
Загальні активи 1477 1571 1737 1848 371 125,12
у т.ч. в іноземній валюті 667 800 788 755 88 113,19
Чисті активи 1290 1254 1256 1336 46 103,57
у т.ч. в іноземній валюті 565 582 519 507 -58 89,73
Валові кредити суб'єктам господарювання1 820 831 847 870 50 106,10
у т.ч. в іноземній валюті 400 492 437 423 23 105,75
Чисті кредити суб'єктам господарювання 710 614 477 458 -252 64,51
Кошти суб'єктів господарювання1 283 349 413 427 144 150,88
у т.ч. в іноземній валюті 114 141 177 163 49 142,98

1 включно із небанківськими фінансовими установами
Джерело: побудовано автором на основі [2]

Величина як валових кредитів суб’єктам 
господарювання в національній валюті, так і в 
іноземній валюті мала тенденцію до збільшен-
ня, на 6,10% і 5,75% відповідно. При тому, що 
кошти суб’єктів господарювання з 2014 року 
мали чітко виражену тенденцію до збільшення:  
у 2014 році становили 283 млрд. грн., у 2015 році – 
349 млрд. грн., у 2016 році – 413 млрд. грн., у 
2017 році – 427 млрд. грн., де в тому числі ко-
шти суб’єктів господарювання в іноземній валюті 
зросли на 50,88%; чисті кредити суб’єктам госпо-
дарювання мали протилежну динаміку, яка вира-
жалася чітким спадом, за досліджуваний період 
зменшившись на 252 млрд. грн. (у 2014 році – 
710 млрд. грн., у 2015 році – 614 млрд. грн., у 
2016 році – 477 млрд. грн., у 2017 році – 
458 млрд. грн.), що становить понад 35% (рис. 3).

Вищезазначене вказує на те, що відбува-
ється суттєве зменшення обсягів кредитування 
суб’єктів господарювання, при чималому збіль-
шенні величини коштів цих суб’єктів. Серйозною 
перешкодою для збільшення обсягів банківського 
кредитування суб’єктів господарювання є високі 
ризики та проблеми відповідного матеріального 
забезпечення. 

Рис. 3. Динаміка чистих кредитів і коштів суб’єктів господарювання за 2014–2017 роки, млрд. грн.
Джерело: побудовано автором на основі [2]
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У класичному варіанті забезпеченням ви-
ступає жила і нежила нерухомість, обладнання, 
автотранспорт, що знаходяться у власності під-
приємства або в особистій власності власника 
бізнесу. Забезпеченням кредитів є найчастіше 
товари в обігу [3]. Тому, для банківських установ 
на кредитному ринку проблемами, які ускладню-
ють надання кредитів суб’єктам господарюван-
ня є: непрозорість діяльності суб’єктів господа-
рювання; недостатня економічна документація 
більшості підприємців; відсутність у підприємств 
ліквідних застав; відсутність реальної масштаб-
ної державної підтримки; складнощі рефінансу-
вання і управління кредитним портфелем; висо-
кі ризики неповернення банківських кредитів та 
обмеженість правових механізмів зниження кре-
дитного ризику; тощо.

Разом з тим існують серйозні труднощі, які 
притаманні, як банківським установам, так і 
суб’єктам господарювання в регіоні через: 

1) недосконалість законодавчої бази, що ре-
гламентує діяльність підприємств;

2) відсутність в регіоні програм розвитку під-
приємництва; 

3) недосконалість механізму використання 
державного і муніципального майна для розви-
тку господарювання; 

4) адміністративні бар’єри при здійсненні гос-
подарювання; 

5) відсутність механізму соціального захисту 
підприємців; 

6) недостатній рівень безпеки ведення госпо-
дарювання; 

7) часту зміна податкової політики та ін.
Виявленню суттєвих чинників, які впливають 

на формування рішення про надання кредиту, 
були присвячені дослідження Франкфуртського 
університету (Німеччина), проведені на початку 
дев’яностих років (рис. 4).

Як показує практика, українським банків-
ським установам у сучасних економічних умо-

Рис. 4. Чинники, корті впливають на вирішення питання про надання кредиту  
(за даними Франкфуртського університету, Німеччина)

Джерело: побудовано автором на основі [4]
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вах основний акцент під час вибору рішення про 
надання кредиту позичальникам – юридичним 
особам необхідно робити на якість менеджмен-
ту, аналіз фінансових звітів і рахунків і, лише в 
останню чергу, на забезпечення.

Відтак урахування світових тенденцій вза-
ємодії банківського та реального сектору дає 
можливість зосередити увагу банків на певних 
напрямах адаптації зарубіжного досвіду до умов 
вітчизняної практики кредитування суб’єктів 
підприємницької діяльності. По-перше, потребу-
ють збільшення обсяги супровідних банківських 
послуг для підприємств та бізнесу, а саме: ін-
дивідуальна робота комерційного банку із клієн-
турою у якості консультаційного партнера; на-
дання інформаційних послуг; інтернет-банкінг 
тощо. По-друге, необхідно впроваджувати прак-
тику систем пільгового кредитування при осво-
єнні високотехнологічних виробництв. По-третє, 
слід вирішити проблему правового регулювання 
системи кредитних гарантій для підприємництва. 
По-четверте, потребує розширення асортименту 
кредитних продуктів і поліпшення якості їх на-
дання [5, с. 78]. 

На сьогодні поява проблемних кредитів зу-
мовлена як зовнішніми, так і внутрішніми чинни-
ками. Основними з них є: погіршення фінансово-
го стану позичальників в результаті економічної 
кризи, скорочення обсягів ВВП та промислового 
виробництва, девальвація гривні, інфляційних, 
ведення бойових дій на сході України, а також 
скорочення обсягів та відсутність зовнішніх 
джерел фінансування. Ця ситуація в Україні не 
сприяє розвитку банківської справи та економіч-
ному зростанню держави [6, с. 72].

Тому, зважаючи на проведений аналіз та ви-
окремлені проблеми банківського кредитування 
щодо суб’єктів господарювання, слід запропону-
вати перспективні напрями кредитної політики 
банків в Україні, які дадуть змогу покращити по-
точну ситуацію. Серед них слід визначити: вдо-
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сконалення системи оцінки кредитоспроможності 
позичальника, покращення аспектів кредитної 
діяльності, оптимізацію організаційної структу-
ри, перспективне планування діяльності банків-
ської установи, створення умов для акумуляції у 
банках значних вкладів, оптимізацію кредитних 
вкладень за галузевим ризиком, збільшення об-
сягу й видів кредитування, покращення марке-
тингової діяльності, зниження ціни на кредити, 
здійснення адаптації міжнародного досвіду кре-
дитування до українських реалій.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
узагальнюючи результати проведеного дослі-

дження, можна зробити висновок, що банківське 
кредитування суб’єктів господарювання, як по-
казав практичний аналіз за 2014–2017 роки, зна-
ходиться в не найкращому стані, так як отри-
мані результати вказують на втрату довіри до 
банків, погіршення репутації банківської системи 
України. Проте із врахуванням чималої кількості 
проблем при кредитуванні слід приймати висо-
коефективні рішення, які дадуть змогу оминути 
такі проблеми, а визначені напрями щодо покра-
щення взаємовідносин банку і суб’єктів господа-
рювання дозволять наблизити українське сього-
дення до зарубіжних реалій.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
ефективності підприємства важливим є форму-
вання конкурентоздатності, що зумовлює потре-
бу в розробленні нових підходів до управління 
персоналом з усвідомленням того, що головним 
резервом підприємства є працівники, а за його 
межами – споживачі продукції, якість і конку-
рентоспроможність якої забезпечує персонал.

Питання розвитку управління персоналом 
вивчають такі вчені як: І.Є. Брігхем, Дж. К. Ван 
Хорн, Дж. Джуран, П. Друкер, П. Єгоров, І. Ко-
вальова, Ю. Лисенко, Л. Лігоненко, В. Стасюк, 
Ю.Г. Лели, М.М. Новікова, О.П. Третяк, А.В. Хо-
лодницька, Т. Хохлова та інші.

Наприклад у наукових працях Пітера Друкера 
розглядається управління за цілями як необхідний 
елемент діяльності менеджерів у діловій організації 
і він вважає, що їх основними функціями є форму-
вання цілей і співвідношення із загальними цілями. 
Ґрунтуючись на уявленні про ділову організацію як 
про систему, що має безліч потреб, Друкер думає, 
що менеджери повинні обов’язково враховувати і 
відбивати у сформованій на різних рівнях організа-
ції системі цілей. Він пов’язує виникнення системи 
цілей з різноманіттям задач, які розв’язуються ме-
неджерами в різних секторах, а також з розмаїтіс-
тю потреб різних соціальних груп як усередині, так 
і поза організацією, зацікавлених у її діяльності. 

Він формує дві тези:
1. Менеджер не може ефективно керувати орга-

нізацією, орієнтуючись тільки на економічну мету.
2. Робота з удосконалення системи цілей і із 

системою цілей необхідна будь-яким діловим ор-
ганізаціям, оскільки їхнє виживання й успішний 
розвиток залежать від задоволення різноманіт-
них потреб соціальних груп.

У рамках даної концепції робота з цілями не-
обхідна для підвищення ефективності діяльнос-
ті і розробки довгострокових стратегій розвитку 
організації. Саме із співвідношенням реальних 
результатів із планованими (на основі створеної 
системи цілей), а також із співвідношенням ці-
лей між собою зв’язується оцінка ефективності 
діяльності організації.

Технології, на яких базується система управлін-
ня персоналом, потребує постійного оновлення та 
уточнення, оскільки ринкове середовище функці-
онування національних підприємств постійно змі-
нюється, тому з метою побудови високоефективної 
системи управління персоналом необхідно дослі-
дити суть та значення принципів формування від-
повідної системи в нових умовах ринку. Швидке 
впровадження нових технологій, нових форм орга-
нізацій виробництва, скорочення і навіть зникнення 
окремих підприємств, виникнення нових сфер за-
йнятості, комп'ютери, електронне спілкування та 
Інтернет змінюють способи ведення бізнесу і вза-
ємодію людей у процесі управління персоналом на 
підприємстві. Обґрунтування необхідності розвитку 
даної системи дає поштовх для застосування сучас-
них методів управління трудовими ресурсами.

Постановка завдання. На основі викладеного, 
формулюємо завдання, яке полягає в досліджен-
ні сучасних технологій управління персоналом на 
основі аналізу їх складових елементів, розробці 
планів та підходів, а також визначення шляхів і 
методів оптимізації роботи з персоналом, з метою 
підвищення економічної ефективності, ринкової 
господарської діяльності підприємства на ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система управління персоналом на сучасному 
підприємстві незалежно від форми власності є 
наймогутнішим інструментом забезпечення кон-
курентоздатності й розвитку, тому виникає необ-
хідність у розробці та підвищенні ефективності 
новітньої системи управління персоналом з ура-
хуванням вимог ринкової економіки [4].

Управління персоналом, відбувається, як на рів-
ні держави, так і на рівні підприємства. Управлін-
ня трудовими ресурсами на рівні підприємства пе-
редбачає вирішення наступних основних завдань: 

1) визначення потреби підприємства у робіт-
никах різних спеціальностей та кваліфікації; 

2) аналіз ринку праці і управління зайнятістю; 
3) підбір і адаптація персоналу; 
4) планування кар'єри співробітників того чи 

іншого підприємства, їх професійного та адміні-
стративного зростання; 
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5) забезпечення раціональних умов праці, у 
тому числі сприятливої для людини соціальноп-
сихологічної атмосфери; 

6) організація трудових процесів, їх коорди-
нація, аналіз витрат та результатів праці, вста-
новлення оптимального співвідношення між 
кількістю одиниць обладнання та чисельністю 
персоналу різних груп; 

7) розробка систем мотивації ефективної ді-
яльності; 

8) рішення етичних проблем праці тощо [5]. 
На сьогоднішній день існує багато як теоретич-

них, так і практичних методів, які допомагають 
правильно керувати персоналом. Іноді начальник 
застосовує таку систему управління працівника-
ми, при якій встановлюються як би ідеальні сто-
сунки – співробітники не ухиляються від роботи, 
а начальник не дістає своїми претензіями та ви-
могами. Але, як правило, саме в таких відносинах 
виявляються всі проблеми управління. 

Всі функції управління персоналом на під-
приємстві повинні бути тісно взаємопов'язані і 
в сукупності становити єдиний процес управ-
ління трудовими ресурсами, метою якого є 
більш ефективна, інноваційно-орієнтована тру-
дова діяльність персоналу. При цьому основою 
розвитку управління трудовими ресурсами на 
підприємстві, є цілеспрямована діяльність по 
впровадженню нових, більш ефективних методів 
трудового управління. 

Ми вважаємо, що персонал у сучасних умовах 
повинен бути високоосвіченим, володіти високою 
загальною культурою, стратегічним мисленням й 
ерудицією. У той же час, сучасний менеджер не-
рідко стикається з різного роду проблемами, які 
вимагають від нього певної здатності до необхід-
них змін в управлінні і функціонуванні підпри-
ємств. Досягається це, насамперед, на основі ін-
новаційної діяльності, спрямованої на здійснення 
конкретних інноваційних цілей, оптимальних ре-
зультатів раціонального використання наукових, 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, 
застосування різноманітних принципів, функцій 
та методів економічного механізму [2]. Інновацій-
ний тип управління організацією праці заснова-
ний на розробці та впровадженні організаційних 
нововведень і спрямований на докорінне вдоско-
налення організації праці. 

П. Друкер вважає, що саме у сфері управлін-
ня персоналом традиційні базові уявлення істот-
но суперечать реальності та є непродуктивними 
[1, с. 196]. На думку автора, існує єдиний пра-
вильний принцип управління персоналом – ви-
користання диференційованих підходів і стилів 
управління для різних груп працівників і навіть 
окремих працівників у різних ситуаціях. При 
цьому той чи інший спосіб впливу, певний на-
бір операцій і процедур у процесі формування 
та реалізації трудового потенціалу визначають 
персонал-технологією або технологією управлін-
ня персоналом [4, с. 456].

У сучасному виробництві технологія управ-
ління персоналом – це наука і мистецтво управ-
ління людьми, механізм взаємозв'язку між 
суб'єктом та об'єктом управління персоналом, 
система взаємодії між керівником і працівником, 
стратегія вироблення рішень і тактика їх вико-

нання у сфері ефективної зайнятості працівників 
в управлінні кадровим складом підприємства.

Сучасний стан економіки також визначає нові 
вимоги до рівня підготовки персоналу, коли спо-
стерігається швидке застаріння знань, умінь і на-
вичок персоналу, яке виражається у відставанні 
індивідуальних знань від сучасних вимог до по-
сади і професії. Постійний розвиток персоналу з 
метою підвищення його компетентності повинен 
здійснюватися через формування системи безпе-
рервного навчання під час створення умов для 
повного розкриття потенціалу співробітників, їх 
здібності робити відчутний внесок у діяльність 
своєї організації.

Найбільш прийнятним є інноваційний тип на-
вчання. Найбільш складним моментом у процесі 
навчання є засвоєння методів самостійного над-
бання знань. Використовуючи різні методи роз-
витку, можна управляти компетентністю персо-
налу [3, с. 25].

Деякі сучасні компанії проводять перевірку 
працівників на лояльність до компанії з викорис-
танням технічних засобів. Новітньою розробкою 
вчених, що поєднує в собі останні досягнення у 
сфері психології і біометрії, є безконтактний ана-
ліз психоемоційного полягання людини – система 
Vibralmage. Дана технологія безконтактно про-
водить моніторинг рівня емоцій, визначає рівень 
стресу, тривоги й агресивності людини, а також 
здійснює детекцію брехні в режимі реального 
часу. Ця система дає змогу перевіряти благона-
дійність співробітників, не принижуючи їх власної 
гідності і не заподіюючи їм жодної шкоди [5, с. 22].

Нині йде серйозна боротьба за професіоналів. 
Керівництво кожної компанії розуміє, що успіх 
значною мірою залежить від кваліфікації спів-
робітників. Внутрішньофірмове навчання не за-
вжди дає змогу розв'язати проблему, особливо 
якщо фахівці потрібні «тут і зараз». У сучасній 
практиці зовнішнього підбору кандидатів вико-
ристовують переважно такі технології: скринінг, 
рекрутинг і хедхантинг. Реальний вихід із ситу-
ації, що склалася, забезпечує використання та-
кої технології підбору персоналу, як хедхантинг, 
який передбачає цілеспрямований пошук і залу-
чення найцінніших і перспективних кадрів.

Хедхантинг є найбільш складною і витратною 
технологією, що передбачає переманювання кон-
кретного фахівця з однієї організації в іншу [2, с. 43]. 

Хедхантинг – мало поширений і разом із 
тим дуже перспективний спосіб підбору особли-
во цінних, «штучних» фахівців. На сьогоднішній 
день це найефективніша технологія, яка сфор-
мувалася у відповідь на потребу в ексклюзивних 
кандидатах на позиції топ-менеджерів і ключо-
вих фахівців. За його допомогою кадрові агент-
ства здійснюють пошук висококваліфікованих 
фахівців вищої ланки з урахуванням особливос-
тей діяльності замовника, вимог до кандидатів, 
використовуючи наявні бази кандидатів [5, с. 36].

Скринінг – «поверхневий підбір», який здій-
снюється по формальних ознаках: освіті, віку, 
роду, досвіду роботи. Низькі вакансії зазвичай 
закриваються шляхом скринінгу. За його допомо-
гою здійснюється пошук необхідного допоміжно-
го та обслуговуючого персоналу нижньої ланки, 
враховуючи формальні ознаки: стать, вік, освіту, 
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досвід роботи тощо. Кадрові агентства отриму-
ють резюме кандидатів і віддають їх замовнику, 
який сам приймає рішення щодо відбору персо-
налу [3, с. 389].

Рекрутинг – «поглиблений підбір», який ура-
ховує особистісні характеристики і ділові якос-
ті претендента. Здійснюється рекрутинговими 
агентствами для підбору фахівців середньої лан-
ки [4, с. 36]. За допомогою рекрутингу кадрові 
агентства здійснюють пошук кваліфікованих фа-
хівців середньої ланки з урахуванням вимог до 
особистісних та професійних якостей кандидатів, 
використовуючи наявні бази кандидатів [4, с. 389].

За методикою Executive Search підбирається 
персонал на керівні посади та фахівців рідкісних 
професій. Executive Search на відміну від рекру-
тингу передбачає ініціативний пошук кандидатів, 
навіть якщо вони на даний час не зайняті активним 
пошуком роботи. Цю технологію успішно викорис-
товують кадрові та консалтингові агентства [5].

За Еxecutive Search шукають кращого з «не-
активних» кандидатів, наявних на ринку праці, 
а за звичайного підбору персоналу – кращого 
кандидата з «активних», тобто тих, які шука-
ють роботу. У першому випадку потрібен топ-
менеджер, від якого залежать успіх і розвиток 
компанії, або фахівець, що володіє рідкісним на-

бором професійних компетенцій і досвідом з чіт-
ко визначеного напряму. 

Розвиток персонал-технологій має світовий 
характер, більшість із них розробили та почали 
використовувати провідні європейські, американ-
ські та японські компанії, кожна з яких має свої 
особливості, тому назви значної частки персонал-
технологій, що використовуються в Україні, пішли 
від іноземних слів. Проблемним для вітчизняного 
законодавства залишається використання окре-
мих назв із персонал-технологій, що ускладнює 
правове забезпечення їх використання [3, с. 89].

Висновки з проведеного дослідження. На сьо-
годнішній день питання управління персоналом 
є досить актуальним, тому що з кожним днем 
процес управління набуває постійних змін, ново-
введень. Зміна управлінських завдань відбува-
ється внаслідок змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища підприємства, а пошук нових управ-
лінських інструментів і технологій є відповіддю 
менеджменту на виклики сьогодення. Ключовими 
викликами сьогодення для керівників підприємств 
повинні бути: пошук нових інноваційних ідей роз-
витку, забезпечення економічної стабільності у 
довгостроковому періоді, постійне професійне 
вдосконалення навичок персоналу та подальше 
покращення людських якостей працівників. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ

Розглянуто управління економічним розвитком регіону з точки зору безпекового аспекту. Систематизовано концепти 
поняття «економічна безпека регіону» та «управління економічним розвитком регіону». Запропоновані авторські розу-
міння економічної безпеки регіону та управління економічним розвитком. 
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Постановка проблеми. Фундамент «безпеково-
го» підходу до регіонального розвитку закладено 
статтею 132 Конституції України, яка визначає, 
що «територіальний устрій України ґрунтується 
на засадах єдності та цілісності державної тери-
торії, поєднання централізації і децентралізації 
у здійсненні державної влади, збалансованості і 
соціально-економічного розвитку регіонів, з ура-
хуванням їх історичних, економічних, екологіч-
них, географічних і демографічних особливостей, 
етнічних і культурних традицій» [6]. 

У цьому зв’язку державна регіональна полі-
тика є невід’ємною складовою частиною політи-
ки держави, спрямованої на організацію тери-
торії країни відповідно до прийнятої державної 
стратегії розвитку. Об’єктивними передумовами 
регіональної політики виступають структурна 
неоднорідність простору країни в природно-гео-
графічному, ресурсному, економічному, соціаль-
ному, етнічному і політичному аспектах. Подібна 
неоднорідність змушує будь-який захід реалізо-
вувати з урахуванням забезпечення економічної 
безпеки регіонів, реалізації їх інтересів і враху-
вання особливостей регіонального розвитку [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Одними з перших регіональні аспекти націо-
нальної безпеки України визначили фахівці На-
ціонального інституту стратегічних досліджень. 

У монографії «Національна безпека України» 
(1996 р.) регіональну безпеку визначено як важ-
ливу складову системи національної безпеки 
України, заходи якої повинні спрямовуватися 
на забезпечення цілісності території країни, по-
долання соціально-політичної напруженості та 
ліквідацію соціально-економічного зубожіння в 
окремих регіонах [7]. Систематизуємо концепти 
поняття «економічна безпека регіону» (табл. 1).

Аналіз наведених у табл. 1 джерелах також 
дозволяє виокремити складові економічної без-
пеки на регіональному рівні, якими є:

виробнича безпека: характеризується наявністю 
ресурсної бази, умовами, що забезпечують інтегра-
ційні процеси, сформованістю системи відтворення;

фінансова безпека: характеризується стійкіс-
тю фінансової та регіональної бюджетної системи;

науково-технічна безпека: характеризується 
динамікою модернізації і впровадження резуль-
татів НТП у соціально-економічну сферу;

соціально-демографічна безпека: характери-
зується рівнем соціальної диференціації суспіль-
ства, бідності, депопуляції населення, доступнос-
ті освіти, культури, медичного обслуговування, 
житла, послуг зв’язку тощо;

громадська безпека: характеризується рівнем 
криміналізації суспільства, тіньової економіки, 
корупції тощо;
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Таблиця 1
Систематизація концептів поняття «економічна безпека регіону»

Автор, джерело Сутність поняття «економічна безпека регіону»
Концепт - загрози

Качинський А. [5]

стан конкретного регіону, при якому він, з одного боку, здатний протистояти дестабілізуючим 
впливам зовнішніх і внутрішніх соціально-економічних загроз, а з другого – його 
функціонування не повинно створювати соціально-економічних (фінансових, екологічних, 
демографічних, міжетнічних тощо) загроз елементам самого регіону та його довкіллю

Концепт - комплексність

Білик Р.Р. [3]

комплексна структура, яка характеризує рівень відкритості економіки, здатність 
регіону до самофінансування та підвищення якості життя населення і надає можливість 
ефективної реалізації експортного, інноваційного, інтелектуального та трудового 
потенціалу, що є об’єктивною передумовою протистояння зовнішнім та внутрішнім 
загрозам, основою підвищення конкурентоспроможності 

Концепти – інтереси і потенціал

Сухоруков А.І. [15]

стан економічного розвитку регіону, який характеризується найбільш повним та 
раціональним використанням його економічного потенціалу, здатністю до самовідтворення, 
захищеністю від впливу дестабілізуючих чинників, міцністю взаємозв’язків між елементами 
регіональної системи, що сприяє задоволенню економічних і соціальних інтересів населення 
регіону у площині загальнодержавних інтересів 

Гуменюк А.М. [4]

категорія базується на регіональних інтересах, у першу чергу серед них: створення 
умов для забезпечення і підтримки гідного рівня та якості життя населення; 
формування апарату управління, який реалізує раціональне використання і подальший 
прогресивний розвиток існуючого природно-ресурсного й економічного потенціалу; 
проведення автономної соціально-економічної політики в регіоні; збалансована  
та інтегрована участь у фінансовій системі країни

Концепт - розвиток
Татаркін А. 
Романов О. 
Куклін А. 

Яковлєв В. [14]

сукупність властивостей економічної системи регіону, що забезпечують стабільність, 
стійкість та поступальний характер розвитку регіону, певну незалежність і водночас 
інтеграцію з економікою держави в умовах дестабілізуючого впливу загроз різного виду 

Чесноков А. [17]
достатня забезпеченість територій необхідними ресурсами з метою формування 
сприятливого розвитку і зростання економіки на основі проведення виваженої 
регіональної, економічної і соціальної політики 

Шуршин В. [19]
комплекс взаємопов’язаних організаційно-правових заходів з метою узгодження 
різноманітних інтересів, що забезпечує стійкість, адаптивність, самоорганізацію і 
розвиток регіональної економіки у взаємодії із зовнішнім середовищем її функціонування

Яценко Н. [20] сталий, стабільний і поступальний розвиток економіки регіону та гармонізація інтересів 
регіону з інтересами країни 

Авторське бачення
комплекс узгоджених взаємовідносин внутрішніх стейкхолдерів регіону і взаємовигідних 
взаємозалежностей між регіонами, які слугують цілям розвитку на засадах підвищення 
конкурентоспроможності регіону і зміцнення його соціальної безпеки

продовольча безпека: характеризується рів-
нем забезпеченості регіону продовольством, якіс-
тю продуктів харчування;

екологічна безпека: характеризується пору-
шеннями допустимих норм забруднення довкіл-
ля, у великих витратах на ліквідацію наслідків 
техногенних катастроф.

Постановка завдання полягає у виокремлен-
ні безпекового аспекту в управлінні економічним 
розвитком регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Автор статті тримається думки, що економічна 
безпека регіону спирається на економічну само-
стійність, сприяє зміцненню стійкості регіональ-
ної економіки і є однією з передумов економічно-
го розвитку регіону. Отже, авторське розуміння 
економічної безпеки регіону, яке і відповідає за 
тлумачення безпекового аспекту управління еко-
номічним розвитком регіону, зводиться до комп-
лексу узгоджених взаємовідносин внутрішніх 
стейкхолдерів регіону і взаємовигідних взаємо-
залежностей між регіонами, які слугують цілям 
розвитку на засадах підвищення конкуренто-
спроможності регіону і зміцнення його соціальної 
безпеки.

Економічна самостійність має відносний харак-
тер, оскільки мають місце як зв’язки з центром, 
так і взаємопов’язаність регіональних економік. 

Стійкість регіональної економіки стосується 
компенсаторної здатності до відновлення внаслі-
док впливу дестабілізуючих чинників.

Здатність регіональної економіки до розвитку 
стосується модернізації, створення сприятливого 
клімату для інвестицій і інновацій, підвищення 
кваліфікації працівників тощо.

Розвиток регіонів України є складним багато-
функціональним і мультикомплексним процесом. 
Такий розвиток великою мірою і залежить, і впли-
ває на велику кількість чинників. До числа таких 
чинників належать базисні чинники (утворюють 
внутрішній потенціал регіону), кон’юнктурні та 
макрологістичні (формують мережу взаємодії із 
зовнішнім середовищем регіону в системі наці-
онального господарського комплексу та поза її 
межами), інституційні та управлінські. 

Певною ілюстрацією складності розвитку ре-
гіонів України може бути статистична довідка 
щодо результатів перебігу цього процесу, а саме, 
як зазначається в аналітичній записці [13]: «Со-
ціально-економічний розвиток регіонів у 2017 р. 
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характеризується покращенням окремих показ-
ників, навіть таких традиційно вразливих до 
кризових явищ сфер, як пряме іноземне інвесту-
вання та зовнішня торгівля товарами. Причина-
ми цього становища є паростки макроекономіч-
ної стабілізації і той чинник, що кожен регіон 
починає вирішувати питання власного еконо-
мічного розвитку не в останню чергу внаслідок 
фінансового зміцнення територіальних громад та 
формування об’єднаних територіальних громад. 
У 2016 році в результаті реформи децентраліза-
ції влади було змінено систему фінансування та 
знайдено інструменти фінансування регіонально-
го і місцевого розвитку, які дозволяють місцевій 
владі ефективно вирішувати проблеми на місцях 
і не допускати їх виникнення. Звісно, фінансове 
зміцнення громад впливає і на розвиток регіонів 
у цілому». 

Водночас, існування на карті України тери-
торій, що постраждали внаслідок воєнний дій, 
актуалізувало питання державного регулюван-
ня розвитку територій з особливими умовами.  
Нині, при наявності в Україні територій, на яких 
відбувалися воєнні дії навесні-влітку 2014 року, 
є потреба говорити про необхідність приділення 
посиленої уваги до розвитку таких територій з 
тим, щоб не допустити їх перетворення на осе-
редки слабкого розвитку і нестабільності. В Укра-
їні постконфліктна (деокупована) територія – це 
«частина території, на якій відбувався збройний 
конфлікт та яка була звільнена. Для такої те-
риторії характерні дестабілізація економічної 
ситуації, руйнування виробничої, транспортної, 
енергетичної, соціальної інфраструктури, жит-
лового фонду, відтік населення, деурбанізація та 
знелюднення сіл, зниження рівня зайнятості та 
доходів населення. Для відновлення нормального 
функціонування постконфліктної (деокупованої) 
території необхідне застосування спеціальних 
режимів господарської діяльності. Наразі в Укра-
їні це частина території Донецької та Луганської 
областей, на якій з весни 2014 року відбувався 
збройний конфлікт та яка була звільнена влітку 
2014 року» [11].

Депресивними в Україні за Законом України 
«Про стимулювання розвитку регіонів» законо-
давчо було визначено території, у яких показники 
розвитку нижчі за середні по даній групі регіо-
нів. Законодавством України врегульовано статус 
депресивної території наступним чином: до де-
пресивних територій можуть бути віднесені про-
мисловий район, сільський район, місто, населе-
ний пункт на наступних умовах: «територія може 
бути визнана депресивною у разі, якщо соціаль-
но-економічні показники її розвитку відповіда-
ють одночасно всім умовам, визначеним для такої 
групи територій» – і далі вказуються критерії, за 
якими території можуть бути віднесені до депре-
сивних. Зокрема, для промислового району це такі 
умови: протягом останніх трьох років рівень заре-
єстрованого безробіття та частка зайнятих у про-
мисловості є значно вищими, а обсяг реалізованої 
промислової продукції (робіт, послуг) на одну осо-
бу та рівень середньомісячної заробітної плати є 

значно нижчими за відповідні середні показники 
розвитку територій цієї групи [10]. 

Отже, економічний розвиток регіону, спи-
раючись на внутрішній потенціал, активується 
(або пригнічується) системоутворенням між-
регіональної взаємодії, функціонуванням наці-
ональної економіки та розвитком міжнародних 
економічних відносин. У свою чергу, активізація 
економічного розвитку регіону, яка є упорядко-
ваною сукупністю незворотних змін, великою мі-
рою залежить від управління таким розвитком.

Під управлінням економічним розвитком регі-
ону пропонується розуміти соціально-політичний 
процес, скерований, з одного боку на зміцнення 
соціальної безпеки регіону (ендогенний економіч-
ний розвиток регіону), а з іншого боку – на його 
економічну безпеку і конкурентоспроможність 
(екзогенний економічний розвиток регіону). 

Основними принципами управління економіч-
ним розвитком регіону є: системність, програм-
ність, інституалізація, прозорість, упорядкова-
ність структури управління, функціональність. 
Важливе значення для розуміння принципових 
засад управління економічним розвитком регіо-
ну мають структура такого управління та його 
функціональність.

Специфіка державного управління економіч-
ним розвитком, на відміну від класичного бізнес-
адміністрування, полягає в непрямому впливі на 
незалежні суб'єкти через їх зовнішнє оточення 
(середовище проживання). Серед регіонів ство-
рює мотивацію і умови для розвитку населення 
і економічних суб'єктів і включає цілі, стратегії, 
інститути, інфраструктуру, фактори виробни-
цтва та інші елементи [18]. Вона є і середовищем 
розвитку, і основним суб'єктом управління. 

Організаційний підхід доповнює і розвиває 
системний підхід, при цьому враховує не тільки 
суперечливий характер цілей його елементів, а 
й те, що в організаційних системах управління 
здійснюється в трьох формах: як цільовий вплив; 
як самоорганізація; як організаційний порядок. 
Цільовий керуючий вплив можна класифікувати 
за рівнем впливу як зовнішнє (державне) і вну-
трішнє (регіональне); за способами дії – як пряме 
і непряме; за видами впливу – як адміністратив-
ний, економічний та ін.

Регіональна самоорганізація включає два 
типи: самоорганізацію бізнес-систем на ринкових 
принципах; і самоорганізацію людей на базі со-
ціальних регуляторів.

Висновки з проведеного дослідження.  
Спираючись на вищевикладене, а також деталь-
но вивчивши зміст наукових публікацій [1; 8; 9; 
12; 16; 18], можна дійти висновку, що управлін-
ня економічним розвитком вимагає постійного 
балансування щодо поєднання економічних, со-
ціальних і державних інтересів. Модернізація 
структури і функціональності управління еко-
номічним розвитком регіону залежать від цілей, 
які, у свою чергу, випливають з необхідності кон-
центрації зусиль на екзогенному та/або ендоген-
ному векторі зазначеного розвитку з урахуван-
ням безпекового аспекту. 
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Summary
The management of economic development of the region from the point of view of the security aspect is considered.  
The concepts of "economic security of the region" and "management of economic development of the region" are system-
atized. Proposed author's understanding of economic security of the region and management of economic development.
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЙ

У статті розглядаються основні підходи до інтерпретації поняття ресурсного потенціалу організації, дається його 
авторське визначення. Виявлені складові ресурсного потенціалу, що дозволяють розглядати його як багаторівневу 
систему, що сприяє розвитку організації. Представлені напрямки аналізу ресурсного потенціалу організації.
Ключові слова: потенціал підприємства; ресурси; ресурсний потенціал; оцінка ресурсного потенціалу; складові ре-
сурсного потенціалу.

Постановка проблеми. У сучасній ринковій 
економіці ціллю будь-якого підприємства стає 
утримання і закріплення позицій в сфері своєї 
діяльності. Ця мета може бути досягнута лише 
в разі наявності певної конкурентної переваги 
(ціна, кількість і т.д.). Організації для ефектив-
ного функціонування необхідно володіти опера-
тивною інформацією як про зміну зовнішнього 
середовища, політичного настрою держави, так і 
про зміни ресурсного потенціалу всередині себе, 
від цього залежить її конкурентоспроможність. 
Володіючи всією необхідною інформацією, ке-
рівництво компанії може об'єктивно оцінити си-
туацію, своєчасно і ефективно прийняти управ-
лінське рішення, вимірявши свої можливості зі 
своїми потребами. При цьому особливу увагу 
необхідно приділяти своєчасному реагування на 
найменші зміни у зовнішньому середовищі.

У процесі фінансово-господарської діяльності 
жодна організація не може існувати автономно, 
обходитися без взаємодії з навколишнім серед-
овищем. Взаємодія відбувається при будь-яких 
діях, будь то придбання ресурсів, виробництво або 
випуск кінцевої продукції в зовнішнє середовище.

У зв'язку з цим з метою ефективної фінансо-
во-господарської діяльності організації необхідно 
систематично проводить аналіз її ресурсного по-
тенціалу.

Метою дослідження є вивчення ресурсно-
го потенціалу організації з різних точок зору.  
Пошук сучасної інтерпретації даного поняття, з 
виділенням основних його складових.

Основним методом вивчення проблеми є ме-
тод аналізу і синтезу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній літературі зустрічається безліч трак-
тувань поняття «ресурсний потенціал організації».

Розкриття поняття «ресурсний потенціал» 
передбачає уточнення складових його понять. 
«Ресурсний» є похідним від слова «ресурс». згід-
но сучасного словника іноземних слів [1, с. 529] 
термін «ресурси» (фр. ressources) означає «засо-
би, запаси, можливості, джерела чого-небудь». 
Зміст терміна «потенціал» бере свій початок від 
латинського слова «potentia» і в перекладі озна-
чає сила, міць.

При визначенні елементів ресурсного потен-
ціалу В.В. Ковальов дотримується класичного 
напряму і передбачає виділення чотирьох видів 
ресурсів: земля, капітал, праця, підприємливість.

З позиції оцінки ресурсного потенціалу під-
приємства як здатності виконувати передбаче-
ний технологічний процес і генерувати необхідні 
результати В.В. Ковальов поділяє всю сукупність 
ресурсів на три групи: матеріально-технічна 
база (довгострокові ресурси, обумовлені сутністю 
технологічного процесу), оборотні активи (акти-
ви, що забезпечують виконання технологічно-
го процесу) і трудові ресурси. Саме ці три види 
ресурсів, об'єднуючись в виробничо-технологіч-
ному процесі, забезпечують досягнення заданих 
цільових установок [2, с. 263].

Матеріально-технічна база визначає галузеву 
приналежність даного підприємства, є найбільш 
значущою частиною активів, а так само визначає 
здатність генерувати виручку і прибуток в необ-
хідних обсягах.

Не менш важливим компонентом технологіч-
ного процесу є оборотні засоби. В їх структурі ви-
робничі запаси є найбільш суттєвою категорією. 
Відповідні показники виробництва відображають 
обґрунтованість плану матеріально-технічного 
постачання; оптимальність доставки запасів; рит-
мічність поставки запасів; відповідність внутріш-
нім нормативам і середньогалузевим показникам; 
оцінку неліквідів, неходових і залежаних товарів; 
оцінку руху запасів з урахуванням сезонності та 
пікових навантажень; матеріаломісткість і ін.

Трудові ресурси відрізняються від матеріаль-
них необхідністю їх винагороди і заохочення за 
результатами роботи.

М.В. Мельник і Є.Б. Герасимова вважають, що 
«ресурсний потенціал – це сукупність ресурсів 
організації (трудових і виробничих), що забезпе-
чують безперервність і ефективність її діяльнос-
ті» [3, с. 61]. Автори відзначають, що раціональне 
використання персоналу організації є неодмінною 
умовою, забезпечує безперебійний виробничий 
процес і успішне виконання виробничих планів.

Особливу увагу авторський колектив приділяє 
основним фондам, які являються одним з найваж-
ливіших факторів виробництва. При цьому керів-
ництву організації важливо представляти їх склад, 
обсяг виробничих фондів (безпосередньо, що бе-
руть участь у виробництві продукції, робіт, послуг) 
і обсяг інших фондів (невиробничого призначення).

Не менш необхідною умовою організації ви-
робництва продукції є забезпечення його мате-
ріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, 
паливом, енергією, напівфабрикатами і т.д.
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Аналізуючи ефективність використання ре-
сурсів організації, враховують сучасні підходи 
до управління ними. Кращим є інтенсивне, а не 
екстенсивне їх використання (тобто більш повне 
залучення ресурсів в виробничу діяльність, жор-
сткий контроль якості виробництва, запобігати 
невиправдані перевитрата ресурсів в виробни-
цтві, оскільки це пов'язано з істотними додатко-
вими затратами) [3, с. 61].

Існують різні підходи до аналізу ресурсного 
потенціалу з різною послідовністю аналізу видів 
ресурсів. Традиційним у вітчизняній економічній 
літератури є наступний порядок аналізу: аналіз 
трудових ресурсів, аналіз основних виробничих 
фондів (ОВФ), аналіз матеріальних витрат (МВ).

Основні напрямки та етапи аналізу ресурсного 
потенціалу організації представлені на рисунку 1.

Авторський колектив під керівництвом 
А.Н. Петрова вважає, що «аналіз ресурсного по-
тенціалу підприємств може включати наступні 
основні аспекти.

1. Аналіз виробничо-господарської діяльності 
та ефективності використання ресурсів.

2. Аналіз майнового комплексу підприємства.
3. Фінансовий аналіз [4, с. 76].
Визначення темпів зміни показників дозволяє 

оцінити поточний стан підприємства та його роз-
виток за звітний період.

Об'єктивною необхідністю в компанії є постій-
ний обмін досвідом, знаннями і навичками між 
різними підрозділами. На основі їх ефективно-
го співробітництва і взаємодії виникають нові 
конкурентні можливості компанії, які не зможе 
створити і реалізувати жоден підрозділ поодинці.

Досвід і знання компанії, інтелектуальний ка-
пітал, конкурентні можливості, унікальні нави-
чки, стратегічно цінні активи, ринкові досягнення 
в сукупності складають її ресурсний потенціал, 
необхідний для успішної конкурентної боротьби. 
Успіх в цій боротьбі також визначається кіль-
кістю цих ресурсів і спроможності компанії мо-
білізувати їх в потрібний момент – вважають 
А.А. Томпсон-мол., А.Дж. Стрікленд III [5, с. 136].

Крім ресурсного потенціалу організації виділя-
ють також: виробничий потенціал, економічний по-
тенціал, конкурентний потенціал, ринковий потен-
ціал, фінансовий потенціал, інноваційний потенціал.

А.Д. Шеремет під виробничим потенціалом 
розуміє «максимально можливий випуск продук-
ції за якістю і кількості в умовах ефективного 
використання всіх засобів виробництва і праці, 
що є в розпорядженні підприємства»[6, с. 163].

Автор уточнює поняття «максимально можли-
вий» – це значить при досягнутому і наміченому 
рівні техніки і технології, а також при повному 
використанні обладнання, при передових формах 
організації виробництва і стимулюванні праці. 
На відміну від виробничої потужності, на думку 
А.Д. Шеремета, виробничий потенціал підприєм-
ства характеризується оптимальним в конкретних 
умовах науково-технічного прогресу використан-
ням всіх виробничих ресурсів як застосовуваних, 
так і споживаних. В свою чергу, автор зазначає, 
що сукупний резерв підвищення ефективності 
виробництва в організаціях характеризується різ-
ницею між виробничим потенціалом і досягнутим 
рівнем випуску продукції [6, с. 163].

В.В. Ковальов під економічним потенціалом ро-
зуміє «здатність підприємства досягати поставлені 
перед ним цілі, використовуючи наявні у нього ма-
теріальні, трудові і фінансові ресурси» [2, с. 273]. 
Крім цього автор зазначає, що для формалізовано-
го опису економічного потенціалу можна ґрунтува-
тися на бухгалтерській звітності, що представляє 
собою певну модель комерційної організації. У цьо-
му випадку виділяються такі сторони економічного 
потенціалу як майновий стан комерційної організа-
ції (майновий потенціал) і її фінансове становище 
(фінансовий потенціал) [2, с. 273].

Х.А. Фасхіев і Є.В. Попова під конкурентним 
потенціалом підприємства розуміють потенцій-
ну здатність розробляти, виробляти, продавати 
конкурентно-здатну продукцію, тобто товари, 
переважаючі по якісно ціновим характеристикам 
аналоги і користуються більш пріоритетним по-
питом у споживачів [7].

Е.В. Попов, розглядаючи маркетингову діяль-
ність організації, характеризує категорію ринко-
вого потенціалу як сукупність засобів і можливос-
тей організації в реалізації ринкової діяльності.

Сутність ринкового потенціалу автор пред-
ставляє у вигляді максимальної можливості ви-
користання організацією всіх передових напрацю-
вань в області маркетингу. А ринковий потенціал 
в укрупненому плані є сумою методичних, люд-
ських, матеріальних та інформаційних ресурсів, 
що забезпечують ринкову діяльність [8, с. 41–42].

А.І. Алексєєва, Ю.В. Васильєв, А.В. Малєєва, 
Л.І. Ушвіцкій вказують на необхідність розгляду 
економічного потенціалу у взаємозв'язку з вироб-
ничими відносинами, які виникають між окремими 
працівниками, трудовим колективом, управлін-
ським апаратом організації з її зовнішнім серед-
овищем в цілому з приводу повного використання 
їх можливостей і здібностей до виробництва то-
варів, робіт і надання послуг. До найважливіших 
складових економічного потенціалу, на їхню дум-
ку, слід віднести ринковий потенціал, виробничий 
потенціал, фінансовий потенціал [9, с. 443–444].

Авторський колектив характеризує ринковий 
потенціал максимальним об'ємом реалізації това-
ру при певному рівні забезпеченості ресурсами і 
представляє собою міру використання виробни-
чого потенціалу [9, с. 444].

Під виробничим потенціалом організації, на їх 
погляд, розуміються відносини, що виникають в 
організації для досягнення максимально можли-
вого виробничого результату при найбільш ефек-
тивному використанні інтелектуального капіталу, 
наявної техніки, матеріальних ресурсів [9, с. 444].

Фінансовий потенціал організації, на думку ав-
торів, є відношення, які виникають в організації 
для досягнення максимально можливого фінансо-
вого результату за умови: наявності власного капі-
талу, достатнього для виконання умов ліквідності і 
фінансової стійкості; можливості залучення капіта-
лу в необхідному обсязі для реалізації ефективних 
інвестиційних проектів; рентабельності вкладеного 
капіталу; наявності ефективної системи управлін-
ня фінансами забезпечує прозорість поточного і 
майбутнього фінансового стану [9, с. 444].

М.А. Бендіков, Є.Ю. Хрустальов відмічають, 
що «інноваційний потенціал (екоміки, регіону, 
галузі, підприємства) – організована сукупність 
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Рис. 1. Напрямки аналізу ресурсного потенціалу підприємства
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взаємопов'язаних умов і ресурсів (матеріальних, 
фінансових, кадрових, інформаційних, інтелек-
туальних та інших), що забезпечують, з одного 
боку, відтворення існуючої науково-технічної та 
технологічної бази і можливість здійснення інно-
ваційної діяльності, а також можливість розши-
реного відтворення НІК (нові індустріальні краї-
ни) і її інфраструктури» [10, с. 6].

Рішення проблеми обмеженості ресурсів орга-
нізації вимагає глибокого дослідження, в зв'язку 
з чим необхідний регулярний аналіз всіх складо-
вих ресурсного потенціалу.

Успіх розвитку організації в майбутньому без-
посередньо залежить від ефективності і раціо-
нальності використання ресурсів в даний момент. 
Успішно розвиваюча організація здатна не тільки 
утримати і закріпити свої позиції в конкурентному 
середовищі, але вийти на нові перспективні ринки.

Безумовно, поняття «ресурсний потенці-
ал організації »дещо інше, ніж категорії «ви-
робничий потенціал організації» і «економіч-
ний потенціал організації», і включає в себе  
цілий комплекс матеріальних та інтелекту-
альних засобів і можливостей для ефективної 
роботи.

На нашу думку, ресурсний потенціал сучасної 
організації необхідно розглядати в наступному 
вигляді (рис. 2).

Висновки з проведеного дослідження.  
Спираючись на думки вищеперелічених авто-
рів, пропонуємо необхідну в цілях економічно-
го аналізу трактування ресурсного потенціалу 
організації як множинної характеристики на-
явності виробничих, фінансових, інноваційних 
ресурсів, підприємницької здібності і інфор-
мації, які можуть бути активізовані для ефек-
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тивного функціонування в поточному періоді, а 
також резервів і можливостей щодо мобілізації 
цих ресурсів, якими можна скористатися для 
забезпечення сталого зростання організації в 
майбутньому.

Таким чином, в структуру ресурсного потен-
ціалу організації слід включати виробничі ресур-
си, що складаються з трудових ресурсів, осно-
вних засобів, матеріальних ресурсів; фінансові 
ресурси, інноваційні ресурси, підприємницька 
здатність і інформаційні ресурси, що утворюють 
самостійні категорії.

Рис. 2. Структура ресурсного потенціалу організації

Необхідно відзначити, що інноваційні ресур-
си сприяють підвищенню ресурсного потенціалу 
підприємства, а також вибору і здійснення його 
інноваційного розвитку.

Аналіз ресурсного потенціалу організації 
включає дослідження кожної його складової час-
тини, що дозволяє: установити позитивні і нега-
тивні тенденції в діяльності; прийняти грамотні 
управлінські рішення щодо ефективного вико-
ристання ресурсів, виявлених господарських ре-
зервів; використовувати можливості для підви-
щення результатів функціонування організації.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к интерпретации понятия ресурсного потенциала организации, дается 
его авторское определение. Выявлены составляющие ресурсного потенциала, позволяют рассматривать его как много-
уровневую систему, способствует развитию организации. Представлены направления анализа ресурсного потенциала 
организации.
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Summary
The article examines the main approaches to the interpretation of the concept of the resource potential of the organization, 
given its author's definition. The identified components of the resource potential is considered as a multilevel system, con-
tributes to the development of the organization. The directions of the analysis of the resource potential of the organization.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню проблем розвитку «зеленої економіки» в Україні та проблем її фінансування. В умо-
вах ресурсної та енергетичної залежності України, яка сформована ситуацією, коли екологічно шкідливі технології 
використовуються на застарілих енергонеефективних підприємствах, саме поступова заміна «коричневої» індустрі-
альної економіки на нову «зелену» як стратегічний пріоритет розвиту дає шанс забезпечити національну безпеку 
держави в найближчі десятиріччя.
 У статті проаналізовано ефективність використання існуючих фінансових джерел , запропоновано альтернативні під-
ходи до фінансування «зелених» проектів. 
Ключові слова: Фінансове забезпечення, зелена економіка, зелене зростання, екологічні технології, енергоефектив-
ність, зелені інвестиції.

Постановка проблеми. Сьогодні Україна, 
знаходиться перед глобальними викликами, 
пов’язаними з ресурсними обмеженнями, конку-
ренцією за ринки, низькою продуктивністю тех-
нологій, обмеженістю економічної моделі. Осо-
бливо гостро це відчувається на тлі глобальної 
зміни клімату – явища, яке посилює негативний 
вплив фінансово-економічної кризи. Нині перед 
світовою спільнотою в цілому і Україною зокре-
ма виникла необхідність пошуку нових підходів 
до управління економікою і екологією, що забез-
печують, з одного боку, їх збалансованість і су-
місність розвитку, а з іншого боку, забезпечення 
разом з економічною – водної, енергетичної, про-
довольчої безпеки держави у рамках міжнародної 
парадигми сталого розвитку. Зелена індустрія або 
зелені сектори економіки покликані матеріалізу-
вати нові джерела зростання, пов’язані з ефек-
тивним використанням природних ресурсів та 
еко-ефективних технологій, у екологічну продук-
цію та послуги, а, відповідно, у додану вартість 
та прибутки компаній, що займаються цією ді-
яльністю. Сприяння їх розвитку та «озелененню» 
традиційних «коричневих» технологій і моделей 
ведення бізнесу становить центральне завдання 
державних стратегій переходу до більш зеленої 
економіки. «Зелена економіка» характеризується 
істотним збільшенням фінансування «зелених» 
секторів за підтримки політичних реформ, що за-
безпечують створення відповідних можливостей. 

Ці фінанси, як з державного, так і з приватного 
секторів, забезпечують механізм для перебудови 
підприємств, інфраструктури і установ, а також 
для впровадження процесів сталого споживання 
і виробництва. Така перебудова повинна сприяти 
укрупненню частки «зелених» секторів в економі-
ці, підвищенню кількості робочих місць, скорочен-
ню матеріало– і енергоємності виробничих проце-
сів, скороченню обсягів відходів і забруднення та 
значному скороченню викидів парникових газів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання екологізації виробництва і споживання, 
формування інноваційних моделей управління 
економічними процесами в Україні та формуван-
ня «зеленої» економіки розглядали у своїх пра-
цях такі вітчизняні та зарубіжні вчені І. Вахович, 
А. Дейнека, Д. Олійник, С. Турежанов. Аналіз літе-
ратурних джерел засвідчив нерозробленисть ме-
ханізмів фінансування та доволі низьку мотивацію 
до впровадження інноваційних проектів «зеленого 
зростання». Ресурсозбереження та маловідходні 
інноваційні технології впроваджують лише активні 
великі підприємства. При цьому впроваджування 
інновацій не завжди відповідає принципам «зеле-
ної» економіки та не має системного характеру.

Постановка завдання. Сьогодні в умовах об-
меженого використання ресурсів не створені до-
статні передумови для переходу до «зеленої» 
економіки на основі впровадження інноваційних 
проектів «зеленого зростання», та не визначені 
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джерела і напрями фінансування таких проектів. 
Незважаючи на значні наукові напрацювання у 
сфері планування «зелених» проектів, до цього 
часу не вирішеними залишаються питання на-
прямів фінансування та пошуку джерел фінан-
сування на що й спрямоване це дослідження.

Результати дослідження. "Зелена економі-
ка" – це економіка, результатом якої є покращен-
ня добробуту людей та соціальної справедливос-
ті з одночасним значним зниженням екологічних 
ризиків та екологічного дефіциту. Економіка, яка 
на шляху до збалансованого розвитку та подо-
лання бідності повинна: 

– захистити та поліпшити базу природних ре-
сурсів; 

– підвищити ресурсоефективність; 
– сприяти впровадженню моделей збалансо-

ваного споживання та виробництва; 
– сприяти рухові світу в напрямі до низько-

вуглецевого розвитку та утилізація відходів [1]. 
В 2008 році у відповідь на фінансову та еконо-
мічну кризу Екологічна Програма ООН (ЮНЕП) 
оголосила перехід до Зеленої економіки, яка по-
винна сприяти відновленню світової економіки 
і збільшенню зайнятості населення, одночасно 
прискоренню боротьби зі зміною клімату, дегра-
дацією навколишнього середовища та бідністю. 
ЮНЕП закликає звернути максимальну увагу на 
п’ять найважливіших напрямків:

– енергоефективність будівництва;
– перехід до поновлюваних джерел енергії, 

включаючи енергію вітру, сонця, геотермальну 
та біомасу;

– сталий розвиток транспорту;
– екологічна інфраструктура планети, у тому 

числі прісних вод, лісів, ґрунтів і коралових рифів;
– розвиток сталого сільського господарства, у 

тому числі органічного виробництва.
Перехід до зеленої економіки можна розгляда-

ти як шлях до сталого розвитку. Сталий розвиток 
передбачає зміцнення його трьох взаємопов'язаних 
і взаємодоповнюючих факторів: охорона навко-
лишнього середовища, соціальний розвиток та 
економічний. Водночас, зелена економіка та ста-
ле виробництво і споживання являють собою дві 
сторони однієї медалі. Вони мають однакові цілі 
сприяння сталому розвитку, що охоплює макро 
та мікро-економічні аспекти державної політики, 
регулювання господарської діяльності та соціаль-
ної поведінки. Стале споживання і виробництво, в 
основному, спрямовані на підвищення ефективнос-
ті використання ресурсів в процесі їх виробництва 
та споживання. В Україні необхідність розробки та 
впровадження політики екологічно-сталого розви-
тку на основі «зеленого» зростання викликана як 
міжнародними зобов’язаннями, так і внутрішніми 
соціально-економічними й екологічними реаліями. 
Аналіз можливостей з використання різних моде-
лей розвитку економіки [2] дозволяє зробити ви-
сновок про доцільність реалізації в регіонах Укра-
їни моделі «зеленої» економіки. Але реалізація 
такої моделі потребує значних фінансових вкла-
день, необхідних для вирішення ряду завдань: 

підвищення конкурентоспроможності продук-
ції на внутрішньому і зовнішньому ринках за ра-
хунок модернізації виробництв (зокрема, підви-
щення енергоефективності); 

підтримки малого підприємництва, що сприятиме 
розвитку конкуренції, насичення ринку продукцією 
власного виробництва, зниження цін і зростання 
доходів населення; формування іміджу «зеленого» 
зростання економіки регіону для залучення інвес-
тицій в економіку і зростання попиту на екологічні 
товари й послуги регіональних виробників.

Охорона навколишнього природного середови-
ща, раціональне використання природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 
людини – невід'ємна умова сталого економічного 
та соціального розвитку України. З цією метою 
Україна здійснює на своїй території екологічну по-
літику, спрямовану на збереження безпечного для 
існування живої і неживої природи навколишнього 
середовища, захисту життя і здоров'я населення 
від негативного впливу, зумовленого забрудненням 
навколишнього природного середовища, досягнен-
ня гармонійної взаємодії суспільства і природи, 
охорону, раціональне використання і відтворен-
ня природних ресурсів. Турбота про самодостат-
ність, ефективне використання не відновлюваних 
первинних ресурсів, робочі місця та якість робочої 
сили, технологічні інновації повинні стати пріори-
тетами розвитку замість традиційної гонитви за 
високими темпами зростання ВВП, промислового 
виробництва та сировинного експорту. Як відмічає 
Вахович І.М. [3], для розвитку концепції «зеленої 
економіки» на регіональному рівні та для фінан-
сування природоохоронної сфери регіону можна 
запропонувати використання резервів фінансового 
потенціалу шляхом ефективного вкладення інвес-
тицій у розвиток галузі спеціалізації регіону, клас-
теризацію у галузях регіону з метою підвищення 
конкурентоспроможності.

Оцінювати перехід до зеленої економіки мож-
на за кількома показниками, які умовно можна 
поділити на такі групи:

– економічні показники: частка інвестицій або 
виробництва та зайнятості в секторах, які від-
повідають «сталим» стандартам як, наприклад, 
«зелений» ВВП;

– екологічні: ефективність використання ре-
сурсів, інтенсивність забруднення на галузевому 
чи світовому рівнях, наприклад, використання 
енергії (відносно ВВП) або використання води 
(відносно ВВП);

– сукупні показники прогресу та благополуччя.
Нині в Україні існує історичне вікно можли-

востей для розвитку стійкої фінансової системи, 
зумовлене такими чинниками:

після фінансової кризи політика та регулюючі 
заходи реагування продемонстрували здатність ін-
ститутів управління діяти нетрадиційними спосо-
бами. Однак і досі залишилися невирішені пробле-
ми, у тому числі неефективна, безперспективна й 
ультра-надлишкова ліквідність, доступ до глобаль-
ного капіталу, потреба у фінансових механізмах 
довгострокового кредитування та інвестування;

взаємозв’язок країн з економікою, що розви-
вається, та їх національних пріоритетів впливає 
на політику фінансового ринку в більшій частині 
розвиненого світу;

нові бізнес-моделі, які використовують інно-
ваційні та інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, створюють нові канали фінансування та мож-
ливості (і проблеми) [4].
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Одним з основних напрямків переходу до 
зеленої економіки є підприємницький аспект, 
тобто розвиток зеленого бізнесу. У свою чергу, 
розвиток зеленого бізнесу сприяє зменшенню 
споживання природного капіталу і збільшення 
ефективності його використання. У зв'язку з цим 
дуже важливо розуміння переваг і ролі зеленої 
економіки як з боку великих компаній, так і ма-
лого та середнього бізнесу [5 с. 73].

Необхідною передумовою для залучення фінан-
сових ресурсів є створення правових умов та нової 
інфраструктури на фінансовому ринку. Це дасть 
можливість не тільки дати поштовх для розвитку 
вітчизняного фінансового ринку, а й привабить між-
народні фінансові інституції для перенаправлення 
зелених фінансових потоків до нашої країни. Важ-
ливим кроком на шляху до залучення фінансових 
ресурсів, необхідних для перебудови економіки в 
Україні є врегулювання питань верифікації, серти-
фікації нефінансових результатів діяльності компа-
ній та звітності за ними. Окрім цього, використання 
переваг новітніх фінансових інструментів передба-
чає також їх внесення до переліку фінансових ін-
струментів, що дасть можливість надати імпульс 
для розвитку і вітчизняного фінансового ринку.

Сьогодні, в Україні працює 62 проекти та 
програми міжнародної технічної допомоги у га-
лузі енергоефективності та зеленої енергетики. 
Дуже часто, на конкурсній основі, ці міжнародні 
інституції надають гранти (безповоротну фінан-
сову допомогу) для енергомодернізації існуючих 
об’єктів, переважно, соціальної сфери, або ство-
рення нових генеруючих потужностей зеленої 
енергетики, зокрема, з метою газозаміщення.

Також цікавим інструментом є «Зелені обліга-
ції» – боргові інструменти для залучення коштів 
на проекти розвитку відновлювальної енерге-
тики, енергоефективності та екологічно чистого 
транспорту. Сукупний обсяг розміщення цих па-
перів цього року може досягти $200 млрд, а по-
тенційний обсяг ринку. «Зелені» бонди ще тільки 
знаходяться на шляху до повноцінної інституа-
лізації, хоча ринок зростає дуже активно. У ролі 
одного з інститутів, що розробляють стандарти 
для ринку зелених бондів, потенціал якого оці-
нюється в $100 трильйонів, виступає міжнародна 
організація Сlimate Bonds Initiative.

При цьому емітентам, які розраховують залу-
чити гроші від інвесторів, слід відразу подумати 
про дотримання стандартів, які тільки почина-
ють впроваджуватися в цій сфері [6].

Однак, українське нормативно-правове за-
безпечення зелених проектів потребує суттєвої 
імплементації до нього елементів використання 
Green bonds. З іншого боку, держава має два 
чинниика, які суттєво стримують застосуван-
ня даного інструменту: відсутність розвиненого 
фондового ринку та низький суверенний рейтинг.

Висновки і перспективи подальших науко-
вих розробок. Як видно з дослідження, в Укра-
їні існує великий потенціал для «озеленення» 
економіки. Така діяльність матиме різнобіч-
ні наслідки як для добробуту людей, так і для 
охорони природи. Розвиток «зеленої» економі-
ки знаходиться в Україні на початковій фазі, 
є лише поодинокі приклади впровадження її 
елементів. Сьогодні національна економіка по-
требує адаптації до нових економічних умов, які 
характеризуються високим рівнем конкуренції 
і дефіцитом ресурсів. Розвиток «зеленої еконо-
міки» мають забезпечити еколого-орієнтовані 
види бізнесу. Першочерговими задачами дер-
жавної підтримки розвитку «зеленої економіки» 
є створення структурованого ринку для продук-
ції «зеленої економіки», створення сприятливо-
го інвестиційного клімату, сприяння розробці 
передових технологій і забезпечення підтримки 
«зелених ініціатив» на всіх рівнях. Вкрай необ-
хідним є застосування фінансових інструментів 
для залучення інвестицій в сектори «зеленої 
економіки», через часткову компенсацію держа-
вою відсоткових ставок за кредитами для «зе-
лених» проектів; надання державних субсидій 
для реалізації даних проектів; розвиток секто-
рів «зеленої економіки» з використанням форм 
державно– приватного партнерства; сприяння 
співробітництву з міжнародними фінансовими 
організаціями, що фінансують програми з енер-
гоефективності. Отже, розвиток «зеленої еконо-
міки» є стратегічним пріоритетом держави, про-
те, основна проблема полягає в тому, що модель 
сталого розвитку «озеленення» економіки поки 
що не отримала широкого розповсюдження в 
соціально-економічній політиці країни.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем развития «зеленой экономики» в Украине и проблем ее финансирования.  
В условиях ресурсной и энергетической зависимости Украины, которая сформирована ситуацией, когда экологически 
вредные технологии используются на устаревших енергонеефективних предприятиях, именно постепенная замена 
«коричневой» индустриальной экономики на новую «зеленую» как стратегический приоритет развитую дает шанс 
обеспечить национальную безопасность государства в ближайшие десятилетия.
В статье проанализирована эффективность использования существующих финансовых источников, предложено аль-
тернативные подходы к финансированию «зеленых» проектов.
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Summary
The article is devoted to the research of problems of the "green economy" development in Ukraine and the problems of its financ-
ing. In the conditions of resource and energy dependence of Ukraine, which is formed when the environmentally harmful techno-
logies are used at outdated energy-efficient enterprises, the gradual replacement of the "brown" industrial economy with the new 
"green" as a strategic priority of development gives a chance to ensure the national security of the state in the coming decades.
The article analyzes the efficiency of the use of existing financial sources, proposes alternative approaches to financing 
green projects.
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ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИРОВОЙ СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
(ФРАНЦИЯ – УКРАИНА – КАМЕРУН)

В статье рассмотрены инструменты воздействия на территориальные изменения в бизнес-деятельности в мировой сфере 
банковских услуг с целью усиления экономической безопасности государства на примере Франции, Украины и Камеруна.
Ключевые слова: банковские услуги, глобальный рынок, мировая сфера банковских услуг, финансовая безопасность, 
безопасность национальных банковских систем.

Постановка проблемы. Процесс развития 
экономики каждой страны неразрывно связан 
с механизмом функционирования эффективной 
инфраструктуры финансового рынка, в центре 
которой находится банковская система. Именно 
от того, насколько эффективно банки способ-
ны действовать на различных сегментах рын-
ка банковских услуг, определяется успешность 

рыночных отношений, обеспечение интенсивного 
экономического роста, повышение конкуренто-
способности страны на мировом рынке и роста 
благосостояния населения. 

Динамические интеграционные процессы сопро-
вождают развитие современного рынка банковских 
услуг. В результате глобализации финансовых 
рынков банки, страховые компании, финансовые 
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корпорации сталкиваются с дополнительными 
рисками, связанными не только с изменением ко-
нъюнктуры рынков и либерализацией финансово-
го законодательства, но и расширением форм, ин-
струментов финансового взаимодействия.

Анализ последних публикаций. Анализу раз-
личных аспектов деятельности банков на миро-
вом финафсовом рынке в контексте глобализации 
мировой экономики посвящено труды ведущих 
украинских экономистов: С.Я. Боринца, А.С. Галь-
чинского, В.И. Грушка, Д.Г. Лукьяненка, И.А. Лю-
того, Ю.В. Макогона, А.М. Мозгового, А.М. Моро-
за, Т.В. Ореховой, М.И. Савлука, А.С. Филипенка, 
Г.А. Черниченка и др. Проблематика банковской 
деятельности занимает важное место в исследо-
ваниях известных зарубежных ученых: П. Алле-
на, Е. Долана, Т. Коха, Р. Миллера, П. Роуза. 

Цель статьи. Целью статьи является анализ 
инструментов воздействия на территориальные 
изменения в бизнес-деятельности в мировой 
сфере банковских услуг с целью усиления эконо-
мической безопасности государства на примере 
Франции, Украины и Камеруна.

Изложение основного материала исследова-
ния. Нынешняя французская банковская система 
в основном относится ко времени середины вось-
мидесятых годов. Она стала первой волной либе-
рализации французских финансовых рынков, в 
частности, с ликвидацией кредитного контроля и 
валютного контроля, запуском рынков деривати-
вов и приватизацией французских банков. Фран-
цузская (оспариваемая, но заветная) модель 
«универсального банковского обслуживания» 
возникла в этот период, поскольку банкам было 
разрешено перейти на новые территории, такие 
как инвестиционно-банковское дело, управление 
активами и страхование («банкострахование»).

Параллельно, французские банки занимаются 
крупным движением консолидации, которое со-
ставляет сегодняшнюю концентрацию 85% рын-
ка в руках шести основных банковских групп:  
BNP Paribas (BNPP); Sociйtй Gйnйrale (SG); груп-
па Crйdit Agricole (GCA); группа BPCE (GBPCE); 
группа Crйdit Mutuel (GCM) и La Banque Postale, 
из которых три являются кооперативными уч-
реждениями (GCA, GBPCE и GCM).

Исторический контекст дерегулирования, евро-
пейской интеграции и, в последнее время, финансо-
вого кризиса, сформировал структуру французской 
банковской системы. Таким образом, нормативная 
эволюция с 1980-х годов характеризуется:
• изменениями в национальном регулиро-

вании с Законом о банковской деятельности 
1984 года (основой французского финансового 
(де) регулирования);
• импульсом, вызванным процессом европей-

ской интеграции (в частности, это Единый европей-
ский закон, Банковские директивы и План действий 
в области финансовых услуг (1999 год)); а также
• влиянием финансового кризиса на банков-

ское регулирование, особенно в контексте струк-
турных слабостей еврозоны.

В последнее время, после суверенного (евро) 
долгового кризиса, срочная необходимость как 
в последовательном применении банковских 
правил ЕС в еврозоне (страны, участвующие в 
экономическом и валютном союзе), так и в уско-

ренной интеграции банковской системы, побу-
дила (в настоящее время) создать «Банковский 
союз» – трансформационную нормативную базу, 
которая заметно расширяет роль Европейского 
центрального банка («ЕЦБ») (помимо своей пер-
воначальной роли центрального денежного орга-
на для евро), чтобы включать прямой надзор за 
«крупными» банками и кредитными учреждени-
ями, которые находятся в еврозоне и в других 
участвующих государствах-членах.

Однако во Франции и других странах ЕС 
предпринимались попытки использовать наци-
ональное усмотрение, чтобы выжить в сложной 
системе регулирования ЕС, которая движется в 
сторону наднационализации банковского управ-
ления. Таким образом, вытесняя текущую дис-
куссию ЕС после публикации в октябре 2012 года 
доклада («Liikanen») Европейской экспертной 
группы высокого уровня под председательством 
г-на Эркки Лийканен «о реформировании струк-
туры банковского сектора ЕС», Французское за-
конодательство № 2013-672 от 26 июля 2013 года 
«о разделении и регулировании банковской де-
ятельности» («Закон 2013 года») поддерживает 
французскую «универсальную банковскую» мо-
дель путем ограничения только «чистой частной 
торговой деятельности» (которая, как оценивает-
ся, представляет собой крошечную долю фран-
цузского банковского бизнеса) и полностью со-
храняет рыночную деятельность – в отличие от 
рекомендаций Лийканена.

В частности, на национальном фронте еще одна 
заслуживающая внимания разработка заклю-
чается в расслаблении «банковской монополии», 
объем которой распространяется на Францию, на 
любую кредитную деятельность, даже если такой 
«кредит» предоставляется исключительно за счет 
собственных средств кредитора и не является 
связанным с любым депонирующим бизнесом.

В нынешнем контексте (в частности, поэтап-
ной реализации Базеля III), когда возможности 
банков финансировать экономику ограничены, 
французское правительство смягчает («уголовно 
санкционированную») «банковскую монополию» 
и расширяет условия, в которых небанковские 
учреждения или организации (например, стра-
ховые или взаимные компании, долговые фонды 
и коммерческие компании) могут участвовать в 
кредитной деятельности.

Организация французского банковского над-
зора существенно трансформируется развитием 
«Банковского союза» ЕС, который предполагает 
централизацию на уровне ЕС и, в частности, ЕЦБ, 
банковского надзора. Такие органы ЕС, которые 
отвечают за лицензирование, пруденциальный 
надзор и разрешение банков и крупных инвести-
ционных фирм, координируют свои функции и 
деятельность с национальными банковскими ор-
ганами, то есть во Франции, в основном, с Бан-
ком Франции и «Авторитарным департаментом 
Prudentiel et «Резолюция» (т. е. Органом по пру-
денциальному надзору и разрешению, «ACPR»).

a) ACPR
ACPR состоит из контрольной коллегии 

(«Collиge de Supervision»), которая рассма-
тривает общие вопросы, коллегии разрешения 
(«Collиge de Rйsolution»), созданной в соответ-
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ствии с Законом 2013 года, который контроли-
рует подготовку и реализацию мер (в том чис-
ле «реальных желаний») для предотвращения и 
разрешения банковских кризисов, генерального 
секретариата, который контролирует операци-
онные отделы и комитета по санкциям, который 
является независимым комитетом, наделенным 
законом дисциплинарными полномочиями.

В соответствии с компетенцией ЕЦБ, функ-
ции ACPR включают:
•	лицензирование	и	надзор	банков	и	кредитных	

учреждений, финансовых учреждений, страховых, 
платежных и электронных денежных учреждений;
•	прием	и	выдачу	уведомлений	по	процедуре	

паспорта ЕС (свобода создания и свобода предо-
ставления услуг);
•	ведение	 постоянного	 надзора	 за	 учреж-

дениями, подлежащими его надзору, включая, 
в частности, их соблюдение пруденциальных и 
эксплуатационных требований;
•	обеспечение	 того,	 чтобы	 отчетные	 органи-

зации соблюдали правила, регулирующие проце-
дуры ведения бизнеса, независимо от того, рабо-
тают ли они сами или через дочерние компании, 
а также правила, регулирующие приобретение и 
инвестиции в акционерный капитал;
•	осуществление	 мер	 по	 предотвращению	 и	

разрешению банковских кризисов; а также
•	контроль	за	коммерческой	практикой	и	обе-

спечение соблюдения правил защиты клиентов.
Такие функции (за исключением контроля за 

коммерческой практикой и обеспечения соблюде-
ния правил защиты клиентов) в настоящее время 
фактически осуществляются ACPR путем делеги-
рования (или в рамках его роли содействия) ЕЦБ.

б) ЕЦБ
Финансовый кризис 2008 года и последующий 

кризис суверенного долга подчеркнули необходи-
мость последовательного применения банковских 
правил ЕС в еврозоне (странах, участвующих в 
Экономическом и валютном союзе). В результате 
роль ЕЦБ расширяется за пределы своей перво-
начальной роли центрального денежного органа 
(для евро), включая прямой контроль над «круп-
ными» банками и кредитными учреждениями, 
созданными в еврозоне и других участвующих 
государствах-членах.

Основные части законодательства ЕС, приня-
тые на сегодняшний день в процессе (в настоя-
щее время) создания ЕС (и особенно в еврозоне) 
«Банковский союз», являются «единым кон-
трольным механизмом» («SSM») и «механизмом 
единой резолюции» («SRM»).

Постановление ЕС 1024/2013 о едином кон-
трольном механизме предоставляет конкретные 
полномочия и обязанности ЕЦБ, которым пору-
чено прямое и косвенное наблюдение, соответ-
ственно, «значительных» и «несущественных» 
банков и кредитных организаций в рамках SSM.

На практике, если ЕЦБ теперь находится в 
исключительной компетенции, например, выдачи 
и снятия банковских лицензий, а также автори-
зации приобретений и изъятия пакетов акций, 
надзор (особенно пруденциальный надзор) круп-
ных французских банковских групп осуществля-
ется совместными группами надзора, координи-
руемыми ЕЦБ и связанными с ACPR.

В соответствии с Постановлением ЕС 
1024/2013 Франция приняла Постановление № 
2014-1332 от 6 ноября 2014 года, целью которого 
является адаптация французского законодатель-
ства, с тем, чтобы разрешить внедрение SSM во 
Франции. 

Директива ЕС «Ревизия банковского восста-
новления и разрешения» («BRRD») (2014/59/ЕС)  
от 15 мая 2014 года, которая реализует SRM, 
устанавливает рамки ЕС или «правила» для ре-
золюции банков и крупных инвестиционных ком-
паний во всех государствах-членах ЕС.

Эта важная часть банковского законодатель-
ства ЕС в основном направлена на то, чтобы бан-
ковские кредиторы вносили средства («залог») в 
случае банкротства банка, что потенциально мог-
ло бы существенно изменить риски и затраты ка-
питала, которые инвесторы могут предоставить 
банкам. Директива была разработана в основном 
в ответ на действия правительств, во время фи-
нансового кризиса, чтобы «выручить» (используя 
деньги налогоплательщиков) проблемные банки, 
которые были определены как системно важные 
финансовые учреждения («SIFI») и «слишком 
большие», чтобы потерпеть неудачу.

Центральными задачами Директивы BRRD  
(с целью минимизации риска для государствен-
ных средств в случае отказа учреждения) явля-
ются положения, которые: 

(i) предоставляют «полномочному органу ре-
золюции» государства-члена ЕС возможность 
вводить превентивные меры; 

(ii) разрешают этим полномочным органам за-
ранее вмешаться в работу убыточных кредитных 
учреждений; и 

(iii) создают инструменты резолюции для 
устранения убыточности предприятий и обеспе-
чения непрерывности важнейших функций.

Директива BRRD была перенесена во Фран-
цию по постановлению № 2015-1024 от 20 авгу-
ста 2015 года, которое в значительной степени 
основывалось на положениях, принятых в соот-
ветствии с Законом 2013 года (в ожидании Ди-
рективы BRRD). В частности, это Постановле-
ние требует от банков определить свою «живую 
волю», включая план восстановления, в котором 
подробно излагаются превентивные меры, кото-
рые должны быть предприняты в случае зна-
чительного ухудшения, и план резолюции, при-
званный облегчить вмешательство руководителя 
в случае кризиса; ACPR инвестируется в соот-
ветствующие полномочия для реорганизации 
структуры банка, если это необходимо, включая 
возможность изолировать или отделить опреде-
ленные виды деятельности.

c) Банк Франции
Банк Франции (Центральный банк Франции) 

является неотъемлемой частью Европейской си-
стемы центральных банков («ESCB»), как опреде-
лено в Договоре о Европейском союзе. Банк Фран-
ции участвует в выполнении задач и достижении 
целей, поставленных перед ESCB. Распределение 
обязанностей между ЕЦБ и Банком Франции не-
давно было реорганизовано в Закон 2013 года.

В дополнение к реализации единой денеж-
но-кредитной политики в рамках ESCB, Банк 
Франции активен: в осуществлении валютной 
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политики и международных отношений; а также 
в надзоре за банковскими правилами и банков-
скими расходами.

Кроме того, Банк Франции играет важную 
роль в рефинансировании и клиринговых опе-
рациях и оказывает услуги кредитным учреж-
дениям посредством централизованных файлов, 
содержащих информацию, относящуюся (в част-
ности) к существенным непогашенным кредитам 
для компаний и нечестным проверкам.

Закон 2013 года также учредил Высший со-
вет финансовой стабильности («HCSF»), колле-
гиальный орган под председательством министра 
экономики, который отвечает за проведение ма-
кро-пруденциальной политики для обеспечения 
финансовой стабильности и предотвращения и 
сдерживания системного риска.

С момента принятия Закона 2013 года, Банку 
Франции было поручено вместе с HCSF обеспе-
чить «стабильность финансовой системы».

Согласно французскому законодательству 
банки и кредитные учреждения должны, в част-
ности, гарантировать, что:

а) не менее двух человек несут ответствен-
ность за эффективное управление учреждением;

б) характер и объем обязанностей, выполняе-
мых каждым менеджером, обеспечивают всеобъ-
емлющий и глобальный подход к деятельности 
учреждения; а также

в) такие руководители являются «подходящи-
ми и надлежащими» для своих профессиональ-
ных обязанностей.

Кроме того, любой менеджер, директор, член 
правления или лицо, осуществляющее аналогич-
ные полномочия и обязанности, а также любое 
лицо, отвечающее за внутренние процедуры и 
соблюдение требований, должны соответство-
вать конкретным требованиям с точки зрения 
похвальной и профессиональной квалификации 
и опыта.

Для больших кредитных учреждений MFC 
налагает конкретные правила, запрещающие 
накопление исполнительных и надзорных ман-
датов, а также создание с учетом определенных 
пороговых значений внутренних комитетов, за-
нимающихся конкретными вопросами (таких как 
риски, вознаграждения и назначения).

ACPR информируется в письменной форме о 
любом назначении, увольнении или отставке эф-
фективных менеджеров.

Нынешняя французская гарантийная схема 
защиты активов клиентов управляется Фондом 
гарантирования (Фонд гарантирования вкладов 
и разрешения, «FGDR»), который был создан в 
соответствии с Законом № 99-532 от 25 июня, 
1999 года в отношении экономии и финансовой 
безопасности, и в чью роль (и название) были 
внесены поправки в Закон 2013 года.

Цель FGDR состоит в том, чтобы компенсиро-
вать потери клиентам в случае, если их дефолт 
по банку (по его обязательствам) приведет к не-
доступности активов.

FGDR предлагает три типа гарантийных схем:
•	схема	 гарантирования	 депозитов	 (гаран-

тия), которая охватывает банковские текущие 
счета и сберегательные счета, хранящиеся в бан-
ках во Франции;

•	схема	компенсации	инвестора,	которая	ох-
ватывает ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты, а также связанные с ними денеж-
ные счета, порученные финансовому учрежде-
нию во Франции; а также
•	гарантийная	схема	для	облигаций,	которая	

охватывает обязательства кредитного учрежде-
ния от имени французских компаний и профес-
сионалов, которые по закону обязаны предостав-
лять гарантии своим клиентам.

Директива ЕС 2014/49/ЕС от 16 апреля 
2014 года, касающаяся схем гарантий депозитов 
(«DGSD2»), была перенесена во Францию по по-
становлению № 2015-1024 от 20 августа 2015 года. 
Постановление изменяет правила, применимые к 
FGDR, чтобы согласовать их с DGSD2, особенно 
в отношении организации и функций ее наблю-
дательного совета, а также условий ее финанси-
рования ее членами.

FGDR несет ответственность за компенса-
цию вкладчикам в течение семи дней и в раз-
мере до 100 000 евро на человека и на каждое 
учреждение, если учреждение, которое владеет 
их активами, больше не может выполнять свои 
обязательства. Кроме того, Постановление пред-
усматривает, что: любые суммы, зачисляемые в 
ливрах A, ливрах LDD и ливрах LEP, не вклю-
чены в сумму в размере 100 000 евро и подлежат 
конкретной гарантии (предоставленной государ-
ством) до максимальной суммы 100 000 евро на 
каждого вкладчика; а также в случае внеочеред-
ного и временного (максимально трехмесячного) 
депозита (например, продажи жилой недвижи-
мости или наследства) максимальная гарантиро-
ванная сумма увеличивается до 500 000 евро.

Схема компенсации инвестора покрывает не-
доступность финансовых инструментов (таких как 
акции, облигации, единицы UCITS и т. д.) в размере 
до 70 000 евро. Когда поставщик инвестиционных 
услуг не может вернуть своим клиентам свои цен-
ные бумаги (и другие финансовые инструменты), 
возложенные на него, FGDR компенсирует потери 
клиентам при определенных условиях.

Целью схемы гарантии исполнения обяза-
тельств является соблюдение в случае отказа 
банка или кредитной организации гарантий-
ных обязательств, предоставляемых им компа-
ниям и специалистам (строителям, турагентам, 
страховым брокерам и т. д.), которые требуют-
ся законом для предоставления гарантии своим 
клиентам. Эта схема применяется, когда: банк, 
который выпустил служебную облигацию от 
имени профессионала, потерпел неудачу и боль-
ше не может выполнять свои обязательства; а 
также отозвана облигация производительности.

В этом случае FGDR вмешивается путем ком-
пенсации, вместо банка, который выпустил об-
лигацию производительности, клиентам, затро-
нутым дефолтом банка.

Все банки, кредитные учреждения и инвести-
ционные фирмы, работающие во Франции, покры-
ваются вышеупомянутыми схемами гарантий (за 
исключением французских филиалов кредитных 
организаций ЕС, уже охваченных их системой га-
рантирования жилья). Членство в этих схемах яв-
ляется предпосылкой для ведения финансового/
банковского бизнеса во Франции [1].
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С объемом банковских услуг, который едва 
достигает 20%, Камерун входит в число стран, 
отстающих в плане финансовой интеграции в 
Африке и во всем мире. Ситуация еще более не-
совершенна в страховом секторе, чей уровень 
проникновения в стране всего лишь 2%, причем 
камерунцы скорее склонны подписываться на 
обязательную политику, такую как автомобиль-
ное страхование.

Эти пробелы в Камеруне и многих других 
странах Африки к югу от Сахары, являются воз-
можностями для инвесторов в финансовом секто-
ре, согласно исследованию американской страте-
гической консалтинговой фирмы Bain & Company. 
Согласно данным консалтинговой фирмы, дей-
ствительно, банки и страховые компании, кото-
рые работают в этой части мира могут увеличить 
свои доходы в пределах ставки от 15 до 20%.

Этот анализ еще более справедлив для Ка-
меруна, поскольку, как указал Фабрицио Фран-
зен, специалист по финансовым услугам в Bain 
& Company, "лучшая стратегия для инвесторов, 
безусловно, – для захвата некоторых долей рын-
ка по разумным ценам на рынках, которые не 
являются очень конкурентоспособными, таким 
как DR Congo, Кот-д'Ивуар или Камерун".

Выводы исследования от Bain & Company, 
представленные как одна из трех основных кон-
сультаций фирмы по стратегии и управлению во 
всем мире, не остались незамеченными.

Действительно, с конца 2013 года мы наблю-
даем волну различных игроков в финансовом 
секторе Камеруна.

Это касается, в частности, основных Афри-
канских банковских групп и страховых компа-
ний, которые открывают дочерние компании в 
Камеруне или на самом деле осуществляют про-
екты с этой точки зрения; или инвестиционные 
фонды, покупающие акции в Камерунских фи-
нансовых организациях.

Таким образом, Камерун обладает всеми ха-
рактеристиками благоприятной страны для ин-
весторов в финансовый сектор.

После открытия отделения связи в Абиджа-
не, Кот-д'Ивуаре, в ноябре 2013 г., Банк Стандарт, 
южноафриканское банковское учреждение которое 
считается крупнейшим кредитором в Африке, рас-
сматривает расширение своих отделений в преде-
лах зон UEMOA и CEMAC, особенно в Камеруне.

Обосновывая это будущее расширение Банка 
Стандарт, Грег Геллер, Африканский менеджер 
по корпоративной и инвестиционной группы под-
черкивает, что в дополнение к сбору 148 мил-
лионов жителей и номинального кумулятивного 
ВВП в 167 миллиардов долларов, страны CEMAC 
и UEMOA имеют важное преимущество.

Это является, по его словам, «фактом, что их 
валюта (франк КФА) гарантирована француз-
ским Казначейством, в то время как валюты, 
используемые в двух союзах, привязаны к евро. 
Это предлагает больше стабильности для инве-
сторов в отношении денежного риска».

Более того, он добавляет: «хотя прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ) в франкоязычной 
Африке до теперь в основном связаны с гор-
ным делом и сектором ресурсов, 83,9% от общей 
стоимости транзакций были проведены в Габо-

не, Кот д'Ивуаре, Камеруне, Гвинее, Сенегале, 
Сьерра-Леоне и Конго между 2008 и 2012 гг. Эта 
ситуация не должна оставаться как таковой и 
изменится». Действительно, Банк Стандарт оце-
нивает, что другие сектора, такие как нефть и 
газ, инфраструктура, телекоммуникации, бы-
стрый рост потребительских товаров и сельское 
хозяйство, будут привлекать все большее коли-
чество инвесторов в эти Африканские страны.

Это уже можно проверить в Камеруне – стра-
не, в которой правительство взяло на себя обя-
зательства в несколько крупных энергетических 
проектах (электричество, природный газ, возоб-
новляемые источники энергии и нефть), горно-
добывающих проектах (Mbalam и Nkout железо, 
Minim Martap боксит, Mobilong алмаз ...), проектах 
в области гражданского строительства (националь-
ный железнодорожный план) и агропромышлен-
ных проектах, причем большинство по-прежнему 
ожидает финансирование. Кроме того, из-за свое-
го двуязычного статуса, в Камеруне значительное 
преимущество по сравнению с франкоязычными 
странами, где язык все еще может быть небольшой 
проблемой для англоговорящих компаний, таких 
как Банк Стандарт, чтобы прийти и вести бизнес.

После Уганды, Танзании, Руанды и Южного 
Судана, где банковская группа Кенийский ак-
ционерный банк уже имеет дочерние компании, 
данная группа планирует охватить еще 10 афри-
канских стран, включая Камерун.

Создание Камерунской дочерней компании – 
Банка Капитал должно произойти в ближайшее 
время.

Основываясь на планах кенийского банка, ка-
питал должен проникнуть в Центральноафри-
канский рынок через ДР Конго – страну, ука-
занную в первом шаге программы расширения 
кенийского банка, наряду с Эфиопией и Бурунди.

Камерунский рынок будет рассматриваться 
как часть третьей и последней фазы программы, 
с Нигерией и Ганой, после второй фазы, что при-
ведет к внедрению Акционерного банка в Мала-
ви, Зимбабве, Замбии и Мозамбике.

Группа Кенийский банк 22 августа 2016 г. за-
фиксировала получение прибыли до налогообло-
жения приблизительно 140,50 млн. долларов в 
первой половине 2016 года, которая на 18% боль-
ше по сравнению с тем же периодом в 2015 году.

После двух лет ожидания Банк Африки (БA), 
наконец, получил одобрение Комиссии Цен-
тральноафриканского банка (КЦАБ), регулятора 
в банковском секторе в зоне CEMAC, чтобы от-
крыть отделение в Камеруне. 

Хотя Банк Африки не особо форсировал дату 
запуска своей деятельности в Камеруне, сей-
час официально подтверждено, что три крупные 
марокканские банковские группы будут кон-
курировать в Камеруне в ближайшие месяцы.  
Это Attijariwafa (Sociйtй Camerounaise de 
Banque), Banque Centrale Populaire (Banque) 
Atlantique Cameroun) и Банк Африки. Банк Аф-
рики в Камеруне будет иметь начальный капи-
тал 10 миллиардов франков FCF. Предполагает-
ся, что Группа Банка Африки будет владеть 76% 
акций Камерунского дочернего банка [2].

В Украине особую актуальность внедрение 
научных достижений и изобретений в органи-
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зацию банковского обслуживания приобретает в 
условиях мирового финансового кризиса.

Сегодня финансовые учреждения испыты-
вают кризис ликвидности и оттока финансовых 
ресурсов, сокращение финансирования иннова-
ционных и инвестиционных проектов и сужение 
инвестиционной деятельности [3]. Поэтому ос-
новные направления деятельности банков свя-
заны с внедрением инноваций, через разработку 
новейших банковских продуктов и услуг, совер-
шенствование финансовых инструментов и тех-
нологий обслуживания, изменение организаци-
онной структуры и бизнес-процессов кредитных 
организаций, применения инновационных кана-
лов сбыта и методов рекламы.

Наибольшее распространение в банках Укра-
ины получили такие виды инновационных изме-
нений, как:

– изменение структуры и вида банковского 
учреждения;

– многоканальная деятельность с сочетанием 
новых и традиционных технологий и инструмен-
тов, самообслуживание, дистанционное обслужи-
вание, телефонные центры;

– виртуальные банковские и финансовые тех-
нологии: управления банковскими счетами, на-
личные расчеты, электронная подпись, заключе-
ние договоров;

– комплексное использование новых инфор-
мационных и коммуникационных технологий для 
электронного и смешанного (традиционного и но-
вого) маркетинга;

– новые возможности внутреннего контроля 
и аудита;

– изменения в квалификации рабочих: менед-
жер по продуктам, консультант, специалист по 
трансакциям и консультациям;

– рассредоточение и организационное разделе-
ние банка на три элемента: распространение услуг, 
производственная часть и портфельный банк;

– оптимизация банковской сети: сегментация, 
изменения в филиалах и филиальной сети; ком-
плексное использование новых информационных и 
коммуникационных технологий для электронного и 
смешанного (традиционного и нового) маркетинга 
(клиент сам выбирает форму обслуживания);

– новые банковские продукты (услуги) на 
базе новых технологий, новые автоматы само-
обслуживания (моно– и многофункциональные, 
информационные) [4].

Специфической чертой рынка инновационных 
банковских продуктов в Украине является недо-
статочно широкий спрос на них.

Многие украинские потребители не воспри-
нимают банк как финансового советника и кон-
сультанта, поэтому украинские банки, в большей 
степени концентрируются на инновациях, направ-
ленных на создание новых потребностей, активно 
заимствуя при этом зарубежный опыт. Также ха-
рактерным для банковских инноваций в Украине 
является то, что они чаще всего создаются по тре-
бованию корпоративных клиентов. В системе бан-
ковских услуг для корпоративных клиентов 60% 
инноваций предложил сам клиент [5]. При этом ос-
новное внимание уделяется не новизне продукта, а 
его уникальности, повышению удобства и привле-
кательности для клиента. Поэтому, для успешной 

инновационной деятельности и создания иннова-
ционных продуктов украинским банкам, которые 
стремятся к повышению своей конкурентоспособ-
ности и росту имиджа, необходимо разработать 
инновационную стратегию развития банка.

Инновационная стратегия на практике во-
площается в определении направлений, видов 
и объемов инновационной деятельности, кото-
рую должен осуществить банк для достижения 
стратегических и тактических целей по укрепле-
нию конкурентной позиции на финансовом рын-
ке. В конечном итоге, инновационная стратегия 
способствует органическому росту банка, макси-
мизирует возможности существующих бизнес – 
направлений и создание новых, создает допол-
нительные потоки доходов, способствует росту 
конкурентоспособности банка.

Инновационная стратегия выполняет следую-
щие функции:

– задает направление для создания конкурент-
ной стратегии банка, включая сферы вне непо-
средственного внедрения инноваций (рынки, кли-
ентские группы, каналы сбыта, технологии и т. д.);

– формирует состав портфеля инновацион-
ных проектов;

– устанавливает методы управления иннова-
ционной деятельностью.

При формировании инновационных стратегий 
банкам необходимо учитывать факторы влияния 
как внешней, так и внутренней среды. К факто-
рам воздействия внешней среды можно отнести:

1) современное состояние экономики, при ко-
тором интеллект и инновационные решения опре-
деляют темпы и перспективы экономического 
развития, а человек становится движущей силой 
производства, нацеленного на увеличение его спо-
собностей и наращивание набора его потребностей;

2) процессы глобализации, которые требуют 
создания новых условий для функционирования 
финансово – кредитных институтов, через соз-
дание зарубежной сети подразделений банков, 
внедрение единых глобальных стандартов обслу-
живания клиентов, разработки инновационных 
продуктов и услуг;

3) развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий и на их основе формирование 
так называемой сетевой экономики, в которой 
особое значение приобретает совокупное произ-
водство знаний путем совместных проектов, на-
учно-технических альянсов, формирование кон-
цепции открытой инновации;

4) изменения в регулировании банковской 
деятельности и, в целом, функционирование 
финансовых рынков, которые создают опреде-
ленные рамки для расширения инновационной 
деятельности банковских организаций [6].

Инновационные стратегии формируются бан-
ками и в зависимости от их внутренних возмож-
ностей, к которым относятся:

во-первых, уровень инновационного потенци-
ала банка, который определяется способностью 
генерировать, воспринимать и реализовывать 
инновационные идеи, используя для этого име-
ющиеся ресурсы и организационно-управленче-
ские возможности банка;

во-вторых, наличие действенной системы риск-
менеджмента, способной объективно оценивать и 
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минимизировать инновационные риски вместе с 
другими рисками банковской деятельности (кре-
дитным, рыночным, процентным, ликвидности);

в-третьих, состояние инновационной культу-
ры, которая проявляется в готовности банков-
ских работников к внедрению нововведений во 
всех сферах банковского бизнеса и их способно-
сти создавать инновационные идеи. Инновацион-
ная культура, как правило, не формируется сама 
по себе, а должна целенаправленно и последова-
тельно создаваться руководством банка.

В зависимости от результатов анализа и 
оценки внешних и внутренних факторов банк 
выбирает инновационные стратегии, успешность 
реализации которых зависит от их соответствия 
общей корпоративной стратегии, миссии и целям 
банка. Особых результатов применения инно-
вационной стратегии по внедрению инноваци-
онных банковских продуктов достиг Ощадбанк. 
Это стало возможным благодаря внедрению 
стратегического плана деятельности ОАО «Госу-
дарственный сберегательный банк Украины» на 
2015–2017 годы, утвержденного постановлением 
правления банка от 13 февраля 2015 № 96 [7]. 
Стратегия «Мой банк. Моя страна» предусма-
тривает трансформацию АО Ощадбанка в два 
этапа: 2015–2017 годы – этап «Модернизация», 
2018–2020 годы – этап «Лидерство».

Стратегические цели согласно плану следу-
ющие: банк государства для государства, банк 
миллионов для миллионов, банк № 1 среди си-
стемно важных банков.

Исходя из экономической ситуации, которая 
сложилась в Украине, основной стратегический 
ориентир украинских банков по внедрению ин-
новаций должен быть направлен на восстановле-
ние доверия экономических агентов к банковской 
системе. Именно такой результат демонстрирует 
Ощадбанк, впервые за последние 20 лет вернув-
ший утраченные позиции на финансовом рынке.

Подтверждением этого является прирост 
депозитов. Так, если в марте 2014 г. наблюда-
лись ежедневные оттоки со счетов в размере 
200-300 млн грн., то по результатам 2015 года 
и первого полугодия 2016 банк занял первое 
место по приросту срочных депозитов физлиц. 
В целом, в течение 2015 г. срочная ресурсная 
база Ощадбанка увеличилась на 8,0 млрд грн., 
из которых 5500000000 грн. составили срочные 
средства физических лиц, а с начала 2016 года 
Ощадбанк демонстрирует лучший результат по 
привлечению срочных средств физических лиц – 
8700000000 грн. (без учета курсовой разницы за 
10 месяцев) [7]. Все это стало возможным благо-
даря реализации инновационной стратегии и со-
временной продуктовой политики.

Банковские услуги – мощный инструмент со-
циально-экономического развития. Для украин-
ской экономики в настоящее время существен-
ным фактором дальнейшего роста является 
розничный банковский бизнес, потенциал кото-
рого в части обеспечения банковской системы 
долгосрочным устойчивым ресурсом, создание 
возможностей ускорения оборачиваемости ка-
питала, а также удовлетворение спроса населе-
ния на дорогие товары с помощью кредитования 
остается очень высоким. Однако, основным пре-
пятствием для многих банков на пути достиже-
ния главной цели розничного бизнеса – обеспече-
ние массовых продаж при минимальном уровне 
затрат, является высокая стоимость расширения 
сети банковского обслуживания.

Повышение доступности банковских продук-
тов – необходимое условие перехода к развитым 
рыночным отношениям, современной постин-
дустриальной экономики и вхождения в миро-
вое финансовое пространство. Сегодня именно 
Ощадбанк является лидером в розничном сег-
менте банковского обслуживания по каждому из 
ключевых бизнес-направлений разработанной 
инновационной стратегии.

Выводы. В современной экономической науке 
и практике понятие финансовой устойчивости 
тесно переплетается с понятием экономической 
безопасности, поскольку оба предусматривают 
использование данных о финансовом положении 
субъекта анализа. В банковской сфере эконо-
мическая безопасность указывает на состояние 
(уровень) защищенности субъектов (клиентов, 
банков, банковской системы) от внешних и вну-
тренних угроз. В этом контексте она определя-
ется составом и качеством системы мер, в ар-
сенале субъекта по недопущению нарушения 
экономического равновесия и эффективности его 
деятельности.

Сегодня инновационная активность ком-
мерческих банков направлена на внедрение 
продуктов и услуг, способствующих росту со-
циально-экономического развития общества, 
возможно путем кредитования проектов, ко-
торые принесут общественную пользу. Созда-
ние социально ориентированных инноваций от-
крывает для коммерческих банков уникальные 
возможности расширения позиции на рынке 
и положительно влияет на имидж кредитных 
учреждений. Необходимость обеспечения эко-
номической безопасности государства обуслов-
лена реализацией национальных интересов. 
Выбор же способов обеспечения такой безопас-
ности зависит от сферы экономических отно-
шений, которая выступает объектом внимания 
со стороны государства. 
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Актуальність. Відповідно до відомої теорії 
М. Портера в епоху “ощадливого виробництва” і 
віртуальних компаній будь-яка функція, що не є 

основною для споживача, повинна бути передана 
спеціалізованому “провайдеру”. Класичний тип 
рішень «робити самому чи купувати» довгий час 
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був предметом широких дебатів навколо еконо-
мічних витрат та корисностей кожної із альтер-
натив та відомі приклади класичного економіч-
ного підходу до цього питання. Детальний опис 
економічних та стратегічних чинників, які впли-
вають на вибір, розгляд причин, через які варто 
користуватись послугами зовнішніх постачаль-
ників в різних видах логістичної діяльності, пе-
реваги спеціалізації та труднощі під час форму-
вання ключової сфери компетентності знаходимо 
в роботах сучасних дослідників цієї проблеми  
[1, с. 577]. Аналіз сучасного ринку логістичних 
послуг, його ємкість та темпи зростання вказу-
ють на актуальність аутсорсингу як логістичної 
стратегії управління ланцюгами поставок.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
Проблематикою логістичного аутсорсингу, його 
ролі в управлінні ланцюгами поставок та іден-
тифікації його різних видів і проявів, займалося 
багато закордонних і вітчизняних фахівців, серед 
яких: Гюнтер А. [2], Дафт Р. [3], Анікін Б.А. [4], Гри-
горак М.Ю. [5], Смерічевська С.В. [6], Дибська В.В.  
[7], Крикавський Є.В. [8], Л.П. Альошкіна, І.М. Но-
вак, Н.Я. Пітель [9]. Але, враховуючі еволюцій-
ність і динамічність процесів, що відбуваються 
в управлінні ланцюгами поставок в умовах гло-
балізації економіки, постійно з’являються нові 
види логістичного аутсорсингу, що потребує по-
дальших досліджень у цьому напрямку.

Метою дослідження є систематизація різних 
підходів до класифікації логістичного аутсорсингу 
як однієї з ефективних стратегій управління лан-
цюгами поставок та ланцюгами створення цінностей. 

Виклад основного матеріалу. Розвитку концеп-
ції логістичного аутсорсингу, як однієї зі стратегіч-
них альтернатив успішного управління ланцюгами 
поставок та забезпечення їх конкурентоспромож-
ності, сприяють тенденції економічної глобалізації. 
Окремі організації стають частинами глобальної 
виробничої мережі. Процеси постачання і збуту 
також ускладнюються, і рівень логістичних знань 
для всіх партнерів по ланцюжку створення вар-
тості перетворюється на ключовий чинник успіху. 
Зростаючі запити споживачів спонукають компанії 
застосовувати логістичний підхід до побудови біз-
несу, а також використовувати у своїй діяльності 
такий інструмент, як аутсорсинг.

Стратегія логістичного аутсорсингу стає по-
тужною альтернативою стратегії формування 
традиційних вертикально інтегрованих компаній, 
оскільки дозволяє організаціям бути більш гнуч-
кими, зосереджуватися на ключових компетен-
ціях і вибудовувати довгострокові взаємовигідні 
відносини, що в свою чергу забезпечує конкурен-
тоспроможність як окремих компаній, так цілісних 
ланцюгів поставок, в які інтегрована їх діяльність. 

В даний час класифікація логістичного аут-
сорсингу не залишається сталою, оскільки від-
носини між замовником і виконавцем в рамках 
конкретних угод мають значні відмінності, цьому 
можуть бути різні причини (поява нових форм 
взаємин, швидкі темпи розвитку певного секто-
ра бізнесу, законодавчі обмеження та ін.). Дослі-
дивши джерела [1–10] з даної тематики, можемо 
констатувати велике різноманіття видів логіс-
тичного аутсорсингу та відсутність єдиного під-
ходу до їх класифікації.

Враховуючи специфіку переданих аутсорсеру 
функцій, виділяють три типи аутсорсингу [5]:

1) функціональний (передача окремих логіс-
тичних функцій в управління зовнішнім спеціа-
лізованим компаніям);

2) операційний (передача деяких функцій ви-
робництва);

3) ресурсний (відмова від власних ресурсів і 
придбання їх на стороні).

Окрім типів аутсорсингу, його поділяють за 
видами. 

Так, наприклад, Бауэрсокс Доналд Дж. [1] 
наголошує увагу на відмінностях промислового 
аутсорсингу, ІТ-аутсорсингу, аутсорсингу біз-
нес-процесів та аутсорсингу управління знання-
ми, які охарактеризовано нижче.

Промисловий аутсорсинг (рішення за-
дачі «зробити або купити» («Make-or-Buy») 
пов'язаний з передачею частини власного лан-
цюжка виробничих процесів або цілком всьо-
го циклу виробництва сторонній компанії. Крім 
того, можливий варіант продажу частини своїх 
підрозділів іншим компаніям і подальша взаємо-
дія з ними вже в рамках аутсорсингу. 

IT-аутсорсинг – це передача на обслуговуван-
ня спеціалізованим організаціям інформаційних 
систем (наприклад: надання, технічна підтримка 
і обслуговування корпоративних інформаційних 
систем, web-дизайн та web-хостинг інтернет-про-
ектів замовника, обслуговування устаткування 
клієнта, розміщеного на майданчику провайдера). 

Аутсорсинг бізнес-процесів (BPO) – вико-
ристання зовнішніх ресурсів, знань та досвіду, 
налагодженої логістичної інфраструктури по-
стачальника послуг (аутсосрера) для організації 
та забезпечення власних специфічних функцій і 
досягнення бізнес-завдань компанії. У більшості 
випадків BPO припускає передачу стандартизо-
ваних поточних процесів компанії.

Аутсорсинг управління знаннями (KPO) – 
управління процесами, які вимагають глибокого 
вивчення або серйозної аналітичної обробки даних, 
формування та управління базами знань, які в по-
дальшому можуть використовуватись в тому числі 
і для прийняття рішень пов`язаних з логістикою та 
управлінням ланцюгом поставок компанії.

Окрім того, більшість авторів виділяють на-
ступні види аутсорсингу в логістиці [4, c. 47–58].

Повний аутсорсинг – повна передача в аут-
сорсинг послуг зовнішньої логістики і управлін-
ня ланцюгами поставок логістичним оператором. 
При цьому аутсорсер здійснює повне управління 
зовнішньої логістикою (або окремими функція-
ми), оптимізує і постійно вдосконалює логістич-
ний процес.

Частковий аутсорсинг – аутсорсинг окре-
мих логістичних функцій (транспортування та 
оформлення відповідної документації, складу-
вання і т.д.) – передача компанії, яка надає по-
слуги аутсорсингу, функцій тих чи інших відді-
лів, які не є для організації основними.

Спільний аутсорсинг передбачає спільне 
управління логістичними процесами за допомо-
гою електронних засобів. 

Трансформаційний аутсорсинг передба-
чає передачу постачальникові послуг повністю 
функції компанії або функціонального підрозді-
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лу з метою оптимізації роботи даного напрямку з 
наступним поверненням компанії.

Важливим, за нашою думкою, є поділ логіс-
тичного аутсорсингу на тактичний, страте-
гічний та перехідний. Перехідний аутсорсинг 
використовується для впровадження докорінної 
зміни, такої як, наприклад, перехід від однієї 
технологічної платформи до іншої. 

Огляд різних наукових джерел [2–4; 7–10] до-
зволив виявити й інші, відносно нові види логіс-
тичного аутсорсингу, характеристика яких наве-
дена в табл. 1.

Передача функцій на виконання сторонній ор-
ганізації може здійснюватися кількома способами. 
Наприклад, підприємство може виділяти відповід-
ну ланку із загальної структури, наділяючи її при 
цьому певною юридичною та фінансовою самостій-

Таблиця 1
Характеристика нових видів реалізації стратегії логістичного аутсорсингу  

в управлінні ланцюгами поставок
Вид аутсорсингу Характеристика

Ауттаскінг
вибірковий аутсорсинг (out-tasking, передача аутсорсерам окремих завдань компанії). 
Це робиться для того, щоб уникнути ризику, який виникає, якщо виконання  
якого-небудь бізнес процесу передається аутсорсеру цілком

Аутсорсинг  
ділових процесів

у міру того як витрати на аутсорсинг збільшуються, організації починають шукати 
можливість ввести в справу компанії, готові управляти цілими діловими процесами

Інсорсинг
це різновид аутсорсингу, при якому підрядником виступає дочірня юридична 
особа. Інакше кажучи, єдина компанія - інсорсер – реалізує абсолютно всі функції 
генерального підрядника

Оффшоринг

така форма аутсорсингу, що припускає передачу некритичних для бізнесу процесів 
компанії, що знаходяться в географічному відділенні. Іншими словами –  
це взаємовигідне співробітництво компаній, при якому фізичне розташування офісів 
кожної з них не має значення

Ніаршоринг

компанія - замовник виходить з того, що процеси, що відбуваються в сусідніх країнах, 
простіше і легше контролювати завдяки мінімальній різниці в часі і близькому 
розташуванню, та має можливість знизити витрати у зв'язку з близькою відстанню  
від аутсорсера

Проектний  
аутсорсинг

передбачає надання інструментарію та залучення груп сторонніх фахівців різної 
кваліфікації для виконання певних робіт на етапі впровадження проекту

Аутстафінг

вивід співробітника за штат компанії-замовника та оформлення його в штат компанії-
провайдера, при цьому він продовжує працювати на колишньому місці і виконувати 
свої колишні обов'язки, але обов'язки роботодавця по відношенню до нього виконує  
вже компанія-провайдер, а також це надання в розпорядження компанії фахівця,  
що має відповідні знання, професійні навички та досвід

Фриланс робота на відстані, без підписання договору з працедавцем

Аутплейсмент
«розміщення» персоналу за межами компанії при розірванні трудового договору між 
роботодавцем і працівниками, надання їм психологічної підтримки, допомога в пошуку 
нової роботи

Таблиця 2
Особливості еволюції концепції «party logistics»

Критерії 3PL-провайдер 4 PL-провайдер 5PL-провайдер

Тип послуг Тактичні Стратегічні Стратегічні + ІТ 
управління

Основна функція
Виконує деякі (або всі) фізичні 
логістичні функції в інтересах 
клієнта

Виконує всі логістичні функції 
в рамках ланцюга поставок 
з акцентом на управління 
і поліпшення ефективності 
всього ланцюга

Перетворює ланцюг 
поставок клієнта  
в ІТ-керовану систему

Володіння активами

Може володіти власними 
матеріальними активами, 
основний актив - знання, 
технологічна складова зводиться 
відстеження вантажів

Практично немає 
матеріальних активів, 
основні активи - знання  
і технології

Практично немає 
матеріальних активів, 
основні активи - 
знання і технології

Потенційні клієнти
Компанії, у яких немає 
власних ресурсів або знань  
для виконання операцій

Компанії зі складними 
ланцюгами поставок

Великі компанії з дуже 
складними ланцюгами 
поставок

ністю. Іншим способом передачі функцій є покупка 
послуги у спеціалізованої компанії або розміщення 
замовлення у спеціалізованого постачальника.

Залежно від прийняття і виконання логістич-
ними операторами тих чи інших функцій потен-
ційно переданих їм на аутсорсинг, провайдерів 
поділяють на такі категорії:

– 1PL – так званий «логістичний інсорсинг» 
(«автономна логістика»);

– 2PL – частковий логістичний аутсорсинг 
(«традиційна логістика»);

– 3PL – комплексний логістичний аутсорсинг 
(«логістика для третіх осіб»);

– 4PL – інтегрований логістичний аутсорсинг 
(«інтегрована логістика»);

– 5PL – віртуальна логістика («Інтернет – 
логістика»).
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В табл. 2 наведена узагальнена характеристика 
особливостей еволюції концепції «party logistics».

Оцінюючи ефективність логістичного аутсор-
сингу в цілому і ті можливості, які надає різно-
маніття форм і видів логістичного партнерства, 
неможна не відзначити, що в умовах розширен-
ня міжнародних зв'язків та виходу на світовий 
ринок організації-замовнику може бути життєво 
необхідна підтримка професійного партнера – 
логістичного аутсорсера, що володіє новітніми 
бізнес – технологіями. Зокрема, для компаній, 
що розвивають такі напрямки бізнесу, як елек-
тронна торгівля, партнерство з логістичним про-
вайдером означає забезпечення функціонування 
збутової мережі. Не менший інтерес послуги ло-
гістичних провайдерів викликають у виробників 
продукції, що прагнуть задовольняти індивіду-

альні запити клієнтів в умовах жорсткої конку-
ренції та диференційованого попиту.

Висновок.  Логістичний аутсорсинг, або, як 
його часто називають, контрактна логістика, спри-
яє підвищенню ефективності діяльності компанії, 
а також звільняє частину фінансових, організа-
ційних і людських ресурсів, пов'язаних з цими 
процесами. У свою чергу, це дає можливість роз-
вивати нові напрямки або концентрувати зусилля 
на існуючих, виводячи в аутсорсинг непрофільні 
функції, операції, бізнес-процеси. Перед керів-
ництвом компанії постає необхідність коректного 
вибору неключових компетенцій та вибору виду 
логістичного аутсорсингу, котрий буде застосо-
вуватись. Види логістичного аутсорсингу поки не 
визначені остаточно, тому, наразі, ця тема зали-
шається актуальною для подальшого вивчення.
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машинобудівних підприємств. Встановлено суттєвий вплив ліквідності та зносу основних засобів на фінансову стійкість. 
Ключові слова: фінансова стійкість, машинобудівні підприємства, аналіз фінансової стійкості, модель фінансової стійкості.

Постановка проблеми. Сучасні перетворен-
ня української економіки пов'язані зі зростан-
ням невизначеності господарського середовища, 
складним і суперечливим характером транс-
формаційних процесів, що обумовлює необхід-
ність суттєвої реорганізації систем та механіз-
мів управління фінансами підприємств. Істотно 
підвищилася значимість фінансової стійкості 
суб’єктів господарювання як ключового фактора 
функціонування та розвитку. У свою чергу, моде-
лювання дозволяє об’єктивно та всебічно визна-
чити фактори, що обумовлюють рівень стійкості 
підприємства. А отже, результати моделювання 
формують основу для прийняття ефективних 
управлінських рішень. З урахуванням ролі фі-
нансів машинобудівних підприємств у процесі 
суспільного відтворення проблема забезпечення 
їх фінансової стійкості отримала пріоритетний 
характер, що вимагає проведення її аналізу та 
моделювання на постійній основі.

Питанням фінансової стійкості підприємства, її 
аналізу та моделювання присвячені наукові пра-
ці Вехоревої А.А., Гапака Н.М., Гіляровської Л.Т.,  

Єлецьких С.Я., Капштан С.А., Криштова О.С., 
Огороднікова П.І., Омельченко І.І. та інших.  
Проте фінансова стійкість машинобудівних під-
приємств постійно змінюється, з’являються нові 
тенденції, які потрібно постійно вивчати з метою 
обґрунтування ефективних комплексних заходів 
її забезпечення на рівні держави та окремого 
підприємства.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
узагальнені підходів до визначення фінансової 
стійкості, аналізі її динаміки для підприємств 
машинобудівної галузі, виявлені факторів, що 
впливають на її рівень, на основі застосування 
інструментів моделювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
На сьогоднішній день в науково-методичній літе-
ратурі існує досить значна кількість визначень 
фінансової стійкості. Єлецьких С.Я. підкреслює, 
що фінансова стійкість є головним компонентом 
загальної (економічної) стійкості суб'єкта госпо-
дарювання, оскільки є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин, форму-
ється в процесі його операційної, інвестиційної та 
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фінансової діяльності [4, с. 191]. Омельченко І.І.  
визначає фінансову стійкість як здатність під-
приємства зберігати свою фінансову стабіль-
ність при постійній зміні ринкової кон'юнктури 
[8, с. 65]. На думку Гіляровської Л.Т. та Вехоре-
вої А.А., дане поняття характеризує такий стан 
суб'єкта господарювання в процесі розподілу та 
використання наявних ресурсів, який забезпечує 
його поступальний розвиток з метою зростання 
прибутку і капіталу при збереженні платоспро-
можності [2, с. 13]. Гапак Н.М. та Капштан С.А. 
вважали, що фінансова стійкість – це здатність 
підприємства здійснювати основну й інші види 
діяльності безперебійно, незважаючи на ризики 
й зміни в середовищі бізнесу, які можуть від-
буватися в процесі його господарської діяльності 
[1, с. 192]. З точки зору Криштова О.С., фінансова 
стійкість виступає як результат формування до-
статнього для розвитку господарюючого суб'єкта 
обсягу прибутку, що є визначальною ознакою 
його економічної незалежності [6, с. 42]. На дум-
ку Огороднікова П.І. та Перунова В.Б., фінансо-
ва стійкість є кількісним результатом взаємодії 
біологічної та технічної компонент організації в 
єдиному контурі управління у взаємодії із зо-
внішнім середовищем [7, с. 236]. 

На нашу думку, під фінансовою стійкістю слід 
розуміти здатність підприємства фінансувати 
свою діяльність на розширеній основі, протисто-
яти збуренням нестабільного зовнішнього серед-
овища та підтримувати свою платоспроможність 
при несприятливих обставинах.

На фінансову стійкість впливають різні фак-
тори. Існують різноманітні трактування поняття 
«фактор». У сучасному економічному словнику 
дається таке тлумачення: «Фактор – причина, 
рушійна сила будь-якого процесу, що визначає 
його характер або окремі його риси» [9, с. 435].  
Як правило, фактори фінансової стійкості най-
частіше поділяють на зовнішні та внутрішні.

Машинобудування має стратегічний пріо-
ритет серед галузей промисловості України.  
Це обумовлюється тим, що завдяки технічним ін-
новаціям воно впливає не тільки на розвиток сво-
їх галузей і виробництв, але і на рівень техніч-
ного розвитку підприємств, які задіяні в інших 
видах економічної діяльності. Від машинобуду-
вання залежить інноваційність, прогресивність, 
ефективність розвитку сфер виробництва і по-
слуг, оскільки немає підприємств і видів діяль-
ності, які не використовують продукцію маши-
нобудування.

Українське машинобудування знаходиться на 
складному шляху розвитку. Згідно даних Дер-
жавного комітету статистики виробництво про-
дукції машинобудування у 2012–2015 рр. постійно 
зменшувалося [5]. У 2012 р. воно скоротилося на 
3,3%, у 2013 р. – на 13,6%, у 2014 р. – на 20,6%, а у 
2015 р. – ще на 14,1%. Частка продукції машино-
будування у загальній структурі реалізації про-
дукції промисловості у 2015 р. порівняно з 2011 р. 
знизилася на 3,6 п.п – з 10,1% до 6,5%. А частка 
експорту продукції машинобудування у загальній 
структурі зовнішньої торгівлі України за цей же 
період знизилася на 4,9 п.п – з 17,0% до 12,1%.

Падіння обсягів виробництва у 2012-2013 рр. 
було обумовлена дією наступних чинників: ско-

рочення внутрішнього попиту на машинобудівну 
продукцію; зростання собівартості виробництва 
та вартості довгострокових фінансових ресурсів, 
так необхідних для розвитку виробництв з три-
валим циклом; зниження світової інвестиційної 
активності, що обумовило падіння зовнішнього 
попиту на продукцію вітчизняної машинобудів-
ної галузі.

У 2014–2015 рр. відбулося прискорення темпів 
падіння виробництва машинобудівної промисло-
вості. Основними факторами стали: військові дії 
на Сході України та анексія Криму; негативні 
тенденції в розвитку економіки України; недо-
сконалість податкової та митної політики; реа-
лізація варіанту «жорсткої» грошово-кредитної 
політики.

У 2016 р. машинобудування адаптувалося до 
складних умов та показало зростання виробни-
цтва продукції на 2,0% завдяки пожвавленню 
внутрішнього інвестиційного попиту [5]. Аналіз 
підвидів машинобудування свідчить, що вироб-
ництво комп'ютерів, електронної та оптичної 
продукції збільшилося на 24,2%, електричного 
устаткування – на 0,9%, машин і устаткування, 
не віднесених до інших угруповань – на 2,3%.  
Натомість, виробництво автотранспортних засо-
бів, причепів і напівпричепів та інших транспорт-
них засобів впало на 1,6%. Драйверами пожвав-
лення внутрішнього інвестиційного попиту стало 
збільшення державних закупівель, зокрема про-
дукції військового призначення, та розширення 
виробничих потужностей у реальному секторі, 
зростання ділової активності в цілому. Але, на 
жаль, частка продукції машинобудування у за-
гальній структурі реалізації продукції промисло-
вості у 2016 р. знизилася порівняно з попереднім 
роком на 0,4 п.п до 6,1%. Частка експорту його 
продукції у структурі зовнішньої торгівлі скоро-
тилася на 0,6 п.п до 11,5%.

Проаналізуємо показники фінансової стійкості 
машинобудівних підприємств України з викорис-
танням коефіцієнтного підходу (табл. 1). Значен-
ня коефіцієнту фінансової автономії зменшилося 
з 0,36 до 0,13. Це свідчить про те, що суб’єкти 
господарювання стають більш залежними від 
зовнішніх кредиторів. Слід вказати, що 0,36 не 
відповідає нормативу 0,5, підприємства були фі-
нансово нестійкими і до кризи. Протягом періоду 
значення коефіцієнту фінансового ризику зросло 
з 1,78 до 6,74. Підтверджується висновок щодо 
зростання залежності підприємств від зовніш-
ніх інвесторів і кредиторів. Коефіцієнт манев-
реності власного капіталу має від’ємні значення.  
Отже, машинобудівні підприємства не мають 
власного оборотного капіталу. За рахунок влас-
ного капіталу фінансуються необоротні активи. 
Крім того, на фінансування останніх залучають-
ся позиковий капітал. 

Зростання значення коефіцієнту фінансового 
левериджу з 0,48 до 1,38 характеризує підви-
щення залежності підприємств від довгостроко-
вих зобов’язань. Хоча у 2016 р. ця залежність не 
суттєво зменшилася.

Протягом 2013–2016 рр. значення коефіцієнту 
фінансової стійкості скоротилося на 0,22 і стано-
вило 0,31. Тобто, частка стабільних джерел фі-
нансування у їх загальному обсязі зменшується, 
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Таблиця 1
Показники фінансової стійкості підприємств за період з 2013 по 2016 рр.

Показники 2013 2014 2015 2016 
Відхилення 2016 р. (+,-) від:

2013 р. 2015 р.
Коефіцієнт фінансової автономії 0,36 0,22 0,13 0,13 -0,23 0
Коефіцієнт фінансового ризику 1,78 3,44 6,84 6,74 4,96 -0,1
Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу -0,02 -0,60 -1,51 -1,37 -1,35 0,14

Коефіцієнт фінансового левериджу 0,48 0,89 1,50 1,38 0,9 -0,12
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,53 0,43 0,32 0,31 -0,22 -0,01

Джерело: розраховано авторами за даними [3]

Таблиця 2 
Вхідні дані для побудови регресійної моделі фінансової стійкості машинобудівних підприємств

Назва підприємства y х1 х2 х3 х4 х5 х6

ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» 0,54 1,84 0,85 5,48 1,14 1,57 0,24
ПАТ «Радомишльський машинобудівний завод» 0,92 0,41 0,04 0,03 0,68 0,78 0,45
ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» 0,87 6,23 0,68 4,13 1,54 4,05 0,79
ПАТ «Монастирищенський машинобудівний завод» 0,54 1,28 1,93 1,44 1,21 2,08 0,67
ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І. Лепса» 0,28 0,85 5,32 1,61 1,27 4,12 0,70
ПАТ «Верхньоднiпровський машинобудiвний завод» 0,92 9,14 0,94 3,37 1,60 9,08 0,75
ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» 0,38 0,59 2,28 0,57 1,27 2,61 0,39
ПАТ «Красилівський машинобудівний завод» 0,19 0,74 1,41 1,52 1,13 2,32 0,58
ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» 0,40 1,16 2,91 2,33 1,25 10,89 0,51
ПАТ «Машинобудівний завод «Елем» 0,10 0,23 7,04 0,26 2,32 4,51 0,69
ПАТ «Дніпровський машинобудiвний завод» 0,32 1,18 1,40 4,04 1,14 1,58 0,61
ПАТ «Азовський машинобудiвний завод» 0,62 1,16 1,66 0,79 1,08 0,21 0,39
ПАТ «Новокраматорський машинобудiвний завод» 0,86 4,42 0,62 1,76 1,47 2,92 0,50
ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 0,60 1,60 2,51 1,77 1,22 2,93 0,37
ПАТ «Бердичiвський машинобудiвний завод «Прогрес» 0,48 1,37 3,48 2,44 1,53 1,43 0,68
ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» 0,27 1,00 2,90 2,99 1,02 1,44 0,75

Джерело: розраховано авторами за даними [10]

що свідчить про втрачання здатності суб’єктів 
господарювання підтримувати певний рівень 
виконання своїх перш за все довгострокових 
зобов’язань. 

В цілому, фінансова стійкість машинобу-
дівних підприємств України погіршується, а 
можливості її поліпшення залишаються під 
питанням, як і перспективи розвитку галузі. 
Оскільки, російський ринок майже втрачено, 
нові експортні можливості залишаються до-
сить важкодоступними через наявність певних 
торгівельних обмежень, низьку конкуренто-
спроможність вітчизняної продукції. Виникає 
необхідність пошуку та дослідження внутріш-
ніх факторів підвищення фінансової стійкості 
підприємств. 

На нашу думку, слід звернути увагу на бага-
тофакторний регресійний аналіз, який допомагає 
знайти явний вигляд залежності показника (по-
казників) фінансової стійкості від факторів, що 
впливають на його (їх) зміну, а також кількісно 
оцінити такий вплив. 

Так приймемо коефіцієнт фінансової стійкос-
ті за залежну величину (у). На цей показник 
можуть впливати різні фактори, а саме: кое-
фіцієнт покриття – х

1
 (характеризує здатність 

підприємства забезпечити свої короткострокові 
зобов’язання з найбільш легко реалізованої час-
тини активів – оборотних коштів); коефіцієнт 
оборотності капіталу – х

2
 (показує інтенсивність 

використання капіталу, його ділову активність); 
коефіцієнт мобільності активів – х

3
 (характе-

ризує загальну структуру активів); рентабель-
ність продукції – х

4
 (відображає прибутковість 

господарської діяльності суб’єкта від основної 
діяльності); коефіцієнт оборотності кредитор-
ської заборгованості – х

5
 (показує розширення 

або зниження комерційного кредиту, наданого 
підприємству); коефіцієнт зносу основних за-
собів – х

6
 (відображає технічний стан основних 

засобів).
Ці показники були розраховані на основі ба-

лансів та звітів про фінансові результати шіст-
надцяти машинобудівних підприємств за 2016 р. 
(табл. 2).

За допомогою інструменту «Аналіз даних» 
програмного продукту «Exсel» можна отримати 
результати регресійної статистики, дисперсійно-
го аналізу, а також довірчі інтервали, залишки 
та графіки підбору лінії регресії.

Остаточні результати регресійного аналізу 
наведено в табл. 3. Отримано двох факторну мо-
дель, для неї коефіцієнт кореляції дорівнює 0,84, 
коефіцієнт детермінації становить 0,70. Фактич-
не значення F-критерію Фішера – 9,23. Високі 
значення t-статистики мають змінні х

1
 (4,304) та 

х
6
 (-2,079). Відповідно, вони залишаються у мо-

делі фінансової стійкості машинобудівних під-
приємств України. Незалежні змінні х

2
, х

3
, х

4
, х

5
  

не є значимими.
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Довірчі інтервали:  0,044 ≤ х
1
 ≤ 0,133; 

    -1,295 ≤ х
6
 ≤ -0,025.

Економетричне рівняння має вид:
y = 0,695 + 0,088х

1
 – 0,635х

6
.

Про досить тісний зв'язок між значеннями 
коефіцієнту фінансової стійкості, що розраховані 
за вхідними даними та за економетричним рів-
нянням, свідчить рис. 1. 
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Рис. 1. Коефіцієнт фінансової стійкості  
за економетричним рівнянням

Таким чином, результати аналізу економе-
тричної моделі показують, що для машино-
будівних підприємств України змінними, які 
впливають на показник фінансової стійкості, є 
коефіцієнти покриття та зносу основних засобів. 
Разом з поліпшенням ліквідності, тобто здатнос-
ті підприємств погашати поточну заборгованість 
за рахунок наявних оборотних активів, зростає 

фінансова стійкість суб’єктів господарювання. 
Збільшення коефіцієнту зносу, а отже зростання 
фізичного та морального зносу основних засобів, 
приводить до падіння фінансової стійкості. Слід 
наголосити, що завдяки відповідній фінансовій 
політиці керівництво підприємств може контро-
лювати і впливати на залежну змінну фінансової 
стійкості, щоб досягти її бажаний рівень.

Висновки з проведеного дослідження.  
Під фінансовою стійкістю слід розуміти здатність 
господарюючого суб'єкта фінансувати свою ді-
яльність на розширеній основі, протистояти збу-
ренням нестабільного зовнішнього середовища та 
підтримувати свою платоспроможність при не-
сприятливих обставинах. 

У 2012–2015 рр. виробництво продукції маши-
нобудування в Україні постійно зменшувалося, 
лише у 2016 р. мало місце незначне зростання. 
Значення більшості показників фінансової стій-
кості демонструють падіння. Машинобудівні під-
приємства України мають від’ємний власний 
оборотний капітал, значення коефіцієнтів фінан-
сової автономії та фінансового ризику не відпові-
дають встановленим нормативам. Структура ба-
лансу підприємств погіршується. Скорочуються 
обсяги необоротних активів та власного капіталу.

Результати економетричного моделювання свід - 
чать про суттєвий вплив ліквідності та зносу осно-
вних засобів на фінансову стійкість. Машинобудів-
ним підприємствам для підвищення власної стій-
кості необхідно постійно підтримувати ліквідність 
на належному рівні та оновлювати основні засоби. 

Таблиця 3
Результати регресійного аналізу

Показники Коефіцієнти Стандартна 
помилка t-статистика Нижні 95% Верхні 95%

Y 0,695 0,169 4,101 0,329 1,061
х

1
0,088 0,021 4,304 0,044 0,133

х
6

-0,635 0,305 -2,079 -1,295 -0,025
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МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ

У сучасних умовах господарювання значна кількість підприємств застосовує логістичне стратегічне управління, яке 
застосовується з метою мінімізації витрат логістичних каналів та забезпечення високої конкурентоспроможності.  
При цьому, стратегія може служити для розробки ефективної логістичної системи управління, як налагоджений 
процес управління, інформаційними, товарними потоками між постачальниками, підприємством та споживачами. В 
умовах мінливості ринку та недостатньо напрацьованих науковцями моделей побудови оптимальних стратегій, фор-
мування логістичної системи часто відбувається спонтанно та неефективно.
Ключові слова: економіко-математичне моделювання, логістика, логістична система, підприємство, стратегія.

Постановка проблеми. Все частіше для забез-
печення ефективної діяльності передових під-
приємств перед провідними спеціалістами постає 
проблема моделювання логістичних стратегій, 
які б відображали якісно нові підходи в управ-
лінні. Організація логістичного управління пови-
нна починатися з розробки логічної стратегії для 
досягнення основних стратегічних цілей компа-
нії, а саме: максимізації прибутку при мінімізації 
витрат з метою підвищення рівня конкуренто-
спроможності підприємства на ринку.

Дослідженню логістичних стратегій підпри-
ємств присвятили свої праці багато українських 
вчених, серед яких варто виділити Є. Крикав-
ського, Р. Ларіну, О. Тридіда. Серед іноземних ав-
торів потрібно звернути увагу на роботи Т. Алє-
сінскої, Я. Вітковскі, Е. Ґолембської, Дж. Койля, 
Х.-К. Пфоля, Ч. Сковронека, М. Чєшельські. 
Разом з тим, залишаються недостатньо дослі-
дженими питання обґрунтування впровадження 
логістичних стратегій на вітчизняних підприєм-
ствах в практичному контексті, що і обумовлює 
актуальність досліджень у даному напрямку.

Постановка завдання. Метою наукової роботи є 
вивчення основних логістичних стратегій підпри-
ємств, формування моделі їх вибору та визначення 
ефективності стратегічного логістичного плануван-
ня, а також дослідження стану логістичного потен-
ціалу підприємств та розроблення напрямів активі-
зації логістичної діяльності. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розгляді сутності та видів логістики на 
підприємствах; вивченні структури логістичного 
потенціалу на підприємствах; дослідженні різних 
методик визначення логістичного потенціалу під-
приємств; обґрунтуванні напрямків удосконалення 
логістичного потенціалу підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зростаюча роль економіко-математичного мо-
делювання обумовлюється адекватністю його 
використання в ситуаціях, коли необхідно зна-
йти оптимальне рішення для успішного функ-
ціонування комплексної системи зі складними 

взаємозв’язками в умовах невизначеності. Еко-
номіко-математичні моделі часто інтегруються в 
системи підтримки прийняття управлінських рі-
шень, значний попит на які спостерігається за-
раз з боку як державних, так і бізнес-організацій  
[7; 8]. Моделювання дозволяє здійснити ефектив-
ний аналіз ситуації і прийняти адекватне рішен-
ня, зокрема, економіко-математичне моделювання 
слугує обґрунтуванню шляхів розвитку підпри-
ємств, вирішенню фінансово-економічних задач 
та виборі стратегій розвитку тощо [5, с. 248].

Жорсткі умови конкурентної боротьби вима-
гають від підприємств застосування нових під-
ходів до планування та управління рухом товар-
них потоків від виробника готової продукції до 
споживача, впровадження логістичних стратегій, 
заснованих на принципах логістики, а зростання 
їх значимості в забезпеченні конкурентоспро-
можності підприємств зумовлює необхідність 
оптимізації їх вибору підприємствами [2, c. 125].

Задля досягнення довготривалої конкурентної 
переваги фірми на ринку для неї необхідним і важ-
ливим є моделювання логістичної стратегії, врахо-
вуючи специфічні засоби та можливості фірми в 
окреслених умовах функціонування (рис. 1).

Покращення логістичного обслуговування та од-
ночасне скорочення логістичних витрат є складним 
процесом для виконання підприємствами на дано-
му етапі. Тому керівникам потрібно сконцентрувати 
увагу на ключовій стратегічній цілі логістики згід-
но з проведеним стратегічним аналізом [1, с. 121].  
Як зазначалося вище, ця мета повинна збігатись з 
загальною метою діяльності підприємства.

Логістична стратегія забезпечує виконання 
процесу формування логістичної політики, спря-
мованої на планування та управління внутрішні-
ми і зовнішніми потоковими процесами на основі 
інтеграції й координації, з метою отримання кон-
курентних преваг у довгостроковій перспективі 
[3, с. 120]. Вона формує зв'язки між корпоратив-
ною стратегією й окремими логістичними функці-
ями (операціями), що реалізуються у логістичній 
системі підприємства та за її межами [4, с. 51].
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Рис. 1. Логістичні стратегії, що скеровані  
на редукцію витрат та на покращання  

логістичного обслуговування

Для практичної реалізації задачі було обра-
но ТОВ «ПРОФІЛЬ». Основою для проведення 
фінансового аналізу на підприємстві є дані бух-
галтерського балансу та звітів про фінансові ре-
зультати за 2012-2016 рр.

Оцінювання ефективності логістичної страте-
гії, може здійснюватись за загальним індикато-
ром ефективності, що розраховується на основі 
динаміки показників до та у процесі реалізації 
стратегії (формула 1):

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸
∆𝑅𝑅

·
∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑚𝑚
∆𝑃𝑃

 

Збутова логістика, чи логістика розподілу — 
невід'ємна частина загальної логістичної систе-
ми, що забезпечує найбільш ефективну органі-
зацію розподілу виробленої продукції [6, с. 15]. 
Для розрахунку збутової місткості логістичних 
витрат нашого підприємства скористаємося ви-
хідними даними, що представлені в таблиці 1:

Розрахуємо збутову місткість логістичних витрат 
ТОВ «ПРОФІЛЬ» за 2012-2016 рр. за формулою (1) 

Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку збутової місткості логістичних витрат підприємства

Роки Потреба у ресурсах, 
шт.

Витрати на закупівлю, 
грн.

Витрати  
на зберігання, грн.

Реалізація, збут 
продукції, грн.

2012 20000 312100 212100 878000
2013 40000 506800 520680 1670000
2014 160000 2351200 2301200 4820000
2015 366000 5295600 4195600 13358000
2016 1245000 4289700 3189700 410720000

Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку маркетингової місткості логістичних витрат у чистому прибутку.

Роки Постійні витрати, грн. Змінні витрати, грн. Прибуток (фінансовий результат)  
від реалізації, грн.

2012 345120 498123 3556000
2013 240156 3548930 11461000
2014 351202 7715232 15844000
2015 234520 6499850 29931000
2016 4583120 12364300 74522000

та використовуючи вихідні дані, що подані в таблиці 
1. Результати розрахунків зображені на рис. 2.

Для розрахунку маркетингової місткості логіс-
тичних витрат у чистому прибутку скористаємо-
ся вихідними даними, що представлені в табл. 2,  
взятими з балансу підприємства.

Розрахуємо маркетингову місткість логіс-
тичних витрат у чистому прибутку ТОВ «ПРО-
ФІЛЬ» за 2012–2016 рр. за формулою (1) рис. 3.

На основі отриманих показників та засто-
сування формули (1) можемо здійснити оцінку 
ефективності логістичної стратегії ТОВ «ПРО-
ФІЛЬ» за 2012–2016 рр., результати проведення 
якої зображені на рис. 4.

На основі отриманого показника ефективності 
логістичної стратегії можна отримати графік, що 
наглядно продемонструє тенденцію зміни ефек-
тивності логістичної стратегії. Даний графік зо-
бражений на рис. 5.

Розрахуємо за допомогою оптимізованого ме-
тоди (використання авторської програми) ефек-
тивність логістичної стратегії підприємства. Ре-
зультати розрахунків за допомогою програмного 
методу зображені на рис. 6.

Використовуючи отримані результати можна ді-
йти висновку, що завдяки впровадженню логістич-
ної стратегії на ТОВ «ПРОФІЛЬ» позитивні зру-
шення намітилися лише в періоді з 2013 по 2014 рр., 
оскільки Elogs

2013–2014
=1,06>1. В інших випадках 

Elogs<1, що свідчить про негативні наслідки впро-
вадження логістичної стратегії на підприємстві.

Фахівцям підприємства варто врахувати, що 
логістичні заходи дають змогу удосконалювати 
внутрішні та зовнішні зв’язки таким чином, щоб 
забезпечити позитивний взаємний вплив окремих 
елементів і досягти ефекту синергії. Успішні під-
приємства намагаються автоматизувати не окремі 
процеси, а зв’язані ланцюжки (управління поста-
чанням, збутом, фінансами, інвестиційною та ін-
новаційною діяльністю), що сприяє формуванню 
комплексних управлінських рішень. Стратегічне 
логістичне управління розвитком підприємства 
дає змогу сформувати та організувати раціональ-
не використання потенціалу підприємства.
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Рис. 2. Розрахунок збутової місткості логістичних витрат підприємства

 
Рис. 3. Розрахунок маркетингової місткості логістичних витрат підприємства

 
Рис. 4. Показник ефективності логістичної стратегії за 2012-2016 рр.

 Рис. 5. Ефективність логістичної стратегії по періодам
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Рис. 6. Розрахунок ефективності логістичної 
стратегії за 2013-2014 рр. в програмі

 

Висновки з проведеного дослідження. На осно-
ві вищесказаного можна зробити висновки, що осо-
бливе місце у забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємства у динамічному ринковому середови-
щі можуть посісти конкурентні переваги, пов’язані 
з логістичною діяльністю. Стратегія підприємства і 
логістична стратегія в загальному співвідносяться як 
ціле і частина, а це означає, що в окремі періоди за 
спеціальних умов логістична стратегія може набува-
ти тією чи іншою мірою характеристик, визначаль-
них для корпоративної стратегії. Створити ідеальну 
для всіх підприємств логістичну систему неможливо. 
У кожного з них вона буде іншою, оскільки її метою 
є досягнення конкретних стратегічних завдань. Роз-
гляд потенціалу логістики та її складників обумов-
лено потребою розробки механізму дієвості застосу-
вання сучасних економічних підходів в практичній 
діяльності підприємства. Моделювання потенціалу 
логістичної системи дасть змогу виявити приховані 
резерви в розвитку підприємства, а отже – збіль-
шити віддачу від більш обґрунтованого застосуван-
ня сучасних економічних інструментів, підвищити 
ефективність логістичних процесів та отримати та-
кий економічний ефект, як скорочення витрат і часу 
у сферах виробництва та обігу.

Покращення логістичного обслуговування та 
одночасне скорочення логістичних витрат є склад-
ним процесом для виконання підприємствами на 
даному етапі. Тому керівникам потрібно сконцен-
трувати увагу на ключовій стратегічній цілі логіс-
тики згідно з проведеним стратегічним аналізом. 
Як зазначалося вище, ця мета повинна збігатись з 
загальною метою діяльності підприємства.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В современных условиях хозяйствования значительное количество предприятий применяет логистическое стратеги-
ческое управление, которое применяется с целью минимизации расходов логистических каналов и обеспечение высо-
кой конкурентоспособности. При этом, стратегия может служить для разработки эффективной логистической систе-
мы управления, как налаженный процесс управления, информационными, товарными потоками между поставщиками, 
предприятием и потребителями. В условиях изменчивости рынка и недостаточно наработанных учеными моделей по-
строения оптимальных стратегий, формирования логистической системы часто происходит спонтанно и неэффективно.
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MODELING OF LOGISTIC STRATEGY OF ENTERPRISES

Summary
In modern economic conditions, a significant number of enterprises use logistic strategic management, which is used to 
minimize the costs of logistics channels and ensure high competitiveness. At the same time, the strategy can serve to 
develop an effective logistics management system, as well as an established process of management, information, and sup-
ply flows between suppliers, businesses and consumers. In the conditions of market variability and the lack of optimized 
strategies for creating models for scientists, the formation of a logistics system often occurs spontaneously and inefficiently.
Key words: economics and mathematical modeling, logistics, logistics system, enterprise, strategy.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ІНДИКАТОР  
ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються основні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства як чинник сучасного корпо-
ративного управління. Також проаналізовано сутність та вимоги до формування безпеки підприємства. Надано прак-
тичні рекомендації щодо підвищення їх успішності. Визначена дефініція економічної безпеки в термінах сучасного 
корпоративного управління. 
Ключові слова: безпека, ефективна безпека, загроза, стабільність, прогноз, рівень економічної безпеки, корпоративна 
культура, корпоративне управління.

Постановка проблеми. Однією з важливих 
умов підвищення ефективності й сталості під-
приємств за ринкових відносин є вдосконален-
ня системи управління з урахуванням факторів 
забезпечення економічної безпеки. Ситуація в 
Україніне дозволяє говорити про забезпечення 
сталого економічного зростання, що впливає на 
національну й економічну безпеку держави в ці-
лому. Процес формування ринкової економіки в 
Україні супроводжується трансформацією форм 
і методів державного регулювання, децентралі-
зацією та диверсифікацією виробництва, зміною 
умов господарювання й зро станням конкурент-
ної боротьби між підприємствами, посиленням 
впливу зовнішнього середовища на діяльність 
суб'єктів господарювання, основною рисою якого 
є динамізм з ознаками невизначеності. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає формуванні теоретико-методогічних засад 
управління економічною безпекою як ефективного 
індикатору для контролінгу підприємством.

Виклад основного матеріалу. Економічний 
простір в Україні характеризується зростанням 
податкової та економічної злочинності в усіх ба-
зових сферах економіки, ускладненням спосо-
бів порушення й ви користання недосконалості 
чинного законодавства. За таких обставин процес 
успішного функціонування й економічного роз-
витку українських підприємств багато в чому 
залежить від забезпечення їх економічної без-
пеки, ефективності корпоративного управління. 
До факторів, що ускладнюють забезпечення еко-
номічної безпеки вітчизняних підприємств, від-
носять нестабільність економічної та політичної 
ситуації, недосконалість законодавчої бази, не-
ефективне управління без урахування його кор-
поративного характеру. 

Разом з тим нинішнє кризове становище зна-
чної частини підприємств, половина з яких де-
кларують збитковість діяльності, значною мірою 
зумовлено не лише соціальноекономічним ста-
новищем у країні та несформованістю ринкових 
відносин, але й відсутністю сформованої кор-
поративної культури підприємств, недостатнім 
рівнем розробки науковометодологічних основ 
забезпечення корпоративної безпеки суб'єктів 
господарювання, несформованістю понятійно-

го апарату. Виникнення принципово нових про-
блем у діяльності вітчизняних підприємств, 
пов'язаних зі зниженням рівня їх економічної 
безпеки, зумовлюють необхідність теоретичного 
обґрунтування та розробки практичних рекомен-
дацій щодо їх вирішення.

Дослідження теоретичних та практичних ас-
пектів забезпечення безпеки розвитку суб'єктів 
господарювання знайшли відображення у пра-
цях Л.І. Абалкіна, Л.Т. Гораль, М.А. Бендікова, 
Т.Б. Берднікова, О.А. Груніна, Л.І. Донця, Н.В. Ва-
щенка, Б.З. Мільнера, О.І. Могильного, О.М. Бан-
дурки, В.Є. Духова, Я.А. Жаліло, М.П. Капусті-
на, А.В. Кирієнка, Г.В. Козаченко, В.А. Ліпкана, 
О.М. Ляшенко, В.І. Мунтіяна, Н.О. Подлужної, 
В.П. Пономарьова, П.Я. Пригунова, А.С. Сосніна, 
Є.А. Олєйнікова, В.В. Шликова, В.І. Ярочкіна та ін. 

Разом з тим ще не сформовані проблеми ме-
тодичного забезпечення управління економічною 
безпекою підприємств, включаючи удосконалення 
методик та методів аналізу й оцінки стану еконо-
мічної безпеки, фінансовоекономічної діяльності 
підприємств і організацій, які б створювали основу 
розробки й прийняття управлінських рішень із за-
хисту економічних інтересів підприємств, своєчас-
ному запобіганню економічним загрозам, протидії 
проникненню кримінальних структур у виробничу 
та фінансову діяльність підприємства, корпоратив-
ного управління як засобу ефективного забезпе-
чення економічної безпеки підприємства. 

Теоретикометодологічні засади оцінки та за-
безпечення економічної безпеки підприємства 
як чинника корпоративної культури розробле-
ні ще не достатньою мірою. Для успішного ви-
рішення завдання із забезпечення безпеки 
господарюючихсуб'єктів необхідно мати чітке те-
оретичне уявлення про суть економічної безпеки 
підприємства, основні небезпеки і загрози, умови 
забезпечення економічної безпеки. Узагальнен-
ня досвіду показує, що корпоративну культуру 
можна тлумачити як інструмент усфері управ-
ління, який дає змогу керувати персоналом, під-
вищити конкурентоспроможність організації, 
ступінь довіри до корпоративних прав, забезпе-
чити захист власників корпоративних прав, еко-
номічну безпеку підприємства.

Фактично корпоративна культура виступає 
правилами ведення бізнесу, прийняття управ-
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лінських рішень, делегування повноважень, удо-
сконалення якості економічної безпеки господа-
рюючого суб'єкта тощо. Визначення економічної 
безпеки в сучасній науці має тлумачення у двох 
наукових напрямах. Фахівці в рамках першо-
го напряму економічну безпеку підприємств 
розглядають як захист від негативних впливів  
(загроз) зовнішнього і внутрішнього середовища [4]. 

Концепцією другого напряму є розгляд еко-
номічної безпеки підприємства як гармонізації 
інтересів підприємства з інтересами взаємодію-
чих з ним суб'єктів зовнішнього середовища [6].  
Умовами забезпечення економічної безпеки під-
приємства є легітимність усіх видів його діяль-
ності, використання системного підходу до за-
безпечення економічної безпеки підприємства 
та відповідне ресурсне забезпечення. А система 
забезпечення економічної безпеки підприємства 
може розглядатися як впорядкована сукупність 
взаємодіючих елементів, сумарну дію яких спря-
мовано на якісну реалізацію захисту інтересів 
підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

При цьому для кожного підприємства зовніш-
ні і внутрішні загрози є індивідуальними, але з 
певними типовими рисами. Разом з тим зазна-
чені види загроз включають окремі елементи, 
які можуть бути використані практично стосов-
но будьякого суб'єкта господарської діяльності.  
Так, до зовнішніх загроз і дестабілізуючих чин-
ників можна віднести несприятливу зміну по-
літичної системи; макроекономічні потрясіння 
(кризи, інфляція, втрата ринків сировини, ма-
теріалів, енергоносіїв або товарів); протиправну 
діяльність кримінальних структур, конкурентів і 
фірм, що займаються промисловим шпигунством 
або шахрайством, а також правопорушення з 
боку корумпованих працівників контролюючих і 
правоохоронних органів. 

До внутрішніх загроз належать дії або безді-
яльність (зокрема умисні або ненавмисні) співро-
бітників підприємства, що суперечать інтересам 
його діяльності, наслідком яких можуть бути за-
вдання економічного збитку підприємству, пору-
шення порядку використання технічних засобів, 
встановленого режиму збереження інформації, 
яка становить комерційну таємницю, підрив його 
ділового іміджу в бізнесколах, виникнення про-
блем у стосунках з реальними або потенційними 
партнерами тощо. 

Враховуючи аналіз опрацьованих джерел з 
теми та власний досвід роботи, пропонуємо таку 
дефініцію поняття "економічна безпека підпри-
ємства – система функціонування підприємства, 
за умови якої відбувається найбільш ефективне 
використання ресурсів підприємства, і водночас 
знижуються наявні та потенційні загрози, в ре-
зультаті чого досягається максимально позитив-
ний ефект від роботи підприємства".

Важливість постійного дотримання економіч-
ної безпеки зумовлюється об'єктивно наявним 
для кожного суб'єкта господарювання завданням 
забезпечення стабільності функціонування та 
досягнення головних цілей своєї діяльності. 

Перелік завдань, що підлягають вирішенню 
при створенні системи забезпечення економічної 
безпеки підприємства, можна визначити таким 
чином: захист законних прав та інтересів підпри-

ємства; моніторинг стану зовнішнього середовища 
бізнесу; ідентифікація можливих загроз економіч-
ній безпеці підприємства і розробка превентивних 
заходів для попередження або зменшення вироб-
ничих, комерційних та інших ризиків; вивчення 
партнерів, клієнтів і конкурентів підприємства; 
профілактика і припинення можливої протиправ-
ної діяльності персоналу підприємства, який може 
завдати шкоди економічній безпеці; захист конфі-
денційної інформації підприємства, що стосується 
всіх сторін його діяльності; підготовка і проведен-
ня акцій, що поліпшують імідж і підвищують ді-
лову репутацію підприємства в очах партнерів і 
клієнтів, органів державної влади і місцевого са-
моврядування; організація аналітичної роботи із 
забезпечення безпеки підприємства.

До найбільш значущих функцій системи еко-
номічноїбезпеки підприєм ства належать такі: 
прогнозування, виявлення, попередження, осла-
блення небезпек і загроз, забезпечення захище-
ності діяльностіпідприємства та його персоналу, 
збереження майна та ін. 

З огляду на це загальна схема організації еко-
номічної безпеки включає такі дії, які можуть 
проводитися послідовно або одночасно: загаль-
но-стратегічне прогнозування та планування еко-
номічної безпеки за функціональними ознаками; 
формування необхідних корпоративних ресурсів 
(капітал, персонал, права, інформація, техноло-
гія); стратегічне планування фінансовогосподар-
ської діяльності підприємства; тактичне плану-
вання економічної безпеки за функціональними 
складовими: фінансовою (досягнення максимально 
ефективного використання корпоративних ресур-
сів); інтелектуальною та кадровою (збереження та 
розвиток інтелектуального потенціалу підприєм-
ства, ефективне управління персоналом); техніко-
технологічною (ступінь відповідності застосовува-
них на підприємстві технологій сучасним світовим 
аналогам); політико правовою (всебічне забезпе-
чення діяльності підприємства, дотримання чин-
ного законодавства); інформаційною (ефективне 
інформаційне забезпечення господарської діяль-
ності); екологічною (дотримання екологічних норм, 
мінімізація втрат від забруднення навколишньо-
го середовища); силовою (забезпечення фізичної 
безпеки працівників фірми та збереження майна); 
тактичне планування фінансово-господарської ді-
яльності підприємства; оперативне управління 
фінансово-господарською діяльністю підприєм-
ства; здійснення функціонального аналізу рівня 
економічної безпеки; загальна оцінка досягнутого 
рівня економічної безпеки. 

Функціонування системи забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства має ґрунтувати-
ся на таких принципах: законності, адекватної 
відповідності можливим загрозам безпеці, ком-
петентності, адаптивності, цілісності і системнос-
ті. Функціонування системи економічної безпеки 
підприємства має бути: 
•	 безперервним	 оскільки	 не	 завжди	 є	 мож-

ливість точно встановити час початку дії тієї або 
іншої загрози; 
•	плановим	діяльність	із	забезпечення	безпе-

ки організується на ос нові єдиного задуму, ви-
кладеного в комплексній програмі і конкретних 
пла нах по окремих напрямах безпеки; 
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•	централізованим	у	рамках	певного	підпри-
ємства має забезпечува тися централізованість 
процесу забезпечення безпеки; 
•	цілеспрямованим	захищається	те,	що	пови-

нно захищатися на користь конкретної мети, а 
не все підряд; 
•	 універсальним	 заходи	 безпеки	 мають	 пе-

рекривати шляхи загроз незалежно від місця їх 
можливої дії, виникнення чи походження [4]. 

Отже, для забезпечення економічної безпеки 
підприємства характер на сукупність якісних і 
кількісних показників, найважливішим серед 
яких є рівень економічної безпеки. Рівень еко-
номічної безпеки підприємства це оцінка стану 
використання корпоративних ресурсів за кри-
теріями рівня економічної безпеки підприємства 
та ефективності його діяльності. Функціональні 
складові економічної безпеки це сукупність осно-
вних напрямів його економічної безпеки, суттєво 
відмінних один від одного.

Таким чином, економічна безпека підприємства 
є системою, що складається з кількох функціональ-
них складових, які для кожного конкретного під-
приємства можуть мати різні пріоритети залежно 
від характеру діяльності, а отже існуючих загроз. 
Основним фактором, що визначає стан економічної 
безпеки, є володіння підприємством стійкими кон-
курентними перевагами. Ці переваги мають відпо-
відати стратегічним цілям підприємства. 

Держава та інші суб'єкти господарювання, які 
взаємодіють із підприємством, представляють 
умови зовнішнього середовища, які впливають 
на рівень його безпеки. У деяких випадках під-
приємство практично безсило впливати на зо-
внішнє середовище, воно змушене певною мірою 
до нього пристосовуватися [8]. Однак вплив через 
внутрішні механізми, на внутрішнє середовище 
підприємства є безпосередньою умовою забез-
печення власної безпеки. Саме томупідприємство 
є ланкою в системі його економіки й змуше не 
змінюватися разом з ним, приймаючи таким чи-
ном "правила гри", що задає держава. Саме тому 
будьякі системні перетворення мають також від-
буватися на рівні державних інституцій, торкаю-
чись усіх сфер їх функціонування. 

Головною метою економічної безпеки підпри-
ємства є забезпечення його стійкого і максималь-
но ефективного функціонування в даний час із-
абезпечен ня високого потенціалу розвитку та 
просування підприємства в майбутньому. Най-
більш ефективне використання корпоративних 
ресурсів підприємства, не обхідне для виконан-
ня цілей бізнесу, досягається шляхом запобіган-
ня загрозам негативних впливів на економічну 
безпеку підприємства і досягнення таких осно-
вних функціональних цілей економічної безпеки 
підприємства: забезпечення високої фінансо-
вої ефективності роботи підприємства, його фі-
нансової стійкості і незалежності; забезпечення 
технологічної незалежності підприємства і до-
сягнення високої конкурентоспроможності його 
технологічного потенціалу; висока ефективність 
менеджменту підприємства, оптимальність і 
ефективність його організаційної структури; ви-
сокий рівень кваліфікації персоналу підприєм-
ства і його інтелек туального потенціалу, ефек-
тивність корпоративних науководослідницьких 

та дослідно-конструкторських робіт; високий рі-
вень екологічності роботи підприємства, мінімі-
зація руйнівного впливу результатів виробничої 
діяльності на стан навколишнього середовища; 
якісна правова захищеність усіх аспектів діяль-
ності підприємства; забезпечення захисту інфор-
маційного середовища підприємства, комерційної 
таємниці і досягнення високого рівня інформа-
ційного забезпе чення роботи всіх його служб; 
забезпечення безпеки персоналу підприємства, 
його капіталу, майна і комерційних інтересів [5]. 

Оскільки економічна безпека підприємства 
має прямий причинно наслідковий зв'язок із 
системою та результатами стратегічного плану-
вання розвитку, найважливішим етапом її забез-
печення є прогнозування факторів впливу та по-
казників економічної безпеки.

 Розробка стратегічного плану має проводи-
тися з урахуванням цілей виробництва, засобів 
і можливостей їх досягнення, конкурентного се-
редовища, умов господарювання. Стратегічний 
план економічної безпеки має включати [2]: ха-
рактеристику зовнішніх і внутрішніх загроз еко-
номічній безпеці підприємства; визначення та 
моніторинг факторів, що зміцнюють або руйну-
ють стійкість соціальноекономічного та фінансо-
вого станів на коротко й се редньострокову пер-
спективу. Одна з цілей моніторингу економічної 
безпе ки підприємства це діагностика його стану 
на основі системи показників, що враховують 
специфічні галузеві особливості, найбільш ха-
рактерні для даного підприємства, які мають для 
нього важливе стратегічне значення; визначен-
ня критеріїв і показників, що характеризують 
інтереси підприємства та відповідають вимогам 
його економічної безпеки.

Система критеріїв і показників фактичного 
стану складається підприємствами самостійно, з 
урахуванням конкретних умов роботи; розробку 
економічної політики, що включає механізми об-
ліку фак торів, що впливають на стан економіч-
ної безпеки; напрями діяльності підприємства з 
визначеної реалізації стратегії. 

Висновки з проведеного дослідження. На під-
ставі викладеного можна дійти висновку, що еко-
номічна безпека підприємства це система функ-
ціональних складових, зумовлених відповідністю 
матеріальних, фінансових, кадрових, технікотех-
нологічних по тенціалів й організаційної структу-
ри підприємства його стратегічним цілям і завдан-
ням. Дослідження питання впливу корпоративної 
культури на економіч ну безпеку підприємства 
дає змогу зробити певні висновки відносно мо-
делей впровадження та розвиткукорпоративної 
культури в системізабезпечення еко номічної без-
пеки господарюючого суб'єкта та запропонувати 
низку положень, важливих для ефективного й 
більш безпечного розвитку підприємства: 

1. Економічна безпека підприємства це такий 
стан системи корпоратив них ресурсів (ресурсів 
капіталу, персоналу, інформації і технології, тех-
ніки та устаткування, прав) і підприємницьких 
можливостей, за яких гарантується найбільше-
фективне їх використання для стабільногофунк-
ціонування ідинаміч ного науковотехнічного й 
соціального розвитку, запобігання внутрішнім і 
зовнішнім негативним впливам (загрозам), і вод-
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ночас у результаті чого дося гається максималь-
но позитивний ефект від роботи підприємства. 

2. Система управління економічною безпекою 
підприємства корелює із стратегічним, тактичним 
та оперативним контурами управління. Загальна 
схема процесу організації економічної безпеки 
охоплює такі дії, які здійсню ються послідовно чи 
одночасно: формування необхідних корпоратив-
них ре сурсів (капіталу, персоналу, прав, інфор-
мації, технологіїта устаткування); стра тегічне 
прогнозування і планування економічної безпеки 
за функціональни ми складниками; стратегічне 
планування фінансовогосподарської діяльнос-
ті підприємства; загальнотактичне планування 

економічної безпеки за функці ональними склад-
никами; тактичне плануванняфінансовогоспо-
дарськоїдіяль ності підприємства; оперативне 
управління фінансовогосподарською діяль ністю 
підприємства; здійснення функціонального ана-
лізу рівня економічної безпеки; загальна оцінка 
досягнутого рівня економічної безпеки.

Застосування розроблених пропозицій з удоско-
налення управління й рекомендацій з оцінки еконо-
мічної безпеки, а також моделюванню економічних 
інтересів підприємства дасть змогу не лише сфор-
мувати механізми за безпечення економічної без-
пеки підприємства, але й підняти його сталість та 
фінансовоекономічну ефективність на новий рівень
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dations for improving their success are given. Definition of economic security in terms of modern corporate governance. 
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У статті розроблено методичний підхід до оцінювання рівня інноваційного розвитку регіонів України на основі матема-
тично обґрунтованої системи показників. За допомогою статистичного факторного аналізу визначено основні фактори 
формування рівня інноваційного розвитку регіонів, а саме: інноваційний потенціал регіону, інноваційна активність його 
промислових підприємств, рівень впровадження інновацій в регіоні. Запропоновано оцінювати рівень інноваційного 
розвитку регіонів України на основі розрахунку рейтингового показника. 
Ключові слова: інноваційний розвиток, методичний підхід, інноваційна діяльність, факторний аналіз, регіон, оцінюван-
ня інноваційного розвитку, розвиток регіонів.

Постановка проблеми. На сучасному етапі еко-
номіка України перебуває в стані кризи та не-
стабільності, і надзвичайно велику роль в цьому 
відіграє інноваційний розвиток. Перед державою 
виникають глобальні проблеми різних рівнів та 
ступенів. Вирішенням цих проблем можливе за 
умов використання інноваційних методів покра-
щення стану країни, які набули популярності у ба-
гатьох країнах світу, у тому числі високорозвину-
тих. Тому підвищення ролі регіонів у модернізації 
суспільного розвитку також є дуже важливим і для 
України. Інноваційний розвиток веде за собою роз-
ширення меж в сфері науки, що має позитивний 
характер для сфери виробництва в країні. Безсум-
нівно, інноваційні методи мають великий вплив на 
економічну діяльність країни, і в першу чергу на 
сферу промисловості. За допомогою впровадження 
інновацій відбуватиметься постійне оновлення про-
дукції та послуг, наукових технологій, що дозво-
лить підвищити конкурентоспроможність країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням вирішення проблем щодо інноваційного 
розвитку регіональної економіки приділяли ува-
гу багато науковців, таких як Дегтярьова І.О. [1],  
Болгов В.Є. [2; 3], Кулик В., Кравчук В., Рачок Р. 
[4], Мальцев В.С., Кореняко Г.І. [5], Драчук Ю.З., 
Сав’юк Л.О., Трушкіна Н.В. [6], Тульчинська С.О. 
[7] та багато інших. Але й досі існує проблема фор-
мування інноваційного розвитку регіонів України, 
тому що ні зарубіжні, ні вітчизняні наукові праці 
та публікації не дають повних відповідей стосов-
но конкретних сучасних інструментів оцінювання 
рівня інноваційного розвитку регіонів і ефектив-
ного використання наявного інноваційного потен-
ціалу. Це обумовлює актуальність даного дослі-
дження, його мету та методи.

Аналіз особливостей існуючих методів оціню-
вання рівня інноваційного розвитку регіону пока-
зав, що не має однозначної думки до складових, 
що його формують, не співпадають, відрізняючись 
якісним складом показники оцінювання. Основна 
кількість методів побудована на основі необґрун-

тованих систем показників або експертних оцінок, 
що вносить суб’єктивізм у процес дослідження. 

Постановка завдання. Таким чином, розро-
блення методичного підходу до оцінювання рівня 
інноваційного розвитку регіонів України на осно-
ві системи показників, що є математично обґрун-
тованими, являє собою актуальну задачу. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Інноваційний розвиток – це постійний процес якіс-
них та кількісних змін результатів наукових до-
сліджень та дослідницько-конструкторських роз-
робок, що сприяють розвитку науки та технологій. 
Рівень інноваційного розвитку – комплексна ха-
рактеристика наявних і потенційних можливостей 
суб’єкта, яка характеризує можливості генерувати 
його інноваційну активність і сталий розвиток.

Для виконання завдання було вивчено інфор-
маційну базу, проаналізовано статистичні дані 
розвитку регіонів. Проведений аналіз літератур-
них джерел, досвід роботи регіональних управ-
лінь з питань економічного розвитку, обласних 
управлінь статистики показав, що всі чинники 
впливу на рівень інноваційного розвитку регіонів 
доцільно охарактеризувати системою показників, 
яку представлено у таблиці 1.

За наведеною в табл. 1 системою показників 
було здійснено аналіз інноваційного розвитку ре-
гіонів України за 2014–2016 рр., основною метою 
якого було виявлення найвагоміших складових і 
чинників впливу на активізацію інноваційних про-
цесів у регіонах, обґрунтування їх взаємозв’язку. 
Інформацію було зібрано на основі статистичних 
даних Державного комітету статистики України 
та загальнодоступних джерел інформації [8].

Вплив на вибір показників також здійснила іс-
нуюча в Україні система статистичної звітності, 
можливість використання відкритої інформації.

Для аналізу та оцінки факторів, що визначають 
інноваційний розвиток України, було використа-
но метод статистичного факторного аналізу. Була 
розглянута задача оцінки можливості групування 
факторів впливу на інноваційний розвиток. Вихід-
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Таблиця 1
Показники оцінювання інноваційного розвитку регіону

Позначення Назва показника
К

1
Організації, які здійснювали наукові дослідження і розробки, за регіонами, од.

К
2

Кількість закладів, що мають аспірантуру, од.
К

3
Кількість закладів, що мають докторантуру, од.

К
4

Кількість аспірантів, чол.
К

5
Кількість докторантів, чол.

К
6

Кількість промислових підприємств за напрямами проведених інновацій, од.
К

7
Кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, од.

К
8

Кількість підприємств, що витрачали кошти на внутрішні НДР, од.
К

9
Кількість підприємств, що витрачали кошти на зовнішні НДР, од.

К
10

Кількість підприємств, що витрачали кошти на придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення, од.

К
11

Кількість підприємств, що витрачали кошти інше, од.
К

12
Кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію, од.

К
13

Кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію, що була новою 
для ринку, од.

К
14

Кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію, що була новою 
тільки для підприємства, од.

К
15

Кількість підприємств, що впроваджували організаційні інновації, од.

К
16

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції на промислових 
підприємствах, од.

К
17

Кількість впроваджених нових технологічних процесів на промислових підприємствах, од.
К

18
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, осіб

К
19

Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, осіб
К

20
Кількість техніків, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, осіб

К
21

Кількість допоміжного персоналу, задіяного у виконанні наукових досліджень і розробок, осіб
К

22
Кількість наукових працівників, які виїжджали за межі України, осіб

К
23

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, од.

К
24

Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами 
фінансування, тис. грн

К
25

Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок з коштів 
державного бюджету, тис. грн

К
26

Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок з власних 
коштів, тис. грн

К
27

Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок з коштів іно-
земних джерел, тис. грн

Таблиця 2 
Характеристики факторів

Номер 
фактору Власне значення Відсоток загальної 

дисперсії
Накопичене власне 

значення Накопичена дисперсія

1 7,824940 60,19184 7,82494 60,19184
2 1,511345 11,62573 9,33628 71,81758
3 1,104271 8,49439 10,44056 80,31197

ними стали дані техніко-економічних показників 
діяльності 25 регіонів України за 2014–2016 рр.

Для того щоб оцінити рівень взаємозв'язку між 
показниками необхідним завданням є аналіз коре-
ляційної матриці, яка характеризує ступінь залеж-
ності між кожною парою розглянутих показників. 
Її аналіз дозволив зробити висновок про наявність 
множинних кореляційних залежностей, що не до-
зволяє вивчати кожен показник окремо і його 
вплив на результативні ознаки; через, з'являються 
помилкові кореляції. Для певної частини показни-
ків виявлений статистичній зв'язок не є істотним, 
що підтверджують їх коефіцієнти кореляції. Щоб 
уникнути цих проблем, з подальшого аналізу було 
виключено показники: К2, К3, К4, К5, К8, К10, К13, 
К14, К15, К19, К20, К21, К22, К24. Усі інші показ-

ники з табл. 1 мають істотний статистичний зв'язок 
і їх доцільно використовувати у подальшому дослі-
дженні чинників рівня інноваційного розвитку ре-
гіонів України методом статистичного факторного 
аналізу на основі програми Statistica.

У результаті статистичного факторного аналі-
зу було визначено три головні фактори впливу, які 
формують рівень інноваційного розвитку регіонів та 
пояснюють 80,31% накопиченої дисперсії (табл. 2.). 

Перший фактор є найвагомішим, він описує 
60,19% загальної дисперсії чинників. Найбільший 
вплив на інноваційні процеси у регіонах здійсню-
ють: організації, які здійснювали наукові дослі-
дження і розробки; кількість працівників, задіяних 
у виконанні наукових досліджень і розробок; обсяг 
наукових та науково-технічних робіт, виконаних 
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власними силами наукових організацій; фінансу-
вання внутрішніх витрат на виконання наукових 
досліджень і розробок з коштів державного бю-
джету; фінансування внутрішніх витрат на вико-
нання наукових досліджень і розробок з власних 
коштів. Таким чином, перший фактор доцільно ін-
терпретувати як інноваційний потенціал регіону. 

До другого фактору, який описує 11,62% за-
гальної дисперсії, увійшли такі показники як: 
кількість промислових підприємств за напряма-
ми проведених інновацій; кількість промислових 
підприємств, що займалися інноваційною діяль-
ністю; кількість промислових підприємств, що 
реалізували інноваційну продукцію. Тобто дру-
гий фактор слід розглядати як фактор інновацій-
ної активності промислових підприємств регіону.

Третій фактор, що пояснює 8,49% дисперсії, 
має найменший вплив на інноваційні процеси 
та найменшу кількість показників. Цей фактор 
включає до свого складу наступні вагомі показ-
ники: кількість підприємств, що витрачали кошти 
на зовнішні НДР; кількість впроваджених нових 
технологічних процесів на промислових підприєм-
ствах. Таким чином, третій фактор характеризує 
рівень впровадження інновацій в регіоні.

Узагальнюючи виявлені за результатами фак-
торного аналізу тенденції інноваційного розвитку 
на рівні регіонів України, доцільно виділити три 
вагомі складові, що впливають на стан і розвиток 
інноваційного розвитку: інноваційний потенціал 
регіону, інноваційна активність промислових під-
приємств регіону, рівень впровадження інновацій 
в регіоні.

Для оцінювання рівня інноваційного розви-
тку регіонів було запропоновано об’єднання ло-
кальних показників в один комплексний (інте-
гральний) показник, який на основі часткових 
показників забезпечить однозначну оцінку рівня 

інноваційного розвитку кожного регіону Украї-
ни. Розрахунок рейтингового показника рівня ін-
новаційного розвитку регіонів України доцільно 
здійснювати за формулою 1:

ІПрі = �𝑎𝑎𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

×
𝐾𝐾𝑖𝑖𝑗𝑗

𝐾𝐾𝑗𝑗еталон, 
,              (1)

де ІП
рі
 – рейтинг рівня інноваційного розви-

тку i-го регіону України;
a

j
 – коефіцієнт вагомості j-го показника;

К
ij
 – значення j-го показника i-го аналізова-

ного регіону;
К

j
еталон – еталонне значення j-го показника.

На основі результатів розрахунку інтеграль-
ного показника було отримано рейтинг рів-
ня інноваційного розвитку регіонів України за 
2014–2016 рр. (рис. 1).

Аналізуючи результати розрахунків, отрима-
них за розробленим методичним підходом оціню-
вання рівня інноваційного розвитку регіонів мож-
на зробити висновки, що до регіонів з високим 
рівнем інноваційного розвитку належать: м. Київ, 
Харківська, Дніпропетровська і Львівська області. 
До регіонів з середнім рівнем інноваційного роз-
витку відносяться Донецька, Київська, Миколаїв-
ська, Сумська та Одеська області. Останні регіони 
мають низький рівень інноваційного розвитку.

Висновки з проведеного дослідження.  
Аналізуючи результати проведеного досліджен-
ня можна зробити висновок, що на інноваційний 
розвиток регіонів України впливають інновацій-
ний потенціал, інноваційна активність промисло-
вих підприємств та рівень впровадження іннова-
цій в регіоні. Для своєчасного визначення проблем 
окремого регіону регіональним органам необхідно 
аналізувати рівень інноваційного розвитку регі-
ону, що сприятиме миттєвому впровадженню 
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Рис. 1. Динаміка рейтингу інноваційного розвитку регіонів України
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Аннотация
В статье разработан методический подход к оценке уровня инновационного развития регионов Украины на основе ма-
тематически обоснованной системы показателей. С помощью статистического факторного анализа определены основ-
ные факторы формирования уровня инновационного развития регионов, а именно: инновационный потенциал региона, 
инновационная активность его промышленных предприятий, уровень внедрения инноваций в регионе. Предложено 
оценивать уровень инновационного развития регионов Украины на основе расчета рейтингового показателя.
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METHODOLOGICAL APPROACH FOR ESTIMATION  
OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT LEVEL OF UKRAINIAN REGIONS 

Summary
In the article the methodical approach to estimation of innovation development level of Ukrainian regions based on 
mathematically proved system of indicators had developed. Using statistical factor analysis, the main influence factors of  
the regions innovation development level had identified. There are innovation potential of the region, the innovation  
activity of its industrial enterprises and the level of innovation in the region. To estimate the innovation development level 
of Ukrainian regions had suggested on the basis of the calculation of the index rating.
Key words: innovation development, methodical approach, innovation activity, factor analysis, region, evaluation of inno-
vation development, development of regions.

необхідних заходів для поліпшення інноваційної 
активності. Методичний підхід до оцінювання ін-
новаційного розвитку регіонів України на основі 

системи показників, обґрунтованих за результа-
тами статистичного факторного аналізу є дієвим 
і може застосовуватися на практиці. 
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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено сутність понять «ефективність», «резерви» та «ефективність використання та відновлення ви-
робничим потенціалом». Далі у статті було наведено класифікацію резервів розвитку підприємства, а також автори 
обґрунтовано зазначають необхідність управління ефективністю використання виробничого потенціалу. Також, авто-
рами було доведено необхідність оцінки саме виробничого потенціалу для підприємства, а в подальшому було вияв-
лено та систематизовано шляхи підвищення ефективності використання виробничого потенціалу. Далі у статті було 
проаналізовано необхідність пошуку резервів його відновлення. Досліджено типи формування виробничого потенціалу, 
принципи, яких треба дотримуватися для його коректного використання і нарощування. Обґрунтовано основну пробле-
му формування потенціалу, яка полягає в тому, що потенціал підприємства є системою елементів, які функціонують 
одночасно і в сукупності. Також, авторами надано ряд рекомендацій щодо підвищення ефективності використання та 
відновлення виробничого потенціалу підприємства. 
Ключові слова: ефективність; підприємства; виробничий потенціал; ефективність виробничим потенціалом; резерви.

Постановка проблеми. Виробничі підприєм-
ства являються ключовою ланкою народного гос-
подарства. Перед керівниками постає завдання 
пов’язане з формуванням й оцінюванням поточних 
і перспективних можливостей підприємств, тобто 
його потенціалу. Основною складовою потенціалу 
підприємства є виробничий потенціал. Він утворю-
ється на виробничому рівні та може розглядатися 
з позиції перспективних можливостей підприєм-
ства виготовляти матеріальні блага, що на даному 
етапі задовольняють людські потреби, застосову-
ючи при цьому ресурси виробництва. Саме тому, 
виробничі підприємства потребують постійного на-
рощування виробничого потенціалу та підвищення 
ефективності його використання, що в свою чергу 
зумовлює необхідність підвищення ефективності 
управління ним, оскільки саме в процесі управлін-
ня відбувається прийняття ключових рішень, на 
основі аналізу поточного стану, загроз і можливос-
тей. Саме тому, обрана тема є достатньо актуаль-
ною і має практичну і теоретичну цінність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вагомий внесок до розвитку даної актуальної 
проблематики зробили як і вітчизняні так і зару-
біжні вчені-економісти. Проблеми удосконалення 
виробничого потенціалу досліджували зокрема:  
Петухов Г.Б. [2], Армстронг М. [3], Мазур І.І. [4], 
Шишков Г.Н. [5], Хачатуров Т.С. [9], Друкер П. 
[10], Гонтарева І.В. [11], Менар К. [12], Ансофф І. 
[13], Мухин В.І. [14], Салига С.Я. [15]. Кожен з них 
займався дослідженням різноманітних аспектів 
та питань, що пов’язані з визначенням, управлін-
ням та використанням виробничого потенціалу.  
В їхніх працях представлено аналіз та пропозиції 
з визначення поняття «ефективність», управлін-
ня потенціалом, розкрито питання взаємозв’язку 
об’єкта та суб’єкта з точки зору процесу управ-
ління. Однак, не дивлячись на те, що в літерату-
рі існує ряд напрацювань з даної тематики, до-

сліджувана проблема залишається актуальною, 
оскільки підприємства працюють в нестабільних 
умовах зовнішнього середовища, різні підприєм-
ства, що відносяться до різних галузей економіки 
потребують розробки методик і рекомендацій з 
врахуванням специфіки їх роботи, а також під ви-
пливом НТП, підходи до управління виробничим 
потенціалом можуть кардинально змінюватися. 

Мета статті. Метою дослідження є досліджен-
ня та аналіз резервів підвищення ефективності 
управління виробничим потенціалом підприємства.

Виклад основного матеріалу. Рівень потуж-
ності промислових підприємств в умовах рин-
кової економіки значною мірою залежить від 
ефективності використання їх виробничого по-
тенціалу. А ефективність використання вироб-
ничого потенціалу повинна ґрунтуватися на ре-
зультатах аналізу діяльності підприємств.

Аналіз економічної ефективності використан-
ня виробничого потенціалу підприємства на основі 
показників, що характеризують результативність 
різних аспектів господарської діяльності підпри-
ємства, дозволяє не тільки з'ясувати, якою ціною 
отриманий даний результат, але і виявити шля-
хи її підвищення. Разом з тим існують загальні 
резерви підвищення економічної ефективності, 
багато в чому обумовлені як специфікою підпри-
ємницької діяльності, так і періодом його станов-
лення. При по елементній діагностиці потенціалу 
виявляються і виміряються основні резерви, тоб-
то можливості забезпечення більш ефективного 
розвитку підприємства в конкурентному серед-
овищі. Методика оцінки резервів займає важливе 
місце в діагностиці, оскільки дозволяє найбільш 
оптимально організувати господарську діяльність 
підприємства за рахунок найбільш повного ви-
користання його потенціалу. Оцінка і підрахунок 
резервів ведеться за всіма класифікаційними гру-
пами, представленими у таблиці 1 [1]. 
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Таблиця 1
Класифікація резервів розвитку підприємства [1]

Класифікаційна 
ознака Види резервів

За способами 
виявлення

Явні
Приховані

За терміном 
використання

Поточні
Перспективні

За результатами 
впливу

Ріст обсягу продукції
Удосконалювання асортименту 
продукції
Поліпшення якості продукції
Зниження собівартості 
продукції
Підвищення прибутковості 
продукції

Залежно від 
джерела утворення

Зовнішні
Внутрішньовиробничі

За факторами 
виробництва

Трудові
Матеріальні
Використання основних фондів

За характером
Організаційно-технічні
Соціально-економічні

За стадіями 
процесу 
відтворення

Резерви постачання,
Резерви виробництва
Резерви збуту

За економічною 
природою

Екстенсивні
Інтенсивні

Поняття ефективності використання виробни-
чим потенціалом промислових підприємств ви-
магає однозначного розуміння сутності поняття 
«ефективність». 

У сучасному економічному тлумачному словни-
ку дається таке визначення категорії ефективності: 
«ефективність – це відносний ефект, результатив-
ність процесу, операції, проекту, який визначаєть-
ся як відношення ефекту, результату до витрат, 
що його обумовили» [2, с. 286]. Підходи до визна-
чення ефективності через результати можливо від-
значити у працях таких вчених як Армстронг М.  
[3, с. 12–13], Шапіро І. [4, с. 177] та інших.

Базуючись на тлумаченні поняття ефективності, 
можемо зробити висновок, що ефективність харак-
теризує міру досягнення поставленої мети, резуль-
тату, але не сам результат, а варіант правильності, 
точності прагнення до нього. Тоді ефективність до-
цільно визначати через вектор, що визначає напря-
мок розвитку певного процесу або об’єкта [5]. 

Таким чином, за умови орієнтації на прибуток, 
ефект може носити короткостроковий характер, 
тоді ефективність як співвідношення результату 
до витрат не буде характеризувати найбільш пра-
вильний напрямок розвитку, якщо ж була обрана 
довготермінова орієнтація на інноваційний розви-
ток, що є більш перспективним у довгостроковому 
періоді, ніж орієнтація на прибуток, то прибуток 
може бути меншим у короткостроковому періо-
ді, однак даний напрям у стратегічному аспекті є 
більш правильним для підприємства.

Враховуючи вищезазначене, можна узагаль-
нити так: ефективність виробництва, управління 
виробничим потенціалом характеризує раціо-
нальне використання фінансових, матеріальних, 

людських та інших економічних ресурсів, функ-
ціональна роль ефективності полягає у відобра-
женні рівня й динаміки його розвитку, якісної та 
кількісної сторони цього процесу. 

Резерви ресурсів являють собою можливості 
прискорення досягнення цілей підприємства, що 
досягаються, у свою чергу, через використан-
ня конкретних ресурсів. Отже, можна говорити, 
що резерви – це можливість більш ефективного 
використання конкретних ресурсів. А оскільки 
ефективність того самого ресурсу може виміря-
тися по-різному залежно від ефекту, пов'язаного, 
у свою чергу, з метою підприємства (або з де-
кількома цілями одночасно), і витрат, що також 
конкретизуються відповідно до мети розрахунку 
показника ефективності, то і формула розрахун-
ку, і одиниці виміру резерву використання того 
самого ресурсу можуть змінюватися. Перш за 
все, виробниче підприємство може шукати ре-
зерви підвищення ефективності його діяльності 
на етапі виробництва.

Загальну формулу розрахунку резервів ви-
робництва можна представити як фізичну інтер-
претацію поняття "прискорення", що у самому 
загальному вигляді означає величину зростання 
відносної величини в одиницю часу [1].

R
пл(факт)

= E
max

 – E
пл(факт)

            (1)
де R

пл(факт)
 – резерв використання конкретного 

ресурсу при досягненні конкретної мети за ви-
значений період;

E
max

 – відносна величина, що характеризує 
максимально можливу ефективність використан-
ня конкретного ресурсу при досягненні конкрет-
ної мети за визначений період;

E
пл(факт)

 – планова або фактична відносна ве-
личина, що характеризує ефективність викорис-
тання конкретного ресурсу при досягненні кон-
кретної мети за визначений період

Щодо виробничого потенціалу, ефективність 
його використання є комплексною характеристи-
кою кінцевих результатів використання еконо-
мічних ресурсів за визначений період часу для 
забезпечення розвитку як безпосередньо вироб-
ничого потенціалу, так і підприємства в цілому на 
основі інвестиційно-інноваційної діяльності, що є 
функціональною частиною структури виробни-
чого потенціалу, та яка забезпечує і характери-
зує спрямованість до розвитку. Спираючись на 
розуміння ефективності як вектора та на запро-
поноване формулювання поняття виробничого 
потенціалу і склад його структури, ефективність 
використання виробничого потенціалу підприєм-
ства (ЕВП) доцільно визначити такою сумою [16]:

ЕВП = (РВФ, РВМ, РВЛ, РВІ, РІД, РІНД), (2) 
де РВФ – результати використання фінансо-

вих ресурсів підприємства; 
РВМ – результати використання матеріаль-

них ресурсів підприємства;
РВЛ – результати використання людських 

ресурсів підприємства;
РВІ – результати використання інформацій-

них ресурсів підприємства;
РІД – результати інвестиційної діяльності 

підприємства;
РІНД – результати інноваційної діяльності 

підприємства. 
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Кожна складова запропонованого ланцюга 
відповідає структурі виробничого потенціалу, а 
його ефективність може бути визначено систе-
мою показників, які характеризують певні здат-
ності, міру реалізації компетенцій складових ви-
робничого потенціалу.

Головною задачею виробничого потенціалу для 
кожного підприємства є створення продукції при 
мінімальних ресурсних затратах, а для цього на 
підприємстві постійно повинен відбуватись пошук 
нових резервів щодо оновлення виробничого потен-
ціалу і пристосування його до умов невизначеності. 

Одним з найважливіших напрямів пошуку ре-
зервів є підвищення коефіцієнту змінності роботи 
обладнання. Він важливий для підприємства тому, 
що нормативні значення цього показника не завжди 
відповідають існуючому рівню розвитку підприєм-
ства. Саме тому, ці нормативи варто переглядати 
для певної галузі. Також його варто розглядати в 
сукупності з вартістю обладнання та обслуговуван-
ня, адже між ними існує прямопропорційна залеж-
ність. Варто звернути також увагу на коефіцієнт 
завантаження. В сукупності ці показники дають 
змогу оцінити та виявити резерви за інтегральним 
коефіцієнтом завантаження обладнання. Проте, без 
розробки нормативних значень для конкретного 
підприємства описані показники не дадуть вияви-
ти вплив на підвищення ефективності використан-
ня виробничого потенціалу.

Доцільно виокремити, що важливим аспектом 
при дослідженні виробничого потенціалу є не 
лише підвищення ефективності управління ним, 

але і процес відновлення потенціалу. Гаєвська Л.М.  
стверджує, що відновити виробничий потенціал 
можна лише пристосовуючись до вимог ринково-
го середовища, проте це є складний процес, що 
відбувається в кілька етапів (табл. 2) [6].

Оцінюючи інформацію таблиці можна просте-
жити, що етапи відновлення виробничого потен-
ціалу є взаємопов’язані та потребують покроко-
вого впровадження для більш значного впливу 
на загальний результат.

Висновок. Отже, в роботі було узагальне-
но той факт, що виробничий потенціал є одні-
єю з основних складових загального потенціалу.  
Він являється однією з базових ланок економіки 
та допомагає забезпечити стабільність розвитку 
підприємства, його конкурентоспроможність. Ви-
робничий потенціал промислового підприємства – 
це складна, організована, динамічна система, яка 
формується з множини елементів, що перебува-
ють у взаємозв'язку та взаємодії і виконують різ-
ні функції в процесі виготовлення продукції необ-
хідної кількості та якості і в терміни, визначені 
ринком. Аналіз категорії «ефективність викорис-
тання виробничого потенціалу» показав, що він є 
комплексним відображенням кінцевих результа-
тів використання економічних ресурсів за визна-
чений період часу для забезпечення розвитку як 
безпосередньо виробничого потенціалу, так і під-
приємства в цілому на основі інвестиційно-іннова-
ційної діяльності, що є функціональною частиною 
структури виробничого потенціалу та яка забез-
печує і характеризує спрямованість до розвитку.

Таблиця 2 
Етапи відновлення виробничого потенціалу [6]

Етап Пояснення етапу

Оцінка реального 
стану потенціалу 
підприємства

Здійснюється, використовуючи різні показники, залежно від галузі підприємства. 
Не існує єдиного інтегрального показника для оцінки потенціалу [6]. Проте, можна 
застосувати графоаналітичний метод діагностики “квадрат потенціалу” науковця 
Рєпіної І.М. для оцінки реального стану та своєчасного виявлення управлінських 
рішень щодо підвищення ефективності функціонування підприємства.

Оцінка збереження  
і подальшого розвитку 
виробничого потенціалу

Виконується через оцінку показників продуктивності та ефективності використання 
ресурсів (потенціал основних засобів, матеріально-сировинних, оборотних засобів, 
нематеріальних активів, технологічного персоналу) [7, с. 19–20].

Визначення 
резервів управління 
формуванням капіталу 
підприємства

Обираються формальна модель, або матричні методи. Формальні моделі 
дослідження певного виду діяльності підприємства включають:
– модель накопиченого досвіду;
– модель життєвого циклу продукту, попиту;
– ЖЦП;
– модель “продукт–ринок” (модель І. Ансоффа);
– модель життєвого циклу технологій;
– модель М. Портера [8, с. 144–145].
Матричні (портфельні) методи (методи портфельного аналізу підприємства в 
цілому) включають:
– матриці ВСG;
– Мак-Кінсі (Шелл);
– ADL;
– SWОT;
– SPACE [8, с. 148–156].
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье исследована сущность понятий «эффективность», «резервы» и «эффективность использования и восстанов-
ления производственным потенциалом». Далее в статье было приведено классификацию резервов развития предпри-
ятия, а также авторы обоснованно отмечают необходимость управления эффективностью использования производ-
ственного потенциала. Также, авторами было доказано необходимость оценки именно производственного потенциала 
на предприятии, а в дальнейшем было обнаружено и систематизированы пути повышения эффективности исполь-
зования производственного потенциала. Далее в статье было проанализировано необходимость поиска резервов его 
восстановления. Исследовано типы формирования производственного потенциала, принципы, которых нужно при-
держиваться для его корректного использования и наращивания. Обоснованно основную проблему формирования 
потенциала, которая заключается в том, что потенциал предприятия представляет собой систему элементов, которые 
функционируют одновременно и в совокупности. Также, авторами предоставлен ряд рекомендаций по повышению 
эффективности использования и восстановления производственного потенциала предприятия.
Ключевые слова: эффективность; предприятия; производственный потенциал; эффективность производственного по-
тенциалом; резервы.
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SERVES OF INCREASING THE EFFICIENCY  
OF ENTERPRISE’S PRODUCTION POTENTIAL USAGE AND RESTORING

Summary
The article explores the essence of the concepts of "efficiency", "reserves" and "efficiency of use and restoration of production 
potential". Next, the classification of enterprise development reserves is d escribed. Authors substantiate the need to manage  
the efficiency of production potential usage. Also, the authors have proved the need to assess the actual production potential for 
the enterprise. Ways to increase the efficiency of the production potential usage were identified and systematized. Next, the in 
the article is analyzed the need to find reserves for its restoration. The types of production potential formation, principles, which 
must be observed for its correct use and expansion, are investigated. The basic problem of potential formation is substantiated. 
The problem is that the potential of the enterprise is a system of elements that must function simultaneously and in aggregate. 
Also, the authors provided a number of recommendations for improving the efficiency of enterprise’s production potential usage.
Key words: efficiency; enterprises; production potential; efficiency of production potential usage and restoration; reserves.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ,  
КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ

Ринкова економіка в Україні набирає усе більшу силу. Разом з нею набирає силу і конкуренція як основний механізм 
регулювання господарського процесу. Перехід до ринкової економіки створює необхідність корінної зміни методів 
господарського управління, підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління виробництвом, 
подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.
Ключові слова: управління прибутком, точка беззбитковості, CVP-аналіз, факторний аналіз, виробнича функція.

Фінансовим результатом виробничо-комер-
ційної (господарської) діяльності підприємства є 
прибуток або збиток. Прибуток підприємства – 
це єдина форма його грошових нагромаджень, 
а також він є одним із головних джерел фор-
мування фінансових ресурсів держави. У Законі 
України “Про підприємства в Україні” прибуток 
характеризується як одна з найважливіших ці-
лей функціонування підприємств і як основний 
узагальнюючий показник їх фінансово-господар-
ської діяльності. Тобто прибуток синтезує в собі 
всі найважливіші сторони роботи підприємства.

Оцінка сучасного стану проблеми. Серед ві-
домих науковців, предметом дослідження яких 
були проблеми підвищення прибутку суб’єктів 
господарювання, можна назвати таких авторів 
минулого і сьогодення, як Ф. Візер, Д. Грін, Г. Да-
венпорт, А. Маршалл, Дж. Кларк, П. Самуельсон, 
К. Макконнелл, К. Друрі, Д. Соломон, І.О. Бланк, 
Б.В. Буркинський, А.А. Васіна, В.В. Вітлінський, 
І.В. Волошин, А.О. Заїнчковський, Д.Е. Ивах-
ник, В.Е. Керимов, В.В. Ковальов, С.В. Мочерний, 
О.О. Орлов, С.Ф. Покропивний, Ю.С. Цал-Цалко, 
М.Г. Чумаченко.

Метою дослідження є обґрунтування науко-
во – методичних засад та практичних рекомен-
дацій щодо формування та використання при-
бутку підприємства.

Виходячи з мети, головними завданнями до-
слідження є:

– визначити економічний зміст прибутку, 
види прибутку та їх класифікація,

– дослідити фактори, що визначають обсяги 
прибутку та джерела його формування,

– розглянути теоретичні основи управління 
формуванням прибутку підприємства,

– проаналізувати обсяги та джерела форму-
вання прибутку,

– дослідити фактори, що впливають на обсяг 
формування прибутку,

– надати пропозиції щодо удосконалення 
управління формуванням прибутку,

– обґрунтувати планові обсяги прибутку,
– розробити стратегію управління формуван-

ням прибутку підприємства.
Об’єктом дослідження є процес формування 

та управління прибутку підприємства.
Предметом дослідження є сукупність теоре-

тичних та прикладних питань та економічного 
управління формування прибутку підприємства.

Дослідження проводилось із застосуванням на-
укових методів, що базуються на діалектичному 
методі пізнання та об’єктивних законах розвитку 
економіки. До основних загальних методів дослі-
дження, що використовувались, належить метод 
індукції та дедукції, логічний та історичний під-
хід до вивчення економічних категорій і практики 
ведення обліку фінансових результатів, інші еле-
менти економіко-статистичного методу.

Методи дослідження. В процесі виконання 
роботи було використано ряд існуючих методів 
дослідження: вертикальний аналіз — визначен-
ня питомої ваги окремих статей фінансової звіт-
ності та їх співвідношення; аналіз коефіцієнтів 
з метою обрахування різноманітних відносних 
показників, які ґрунтуються на існуючих спів-
відношеннях між окремими статтями, та показ-
никами звітності та мають відповідний економіч-
ний зміст; горизонтальний аналіз визначення за 
допомогою порівнювальних величин показників 
за три роки, для розміру та напрямку їх змін, а 
також тенденції розвитку. Порівнюються як аб-
солютні, так і відносні показники.

Наукова новизна одержаних результатів по-
лягає в подальшій розробці теоретичних і мето-
дичних засад управління прибутком підприємств, 
що характеризують особистий внесок автора.

Уперше:
– розроблено методичний підхід до форму-

вання ефективної системи управління прибутком 
підприємств на основі визначення і розрахунку 
узагальнюючих показників аналізу беззбитко-
вості на рівні всього підприємства;

удосконалено:
– методичні засади визначення впливу факто-

рів, що обумовлюють зміну прибутку підприємств; 
– механізм формування асортиментної, ціно-

вої та фінансової політики підприємств, заснова-
ний на використанні показників управлінського 
аналізу прибутку.

Практичне значення отриманих результатів 
полягає в тому, що результати аналізу та реко-
мендації будуть застосовані на підприємствах для 
покращення фінансової діяльності підприємства.

Першою спробою пояснити природу прибутку 
в політичній економії була теорія меркантиліс-
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тів, які вважали, що прибуток виникає в сфері 
обігу, в зовнішній торгівлі в результаті продажу 
товарів за кордоном дорожче, ніж їх купили [1]. 
"Зовнішня торгівля, – писав один з представни-
ків меркантилізму Томас Мен, – приносить нам 
користь трьох видів: користь державі, прибуток 
самого купця і доходи короля" [4].

Фізіократи, які прийшли на зміну меркантиліс-
там, перенесли проблему походження прибутку з 
сфери обігу в сферу виробництва. Проте вони об-
межували сферу виробництва прибутку лише зем-
леробством, бо тут досить наглядно видно, як вилив 
сил природи веде до зростання споживчих вартос-
тей понад витрати виробництва (посіяно навесні 
одну кількість зерна, зібрано восени значно біль-
ше). Беручи до уваги лише зовнішню видимість, 
фізіократи не змогли розрізнити дію сил природи, 
які створюють споживчу вартість, і функцію праці, 
здатної створювати вартість і додаткову вартість.

Суттєвий доробок у розробку проблеми при-
бутку внесли класики політекономії А. Сміт і 
Д. Рікардо. Вони, по-перше, довели, що вартість 
створюється не лише в землеробстві, але й в ін-
ших галузях матеріального виробництва, і по-
друге, А. Сміт визначав прибуток як вирахування 
з продукту праці робітників на користь підпри-
ємця. Тим самим він зводив прибуток до привлас-
нення чужої, неоплаченої праці. А. Сміт вказував, 
що нова вартість, яку створюють наймані робіт-
ники, розпадається на дві частини: заробітну пла-
ту і прибуток підприємця. Щоправда, в іншому 
місці А. Сміт стверджував, що прибуток – це по-
родження капіталу [4]. Отже, йому характерний 
певний дуалізм при з'ясуванні природи прибутку.

Цієї роздвоєності позбувся Д. Рікардо, який 
послідовно розглядаючи прибуток як вирахуван-
ня з продукту праці робітника сформулював за-
кон, згідно із яким заробітна плата і прибуток 
знаходяться у зворотному відношенні одне до 
одного. Він писав: "Прибуток буде високим або 
низьким відповідно до того, низька чи висока 
буде заробітна плата" [4].

Представники прагматичної політекономії 
підмінили питання про джерело прибутку пи-
танням про те, на якій основі можна отримати 
прибуток. Найбільш яскраво така трактова при-
бутку була виражена французьким економістом 
Сеєм у його теорії трьох факторів виробництва.  
Згідно із цією теорією в процесі виробництва бе-
руть участь три фактори: праця, капітал і зем-
ля, які є самостійними джерелами доходів, – 
відповідно, заробітної плати, прибутку й ренти.  
Тобто прибуток проголошується винагородою 
підприємцям за "продуктивну послугу", оскільки 
заробітна плата – винагорода за працю.

Близькою за змістом до теорії продуктивнос-
ті капіталу є теорія трудового доходу підпри-
ємців, яку започаткував англійський економіст 
Джеймс Мілль і яку поділяли такі відомі еконо-
місти 19 ст., як Ф. Бастіа, Мак-Куллох, А. Мар-
шалл та інші. Згідно з цією теорією підприємці 
утворюють особливу групу трудящих. Вони, як і 
робітники, виконують соціально-необхідні функ-
ції: робітники – функції виконавців, підприєм-
ці – функції організаторів. І перші і другі за свою 
працю отримують справедливу винагороду: ро-
бітники – заробітну плату, підприємці – прибу-

ток [4]. Прибуток як трудовий доход підприємців 
є лише іншою назвою заробітної плати.

Досить оригінальною теорією прибутку була 
теорія утримання, з якою виступив у серед-
ині 19 ст. англійський економіст Нассау Сеніор.  
Він стверджував, що підприємці заради виробни-
цтва й нагромадження жертвують своїм добробу-
том, утримуються в повсякденному використан-
ні коштів на особисте споживання, проявляють 
бережливість. Вклавши свій капітал, вони пере-
живають, ризикують, очікуючи ефекту від ка-
піталовкладень. Винагородою за їх утримання й 
ризик є прибуток [4]. Н. Сеніор намагається еко-
номічні явища пояснити психологічними мотива-
ми, що аж ніяк не проливає світла на джерело 
виникнення прибутку.

Позиція вчених щодо джерел виникнення 
прибутку формувалася здебільшого залежно від 
їхніх поглядів на закони виробництва, розподілу, 
обміну та споживання.

К. Маркс розробив свою теорію прибутку, 
яка значною мірою перекликалася з поглядами 
представників класичної політекономії [спирала-
ся на трудову теорію вартості) і суттєво відріз-
нялася від концепції прагматичної політекономії. 
К. Маркс довів, що прибуток – це перетворена 
форма додаткової вартості, результат відношен-
ня між необхідним і додатковим робочим часом. 
А додаткова вартість т – це функція змінного 
капіталу f(v), який авансується на робочу силу 
(тобто і/): т = f(v). Прибуток Р – це функція аван-
сованого капіталу: Р = f (с + v), де с – це капітал, 
авансований на купівлю засобів виробництва.  
Величина прибутку, за К. Марксом, залежить від 
середньої суспільної норми прибутку. Це озна-
чає, що до певної межі прибуток можна роз-
глядати як функцію капіталу, оскільки факто-
ром зростання маси прибутку є розмір капіталу:  
Мр = рКа, де Мр – це маса прибутку; р – норма 
прибутку; Ка – розмір авансованого капіталу [4]. 
По-перше, прибуток – категорія виробництва, а 
не сфери обігу і тим більше не психологічна.

І по-друге, його привласнення підприємцями 
здійснюється не на основі того, що вони беруть 
певну участь у виробництві, і не тому, що вони 
утримуються від споживання, а тому, що вони 
є власниками засобів виробництва, робітники ж 
засобів виробництва не мають і тому змушені 
продавати свою здатність до праці, яка і є дже-
релом прибутку. Останній привласнюється під-
приємцями безоплатно.

Спираючись на досягнення класичної школи, 
під впливом теорії продуктивності капіталу, а 
також концепції граничної корисності на рубе-
жі ХІХ-ХХ століть склалася неокласична теорія 
прибутку. Вона мала подвійне тлумачення. З од-
ного боку, Дж.Б. Кларк, Л. Вальрас вважали, що 
прибуток – це винагорода, ціна одного окремо-
го фактору виробництва – капіталу, не врахо-
вуючи винагороди за всі інші фактори – землю, 
працю. З іншого боку, прибуток розглядався як 
комплексний дохід підприємця від усіх факторів 
виробництва (А. Маршалл) [4]. Особливим чин-
ником, який мав вплив на розвиток неокласич-
ної теорії прибутку, був ризик, поняття якого 
у працях С. Фішера, Г. Мюрдаля, Е. Лундберга, 
Ф. Найта досліджується як важливий розрахун-
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ковий показник, що використовується для аналі-
зу прибутків в умовах недосконалої конкуренції і 
надприбутків. А сам прибуток характеризується 
або як винагорода підприємцю за певний ризик 
в його діяльності, або як розходження між очіку-
ваними і фактично отриманими доходами: "При-
буток – перевищення доходу над витратами", – 
писав С. Фішер [4].

Прибуток як економічна категорія відображає 
частину додаткової вартості, створеної у реаль-
ному секторі економіки. Він є формою прояву 
вартості додаткового продукту.

 Звернемось до сучасного трактування при-
бутку в економічній теорії України. Розвиток 
ринкових відносин в економіці України потре-
бує нових підходів до управління формуванням 
і розподілом прибутку. Тому й саме визначення 
прибутку зазнає певних змін. Недивно, що в су-
часних умовах серед вітчизняних та закордон-
них учених існують різні точки зору на це понят-
тя. Ці відмінності можна прослідкувати в табл. 1.

Кожний суб’єкт підприємницької діяльності, 
як юридична особа, веде її на основі отримання 
прибутку. Підприємства реалізують свою про-
дукцію споживачам, отримуючи за неї грошову 
виручку. Однак це ще не означає отримання 
прибутку. Для виявлення фінансового резуль-
тату необхідно співставити виручку з собівар-
тістю продукції, а також з усіма податками та 
платежами до бюджету. Якщо виручка пере-
вищує суму собівартості і податків, то підпри-
ємство отримує прибуток; якщо дорівнює, то 
підприємство находиться на рівні точки без-
збитковості; і коли витрати перевищують ви-
ручку, то, зрозуміло, підприємство терпить 
збиток, тобто від’ємний фінансовий результат, 
що ставить його в складне фінансове станови-
ще, яке невиключно банкрутства. Тому підпри-
ємство повинно мати чітку структуру витрат 
по всіх видах діяльності і суворо регулювати 
їх, постійно співставляючи з джерелами утво-
рення прибутку.

Таблиця 1
Огляд наукових шкіл щодо визначення сутності прибутку

№ 
пор Зміст предмета дослідження Представник 

наукової школи

1

прибуток – частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат 
на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Таке розуміння прибутку 
обмежується тільки кількісним визначенням категорії і не розкриває його 
економічної природи.

С.Ф. Покропивний [4]

2 Прибуток підприємства – це взагалі єдина форма грошових накопичень,  
що створюється підприємством будь-якої форми власності. М.Я. Коробов [5]

3

Двояке трактування прибутку, згідно з яким прибуток – це головна мета 
діяльності капіталістичного підприємства, що реалізується у процесі 
виробництва та реалізації товарів і послуг з використанням найманої 
праці, діяльності самих підприємців, отримуваного синергічного ефекту від 
взаємодії найманих працівників із засобами виробництва, а також виражає 
певну сукупність відносин економічної власності при здійсненні названих 
видів діяльності та праці; або ж прибуток – це перетворена, похідна форма 
додаткової вартості, яка з кількісного аспекту є різницею між ціною продажу 
товару і витратами капіталу на її виробництво. Отже прибуток як перетворена 
форма додаткової вартості є результатом усього авансованого капіталу, 
факторів виробництва (праця, капітал, земля).

С.В. Мочерний [4]

4 Прибуток – грошове втілення частини вартості додаткового продукту. Д.С. Моляков [4]

5
Прибуток – частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, 
готової до розподілу Таким чином, наголошується на важливості процесу 
реалізації виробленого продукту за кошти.

А.М. Поддерьогін [4]

Джерела утворення прибутку тісно зв’язані 
з основними видами прибутку: одним з джерел 
прибутку є реалізація продукції, робіт і послуг. 
В цьому випадку прибуток залежить від цін, об-
сягу виробництва, якості, визнання продукції, 
рівня витрат; по – друге, джерелом прибутку є 
реалізація основних фондів та іншого майна під-
приємств; по – трете, джерелом є результат від 
позареалізаційних операцій, який визначається 
як різниця між позареалізаційними доходами і 
позареалізаційними витратами.

В роздрібній торгівлі джерелом утворення 
прибутку, окрім перелічених вище, є певні на-
цінки: в оптовій торгівлі – це торгівельно–збуто-
ві націнки, в громадському харчуванні – це тор-
гові націнки.

З’ясувавши історичне трактування прибутку 
і його джерела, дамо характеристику основним 
ознакам прибутку.

– прибуток являє собою форму доходу під-
приємця, який здійснює певний вид діяльності. 
Ця зовнішня найбільш проста форма вираження 
прибутку є разом з тим недостатньою для його 
повної характеристики, оскільки в деяких випад-
ках активна діяльність в будь-якій сфері може і 
не бути пов’язана з отриманням прибутку (на-
приклад, діяльність політична, благодійна і тому 
подібна);

– прибуток є формою доходу підприємця, 
який вклав свій капітал з метою досягнення пев-
ного комерційного успіху. Категорія прибутку 
нерозривно пов’язана з категорією капіталу, осо-
бливим фактором виробництва, і в усередненому 
вигляді характеризує ціну функціонуючого ка-
піталу;

– прибуток не є гарантованим доходом під-
приємця, який вклав свій капітал в той чи інший 
вид бізнесу. Він є результатом лише вмілого та 
успішного здійснення цього бізнесу. Але в про-
цесі ведення бізнесу підприємець внаслідок своїх 
невдалих дій чи об’єктивних причин зовнішнього 
характеру може не лише не отримати очікувано-
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го прибутку, але й повністю чи частково втрати-
ти вкладений капітал, тому прибуток є в певній 
мірі платою за ризик здійснення підприємниць-
кої діяльності;

– прибуток це не весь дохід, що отриманий в 
процесі підприємницької діяльності, а лише та 
частина доходу, яка зменшена на суму тих ви-
трат, які пішли на здійснення цієї діяльності;

– прибуток е самостійним показником, що ви-
ражений в грошовій формі. Така форма оцінки 
прибутку пов’язана з практикою узагальненого 
вартісного обліку всіх пов’язаних з ним осно-
вних показників: вкладеного капіталу, отрима-
ного капіталу, отриманого доходу, понесених 
витрат, а також з діючим порядком податкового 
регулювання.

Розмір та рівень прибутку обумовлюють мож-
ливості підприємства щодо рішення стратегічних 
цілей та завдань, його фінансову стійкість та 
платоспроможність, конкурентоздатність. При-
буток є також якісним показником, так як в його 
величіні відображається зміна обсягу товарообі-
гу, доходів і витрат, рівня використання ресурсів. 
Розмір прибутку залежить від багатьох факто-
рів як внутрішнього, так і зовнішнього характе-
ру. Найважливішими внутрішніми факторами є 
обсяг діяльності, стан та ефективність викорис-
тання ресурсів підприємства, рівень доходів та 
витрат, ефективність цінової та асортиментної 
політики. Серед зовнішніх факторів виділяють рі-
вень цін на споживчі товари, податкова політика 
держави, кон’юнктура ринку. Знання факторів, 
що впливають на прибуток, дозволяє розробити 
ефективний механізм управління прибутком.

Кількісно, як економічний показник, прибуток 
являє собою різницю між обсягом виручки (до-
ходом) і сумою поточних витрат. 

Прибуток підприємства в ринковій економіці 
виступає [3]: 

 

  

ПРИБУТОК 

 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В  УМОВАХ 
 

РИНКОВОЇ 

 

ЕКОНОМІКИ 

 

Мета діяльності підприємства 

Захист від  банкрутства підприємства 

Внутрішнє джерело формування фінансових 
ресурсів 

Фундамент   економічного  розвитку держави 
 

Джерело задоволення потреб суспільства 
 

Головне джерело росту ринкової вартості 
підприємства 

 

1. Основна мета підприємницької діяльності. 
Зростання добробуту власника підприємства є 
кінцевою метою бізнесу. Тобто, це – розмір по-
точного доходу на вкладений капітал, у формі 
отриманого прибутку. Це, відповідно, є мотиваці-
єю підприємницької діяльності власника підпри-
ємства. Для працівників прибутковість є гаранті-
єю отримання заробітної плати. 

2. Захист від банкрутства. За рахунок отри-
маного прибутку підприємство збільшує власний 
капітал – тим самим знижуючи об’єм позико-
вих ресурсів, що дозволяє ефективніше дола-
ти кризові ситуації, що пов’язані з погашенням 
зобов’язань. 

3. Фундамент економічного розвитку держави. 
Податкова система є механізмом перерозподілу 
прибутку підприємства, що дозволяє наповнити 
бюджет країни, і відповідно дає фінансові мож-
ливості державі забезпечувати виконання покла-
дених на неї функцій. 

4. Внутрішнє джерело формування фінансо-
вих ресурсів підприємства. Тобто, чим вищий рі-
вень прибутковості підприємства в процесі його 
господарської діяльності, тим менша його потре-
ба в залученні фінансових ресурсів із зовнішньо-
го середовища. 

Узагальнююча характеристика ролі прибутку 
подана на рис. 1.

5. Джерело задоволення потреб суспільства. 
Дана функція проявляється в задоволенні, з до-
помогою отриманого прибутку підприємства, со-
ціальних потреб його власників та персоналу. 
Грошові кошти, перераховані в бюджет при опо-
даткуванні підприємства, є джерелом фінансуван-
ня державних соціальних програм і насамперед в 
цьому проявляється соціальна роль прибутку.

6. Ріст ринкової вартості підприємства. Якщо 
підприємство буде спрямовувати отримуваний 
прибуток на збільшення активів – капіталізація 

Рис. 1. Характеристика ролі прибутку підприємства в умовах ринкової економіки
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прибутку – то це в кінцевому етапі приводить до 
зростання його вартості. 

Отже, прибуток підприємства є кінцевим 
показником результату господарської діяль-
ності підприємства, і збільшення його обсягів є 
обов`язковою умовою економічного розвитку під-
приємства, держави та суспільства.

Враховуючи значення прибутку в діяльності 
підприємств можна виділити ряд функцій, які 
виконує прибуток: оціночна, розподільча та сти-
мулююча (рис. 2) [2].

Оціночна функція полягає у використання 
прибутку в якості оціночного показника, що ха-
рактеризує ефект його господарської діяльності. 
Зміст розподільчої функції полягає у викорис-
танні прибутку як інструменту розподілу чистого 
доходу суспільства на макрорівні. Стимулююча 
функція полягає в тому, що прибуток є джере-
лом для виплати дивідендів власникам.

Прибуток підприємства характеризується не 
тільки своїм значенням і функціями, але й бага-
товаріантністю видів, в яких він виступає. Систе-
матизація видів прибутку за основними економіч-
ними та обліковими ознаками, наведена в табл. 2.

Прибутки отримані в результаті діяльності 
класифікуються за видами діяльності: операцій-
ний прибуток, фінансовий та інвестиційний. 
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Таблиця 2
Систематизація видів прибутку за основними економічними та обліковими ознаками

Класифікаційні ознаки Види прибутку згідно ознак класифікації

ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
- прибуток від операційної діяльності
- прибуток від фінансової діяльності
- прибуток від інвестиційної діяльності

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ  
(за даними “Звіту про фінансові результати”)

Валовий прибуток
Прибуток від операційної діяльності
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
Прибуток від звичайної діяльності
Прибуток від надзвичайної діяльності
Чистий прибуток

ЗА ХАРАКТЕРОМ ОПОДАТКУВАННЯ Оподатковуваний прибуток
Прибуток що не підлягає оподаткуванню

ЗА ХАРАКТЕРОМ ВИКОРИСТАНЯ Нерозподілений прибуток
Розподілений прибуток

ЗА ЗНАЧЕННЯМ ПІДСУМКОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ Позитивний (прибуток) 
Від’ємний (збиток)

ЗА ПЕРІОДАМИ ФОРМУВАННЯ
Прибуток минулого періоду
Прибуток звітного періоду 
Прибуток планового періоду

ЗА МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ Бухгалтерський прибуток
Економічний прибуток

ЗА РОЗМІРОМ
Мінімальний прибуток
Нормальний прибуток
Максимальний прибуток

В процесі управління прибутком підприємства 
головна роль відводиться формуванню прибутку 
від операційної діяльності. Основу операційної 
діяльності більшості підприємств становить ви-
робничо-комерційна або торгівельна діяльність, 
яка в свою чергу доповнюється інвестиційною та 
фінансовою діяльністю.

Як вже було зазначено, поряд з операційною 
діяльністю підприємство може здійснювати інші 
види діяльності, зокрема: інвестиційну (процес 
здійснення найбільш ефективних форм вкладан-
ня власного капіталу) та фінансову діяльність 
(процес залучення позикового капіталу) та отри-
мувати від неї певні прибутки. З точки зору бух-
галтерського обліку, прибуток може бути отри-
маний в результаті різних видів діяльності. 

 Проте, в фінансовому обліку, фінансовий ре-
зультат від інвестиційної і фінансової діяльності 
окремо, без додаткових розрахунків, не можливо 
визначити. На рахунках бухгалтерського обліку 
ведеться облік доходів і витрат від фінансових опе-
рацій . А під фінансовими операціями слід розумі-
ти операції які відбуваються і в процесі фінансової 
діяльності, і в процесі інвестиційної діяльності. 

І у фінансовій звітності виділяють валовий при-
буток, прибуток від операційної діяльності, при-
буток від звичайної діяльності до оподаткування, 
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прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності, 
чистий прибуток а також скоригований прибуток, 
що припадає на одну просту акцію (порядок відо-
браження якого ще не визначено). Цей поділ обу-
мовлено порядком визначення прибутку:

– валовий прибуток, характеризує різницю 
між чистим доходом від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої 
продукції;

– прибуток від операційної діяльності, що ви-
значається як алгебраїчна сума валового прибутку, 
іншого операційного доходу, адміністративних ви-
трат, витрат на збут та інших операційних витрат;

– прибуток до оподаткування визначається як 
алгебраїчна сума прибутку від основної діяль-
ності, фінансових та інших доходів, фінансових 
та інших витрат;

– чистий прибуток, який характеризує обсяг 
прибутку, що залишається в розпорядженні під-
приємства після сплати податку на прибуток .

За характером використання прибуток поділя-
ють на розподілений і нерозподілений. Нерозпо-
ділений прибуток відображає суму прибутку, яка 
реінвестована у підприємство. Нерозподілений 
прибуток є складовою частиною власного капіта-
лу, тобто це прибуток, який залишається у роз-
порядженні підприємства після виплати доходів 
власникам та формування резервного капіталу. 

Отже, прибуток підприємства – це єдина 
форма його грошових нагромаджень, а також він 
є одним із головних джерел формування фінан-
сових ресурсів держави. Тобто прибуток синте-
зує в собі всі найважливіші сторони роботи під-
приємства.
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Summary
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Постановка проблеми. У сучасних трансфор-
маційних умовах ринкової економіки, вітчизняні 
підприємства змушені постійно корегувати влас-
ну виробничо-господарську діяльність аби мати 
можливість формувати доходи та витрати для 
підтримки належного рівня конкурентоспромож-
ності. У зв'язку з цим особливої актуальності на-
буває подальше дослідження до підходів управ-
ління витратами та доходами підприємства.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в узагальненні існуючих підходів до 
управління витратами і доходами підприємства-
ми в ринкових умовах господарювання та визна-
чення рекомендацій щодо вдосконалення систе-
ми управління витратами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Голо-
вний мотив діяльності будь-якої фірми в ринкових 
умовах - максимізація прибутку. Реальні можливос-
ті реалізації цієї стратегічної мети у всіх випадках 
обмежені витратами і доходами. Оскільки витра-
ти – це основний обмежувач прибутку і одночасно 
головний чинник, що впливає на об'єм пропозиції, 
то ухвалення рішень керівництвом підприємства 
неможливе без аналізу вже наявних витрат підпри-
ємства і планування їх величини на перспективу.

Питанням дослідження підходів до управління 
доходами та витратами підприємства присвячені 
праці Дж. Нортона, Дж. Маннома, Дж. Гаррісона, 
Р. Коуза, О. Уільямсона, Р. Купера, Р. Каплана, 
А.В. Черепа, В.Ю. Звенячкіної та ін. Разом з тим, 
недостатньо розробленими залишаються питан-
ня синтезу підходів до управління доходами і ви-
тратами підприємства в трансформаційних рин-
кових умовах.

Сучасні іноземні західні дослідники зв'язують 
виникнення теорії управління витратами з другою 
половиною XIX століття, коли в 1887 році було 
опубліковано перше видання теоретичної праці ан-
глійців Джона Матера Фелса (1858–1925) і Еміля 
Гарке (1858–1930) "Виробничі рахунки: принципи 
і практика їх ведення". Дана робота витримала 
шість перевидань і здобула на рубежі століть най-
більшу популярність серед видань на дану тему.

Первинно і протягом тривалого часу витрати 
виявляли і враховували так званим "котловим" 
методом, тобто в єдиному бухгалтерському регі-
стрі з початку звітного періоду враховували всі 
засоби, витрачені на виробництво, незалежно від 
ділянок їхнього споживання і цільового призна-

чення, потім ці витрати розподілялися пропорцій-
но прийнятої бази. Недолік цього методу полягав в 
тому, що, надаючи підсумкову суму витрат за той 
або інший період, він не показував її структуру, і, 
отже, не дозволяв визначити, які витрати можуть 
бути понижені і на яких ділянках виробництва [1]. 

Робота Фелса й Гарке відповіла на багато пи-
тань, але, по суті, це були теоретичні відповіді. 
Разом з тим уже в 1889 році ці відповіді знайшли 
своє практичне відбиття в першій системі по-
рівняння фактичних витрат з нормованими. Цю 
систему створив присяжний бухгалтер Джордж 
Пеплер Нортон (1858–1939). Внаслідок того, що 
виробничі процеси нормувалися, це давало мож-
ливість визначити ефективність кожного процесу, 
тобто, чи укладається він у норму. Крім того, нор-
мування по ділянках виробництва давало можли-
вість визначити ефективність кожної ділянки [2].

Наступним етапом розвитку теорії управ-
ління витратами з'явилася класифікація Джона 
Маннома (1863–1955). В 1891 році він ввів по-
няття умовно-постійних або накладних витрат, 
тобто витрат, які не можуть бути безпосеред-
ньо віднесені на одиницю продукції, на витрати, 
пов'язані із закупівлею сировини; реалізацією 
готових виробів; безпосередньо з процесом ви-
робництва. Таким чином, виявлення накладних 
витрат, пов'язаних з покупкою сировини і реа-
лізацією готової продукції, дозволило надалі ви-
ключити їх з нормування і зосередитися тільки 
на витратах, пов'язаних з виробництвом, а отже, 
більш достовірно визначати результат виробни-
цтва, не спотворений ніякими невиробничими на-
кладними витратами. 

Подальшим розвитком теорії управління ви-
тратами сталі дослідження Олександра Гаміль-
тона Черча (1866–1936) по розподілу накладних 
витрат по продуктах залежно від продуктивності 
устаткування (величини машино-годин). Основні 
ідеї Черча по обліку робочого і машинного часу, 
висловлені в роботі "Адекватний розподіл ви-
робничих витрат" заключалися в тому, що було 
запропоновано розділити виробничу ділянку на 
декілька виробничих центрів залежно від того, 
чи застосовують вони складне або просте устат-
кування або не застосовують його зовсім, і роз-
поділяти накладні витрати між ними на основі 
відпрацьованого ними машино-годин. Дані ідеї 
дозволяли визначити собівартість продукції і 
планувати витрати на випуск.
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Однією з найважливіших задач подальшої ро-
боти в області управління витратами став пошук 
відповіді на питання: в якій пропорції слід вклю-
чати в собівартість умовно-постійні витрати, 
тобто визначення собівартості і створення прак-
тично застосованих систем планування витрат і 
оперативного контролю за випуском продукції.

Переважаючим методом управління витратами 
на американських підприємствах в середині 20 сто-
ліття стає концепція "Директ-костінг", яка базуєть-
ся на виключенні непрямих витрат, пов'язаних з 
періодом, і управління умовно-змінними витрата-
ми. Але якщо слідувати концепції "Директ-костінг", 
необхідність розподілу накладних витрат зникає [1].

Уважається, що родоначальником даної кон-
цепції є Джонатан Харрисон, а з'явилася вона в 
1936 році в США, хоча ще на початку століття ні-
мецьким ученим Шмаленбахом були уведені тер-
міни Teilkostenrechnung (облік часткових витрат) 
і Grenzkosten-rechnung (облік граничних витрат). 
Тому першість американців у цій області, зага-
лом кажучи, спірно. Інша справа, що вони змогли 
прив'язати передові ідеї німецьких економістів до 
реального господарського життя. Сутність "Директ-
костінг" полягає в тому, що в основу собівартості 
закладаються тільки умовно-змінні витрати. Тільки 
в 1953 році Національна асоціація бухгалтерів опу-
блікувала опис цього методу й "Директ-костінг" стає 
переважним методом в управлінні витратами.

У результаті співробітництва Емерсона й 
Гаррісона була створена система, основною ме-
тою якої було визначення ефективності роботи 
підприємства й усунення неефективності шля-
хом порівняння фактичних витрат з нормова-
ними. При цьому дана система, на їхню думку, 
покликана не тільки фіксувати події минулого, 
але й ставити завдання на майбутнє, допомагати 
здійснювати ці завдання. Тому "Стандарт-кост" 
з'явилася першою управлінською системою, у 
якій як першочергова функція ставиться саме 
контроль і регулювання витрат, а не їхній облік.

Якщо спочатку "Стандарт-кост" був задума-
ний як інструмент, що виявляє невикористані 
резерви без зв'язку з конкретними виконавцями, 
то надалі виникла ідея використовувати відхи-
лення для оцінки роботи тих або інших адміні-
страторів. Це привело до формування Джоном 
А. Хиггінсом в 1952 році концепції центрів відпо-
відальності, тобто ступеня відповідальності пев-
них осіб за фінансові результати своєї роботи. 
Його робота "Облік по центрах відповідальнос-
ті" – певне навчання, спрямоване на наукову ор-
ганізацію поводження адміністраторів. Її мета не 
стільки контроль, скільки допомога адміністрато-
рам в організації самоконтролю, тому що перед-
бачається, що жодна людина не стане порушува-
ти вигідні для нього цілі й критерії [2].

Органічним розвитком "Стандарт-кост" і ме-
тодів обліку по центрах відповідальності стала 
поява методу "JT" – "Just-in-timе" (точно в час), 
описаного і пропонованого авторами Р.А. Хауел-
лом і З.Р. Соусі. Хоча до цього аналогічна система 
під назвою "канбан" була упроваджена і успіш-
но застосовувалася на японських підприємствах.  
На відміну від традиційних аналітичних прийо-
мів аналізу, пов'язаних з коефіцієнтом викорис-
тання робочого часу, устаткування, продуктив-

ності праці, тут в основу встановлені відсотки 
відхилень від графіка робіт і стандартів (норм). 

На початку 70-х рр. віце-президент автомобіль-
ної компанії «Тойота» Т. Оно запропонував систе-
му організації праці «Канбан», яку американці ста-
лі називати «саме вчасно», що не зовсім правильне, 
оскільки чинник часу не є головною становлючою 
цієї системи. Суть системи полягає в тому, що на 
всіх фазах виробничого процесу відмовилися від 
виробництва продукції крупними партіями і ство-
рили безперервно-потокове виробництво. Система 
«Канбан» робить безпосередній вплив на розмір 
складських запасів, скорочуючи їх до оптималь-
них розмірів. Проте слід зазначити, що в повному 
об'ємі ця система не була упроваджена ніде. Це по-
яснюється, перш за все, тим, що система, створена 
в Японії, орієнтована на національні цінності [1].

Наступний етап розвитку теорії управління 
витратами пов'язаний з появою таких базових 
концепцій управління витратами, як концепція 
витратоутворюючих факторів; концепція до-
даної вартості; концепція ланцюжка цінностей; 
концепція альтернативності витрат; концепція 
трансакційних витрат; концепція ABC; концепція 
стратегічного позиціонування [2; 3].

Перераховані концепції управління витрата-
ми, не однорідні. Одні концепції (функціональ-
ні витратоутворюючі чинники, додана вартість) 
ґрунтуються на облікових характеристиках ви-
трат і стосуються бухгалтерської сторони управ-
ління витратами. Інші концепції (структурні ви-
тратоутворюючі чинники, ланцюжок цінностей, 
АВС, стратегічне позиціонування) розглядають 
витрати як об'єкт управління не стільки в облі-
ковому, скільки в економічному плані [4]. 

Сучасні тенденції в області управління витра-
тами характеризуються активним впроваджен-
ням нових методів по управлінню накладними 
витратами. Це пояснюється тим, що останніми 
роками частка даного елемента в структурі за-
гальних витрат стрімко збільшується. До найпер-
спективніших методів управління накладними 
витратами можна віднести побудований на базі 
обліку витрат по функціях функціонально-вартіс-
ний аналіз, бюджетування на нульовому базисі, 
формування цільових витрат організації. Особли-
вої уваги прогресивні західні компанії почали на-
давати стратегічному управлінню витратами [1].

Витрати та доходи вважаються одним із осно-
вних показників функціонування підприємства, 
важливим об'єктом управління, однак на сучасно-
му етапі єдиного підходу до процесу управління 
ними в діяльності підприємства поки що не виро-
блено [5–6]. Розвиток ринкової економіки, інтегра-
ційні процеси призводять до появи нових підходів 
та зникнення інших, несучасних та непридатних 
до використання в цих умовах господарювання. 

До недавнього часу більшість керівників 
українських підприємств не звертала уваги на 
боротьбу західних компаній за зниження витрат 
на десяті частки відсотка. Але вже тоді зустрі-
чалися вітчизняні підприємства, в яких коридор 
рентабельності звузився від звичних десятків і 
сотень до одиниць відсотків. Природно, за остан-
ні роки ситуація сильно не змінилася.

Фахівці умовно розділяють вітчизняні підпри-
ємства на три групи, залежно від того, як вони 
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ставляться до управління витратами (рис. 1). Пер-
ша група – це ті, які взагалі не рахують витрат. 
Якщо раніше до неї можна було віднести біль-
шість комерційних структур, то зараз їх менши-
на. Але велика частина підприємств з цієї групи 
вже перемістилася в другу – найчисленнішу.

Більшість вітчизняних комерційних і виробни-
чих підприємств сьогодні, в умовах становлення 
ринкових відносин, велику увагу надає зниженню 
витрат (через посилення конкуренції, зменшення 
прибутку або виникнення збитків). У зниженні 
витрат і контролі над ними є суть управління со-
бівартістю даної групи підприємств. За рахунок 
цього можна збільшити ціновий коридор, в якому 
продаватиметься продукція, що підвищує її кон-
курентоспроможність». Таким чином, зниження 
витрат – найдоступніший спосіб управління ви-
тратами на «короткій часовій дистанції», тоб-
то в розрахунку на віддачу найближчим часом  
(з цього починають майже всі керівники).

Збільшення продажів - це об'єкт уваги третьої 
групи підприємств, стурбованих проблемою собі-
вартості. Ця група в Україні сама нечисленна, 
її представники не просто займаються збільшен-
ням обсягів продажів, а точно знають, який саме 
обсяг продажів їм необхідний. Ці підприємства, 

 

Підходи до управління витратами та доходами  
на українських підприємствах 

Повністю відсутній 
контроль та рахунок 

витрат 

Орієнтація  
на зниження  

та контроль витрат 

Орієнтація  
на зростання обсягів 

продаж 

 

Складові тотального управління доходами і витратами 

1. Максимально глибока переробка сировини, притягнутих ресурсів. 

2. Мінімальні втрати на посередниках, доставка товару конкретному споживачеві, тобто 
розвиток власної товаропровідної мережі з метою одержання всього прибутку й доходу, 

   
 3. Підтримка досить високого рівня конкурентоспроможності продукції, збереження й 
зміцнення конкурентного статусу підприємства. 
 
4. Формування корпоративного духу, орієнтованого на високоприбуткову роботу 
підприємства, що повинен охоплювати як команду менеджерів, так і весь виробничий 
персонал підприємства. 

5. Строге дотримання правових норм, податкового законодавства підприємств і легальне 
одержання доходів досить високого рівня. 

6. Високий рівень організації виробництва з метою мінімізації втрат по організаційних 
причинах. 
 

Рис. 1. Підходи до управління доходами та витратами

пройшовши через первинну стадію оптимізації 
витрат, підходять до зниження і планування со-
бівартості професійно – із застосуванням спеці-
альних методик [6, с. 15–16].

Хотілося б відзначити наступне, для більшос-
ті підприємств, що вийшли з радянської економі-
ки й працюють на старій виробничій базі, управ-
ління доходами та витратами часто зводилося до 
двох основних блоків: 1) зниження собівартості 
за рахунок внутрішніх факторів; 2) другий ціно-
ва політика, спроба завищувати ціну й продавати 
продукцію по більше високих цінах. Витратний 
механізм, що існував в адміністративній економі-
ці, привів до активного розвитку політики зави-
щення цін і низкою активності зниження витрат.

З переходом до ринкової економіки з'явилася 
необхідність зміни менталітету всієї команди ме-
неджерів по управлінню доходами та витрата-
ми підприємства, тому що ціни вже нав'язували 
не адміністративно, а формувалися ринковими 
механізмами по реальній кон'юнктурі попиту й 
припущення як на внутрішньому, так і світовому 
ринку.

У цих умовах науковець Кох Р.В. [8] пропонує 
комплексний підхід до тотального управління до-
ходами та витратами підприємства (рис. 2).

Рис. 2. Комплексний підхід до тотального управління доходами і витратами підприємства
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Істотним фактором, що вимагає серйозних 
витрат інвестиційних, людських і інтелектуаль-
них, – є забезпечення конкурентоспроможності 
продукції по якісних параметрах. Якість є най-
важливішим критерієм для готової продукції й 
сировини, що виходить на міжнародний ринок. 
Реалізувавши програму підвищення якості під-
приємство підійшла до наступного етапу підви-
щення доходів підприємства, більше глибокої пе-
реробки сировини й своєї продукції. 

Таким чином, комплексне управління доходами 
та витратами підприємства повинне розглядатися із 
двох позицій – зовнішньої й внутрішньої. Внутріш-
ня – усунення тих втрат і причин, які пов'язані з 
ростом витрат виробництва й реалізацією резервів 
по більше повному одержанню доходів, формованих 
від продукції, що випускається підприємством.

Зовнішніми факторами комплексного управ-
ління доходами підприємства є сприяння ор-
ганами державного управління роботі таких 
підприємств, підтримка програм підвищення 
конкурентоспроможності, адаптація податкового 

законодавства до специфіки роботи підприємств, 
створення умов для збільшення експортного по-
тенціалу й одержання високих економічних ре-
зультатів для іноземного інвестора, створення 
умов для залучення іноземних інвесторів і інвес-
тицій, що перебувають у Європі, в Україну з ме-
тою рішення важливих економічних проблем [5].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Теорія управління витратами і доходами має до-
вгу історію і складається з безлічі етапів. Про-
тягом століть вчених й управлінців хвилювало 
питання правильного обліку і обчислення собі-
вартості продукції, розподілу накладних витрат 
і контролю за їх рівнем. Це обумовлювало появу 
великої кількості концепцій, підходів, принципів 
і методів до управління витратами, які можуть 
бути використані і в сучасних умовах. Перспек-
тивою подальших наукових досліджень виступає 
необхідність розробки комбінованих підходів до 
управління доходами і витратами підприємства 
в трансформаційних ринкових умовах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬЕ ЛИЦО  
И ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-ФИНАНСОВ В КИТАЕ

Основной целью настоящей статьи является анализ данных по слиянию сферы интернет-финансов и банковской 
сферы, собираются данные, касающиеся развития интернета в Китае, объема рынка платежей через третье лицо, его 
структуры, расходов потребителей и т.д., а также проводится анализ этих данных, на основании которого описывается 
влияние; и анализ развития интернет-финансов, Платежи через третье лицо, их влияние на жизнь, расходы и методы 
оплаты потребителей, а также их давление на развитие банковских услуг. 
Ключевые слова: Интернет-финансов, платежи через третье лицо, влияние интернет-финансов, Центральный банк, 
Традиционные финансы.

1. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬЕ ЛИЦО  
В КИТАЕ

Платежи через третье лицо стали основной 
моделью развития интернет-финансов и уже в 
значительной степени повлияли на расходы по-
требителей. В данной части будет показано раз-
витие платежей через третье лицо и их влияние 
на банки и других субъектов через диаграммы и 
таблицы цифровых данных, построенные на ос-
новании конкретных цифр и анализа связей всех 
участников и субъектов платежей через третье 
лицо. Вместе с тем, в диаграммах будут даны 
прогнозы развития платежей через третье лицо 
в будущем.

1.1. Развитие платежей через третье лицо
В 2012 году объем торговли товарами народ-

ного потребления в Китае достиг 21 трлн. юа-
ней, увеличившись по сравнению с предыдущим 
годом на 14,3%; в том числе объем расходов, 
оплаченных по банковским картам, составил 
9,1 трлн. юаней, степень использования банков-
ских карт возросла на 43,5% (рис. 1).

Таким образом, рост уровня потребления в 
обществе и степени расширения использования 
банковских карт создали благоприятные макро-
экономические условия для развития платежей 
через третье лицо.

Вместе с тем, в последние годы неуклонно уси-
ливалось влияние спада в мировой экономике и тен-
денций к инфляции в самом Китае, постоянно уве-
личивалась поддержка правительства КНР малых 
и средних предприятий по переводу их в электрон-
ную коммерцию, росли стремления по переходу в 
электронную торговлю и у самих представителей 
малого и среднего бизнеса, поэтому рынок рознич-
ной торговли через интернет в Китае получил бы-
строе развитее, тем самым создав еще больше ус-
ловий развития рынка платежей через третье лицо. 
Из приведенных ниже данных можно увидеть, что 
в 2012 году объем покупок товаров через интернет 
достиг 1136,11 млрд. юаней, т.е. возрос на 47,7%, 
составив 5,4% объема рынка розничной торговли 
предметами народного потребления (рис. 2).

1.2. Анализ объема сделок путем платежей 
через третье лицо и конкурентной среды

1) Объем сделок
Быстрый рост числа сделок через третье лицо 

начался в 2009 году, в 2010 году их объем пере-
сек рубеж в 10 трлн. юаней, достигнув отметки в 
12,9 трлн. юаней. Темпы прироста в сравнении с 
2011 годом были достаточно хороши, составив 54,2%; 
по прогнозам, основанным на кривой прироста, в 
2015 году объем вырос до 51,8 трлн.юаней (рис. 3). 
В будущем прогнозируются тенденции к снижению 

скорости роста и поддержа-
нию здоровой стабильности 
на рынке. Что касается меха-
низмов оплаты, лидирующие 
позиции занимает офф-лайн 
оплата, на которую прихо-
дится 68,8% всего объема 
торговли через третье лицо; 
на втором месте находится 
оплата через интернет, доля 
которой составляет 28,3%, 
постоянно увеличиваясь; мо-
бильные платежи еще только 
начинают завоевывать ры-
нок, их доля – 1,2% (рис. 4).

Поскольку сама отрасль 
электронных платежей на-
чала развиваться в Китае 
достаточно поздно, она во 
многом отличается от дан-
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Рис. 2. Объем рыночных опереций по покупкам 
через Интернет в Китае в 2008–2016 гг.

Источник: собственная разработка
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ной отрасли в развитых странах. Данная отрасль 
по-прежнему находится на этапе развития, 
оплата при помощи традиционных банковских 
карт доминирует на рынке.

2) Конкурентная среда
Преимущество UnionPay, Alipay, Tenpay и дру-

гих зависимых платежных компаний остается до-
статочно большим, однако независимые платежные 
компании, такие как KuaiQian, YeePay, ChinaPnR, 
IPS также завоевали опреде-
ленное место на рынке.

3) Модель торговли
Вслед за постепенным 

развитием оплаты банков-
скими картами и оплаты 
через третье лицо через ин-
тернет, оплата через третье 
лицо, с одной стороны, на-
чала расширяться в новые 
сферы бизнеса и через пе-
реход сферы традиционных 
финансов в сферу электрон-
ной коммерции постепенно 
приникла в такие области, 
как фонды, страхование, ло-
гистика и др. С другой сто-
роны, непрерывно происхо-
дят нововведения в моделях 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Объем 
торговли, 
трлн. 
юаней 

Прирост, % 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2009 2011 2013 2015

Прочие 

Интернет-
платежи 

Офф-лайн 
платежи 
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Рис. 3. Объем торговли через третье 
лицо в Китае в 2009–2016 гг. 

Источник: собственная разработка 

оплаты и товарах, предоставляются комплексные 
решения для различных областей. В модели по-
лучения прибыли также происходят изменения в 
сторону диверсификации пассивно-активного до-
хода от операций от простой комиссии за опера-
цию до получения прибыли за счет маркетинго-
вых и других дополнительных услуг.

1.3. Анализ сегментации рынка платежей че-
рез третье лицо

1) Рынок офф-лайн платежей
Начиная с 2009 года объем офф-лайн плате-

жей через третье лицо в Китае постоянно увели-
чивался, достигнув в 2013 году 8,9 трлн. юаней,  
прирост в сравнении с предыдущим годом со-
ставил 49,3%; рынок в целом демонстрирует ста-
бильный рост, по подсчетам в 2016 году он пре-
одолеет рубеж в 35 трлн. юаней (рис. 5).

Что же касается структуры торговли, наблюда-
ется стабильный рост оплаты картами Банка Китая. 
Доминирующую роль на рынке заняли UnionPay и 
карты коммерческих банков, однако в будущем ма-
кроэкономические условия на рынке наложат свои 
ограничения, появятся новые методы оплаты и тем-
пы прироста рынка замедлятся (рис. 6).

2) Платежи через интернет
Платежи через интернет начали развиваться 

в Китае достаточно поздно, поэтому в данной об-
ласти он отстает от развитых стран Европы и 
Америки на 5–10 лет.

Рис. 5. Объем рыночных опреций  
путем офф-лайн платежей  

через третье лицо в 2009–2016 гг.
Источник: собственная разработка
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В 2009 году платежи через интернет стали 
развиваться в Китае достаточно быстрыми тем-
пами. В 2012 году объем платежей через третье 
лицо через интернет составил 3,66 трлн. юаней, 
показав 66% прирост по сравнению с предыду-
щим годом. Однако по мере насыщения данной 
отрасли, появления трудностей для расши-
рения и других факторов темпы прироста на 
рынке сократились, и по подсчетам в 2016 году 
объем возрастет только до 14 трлн. юаней, а 
в дальнейшем в данной отрасли наступить 
этап относительной зрелости и стабильности  
(рис. 7).

Что касается доли рынка, первое место зани-
мает Alipay, на который приходится приблизи-
тельно половина рынка, второе место у Tenpay 
(20% рынка) (рис. 8).

3) Рынок мобильных платежей
Начиная с 2009 года, когда объем рынка со-

ставил 38,9 млрд. юаней, скорость прироста 
рынка составляла 60% в год, а в 2012 году она 
возросла до 100% в год, и объем мобильных 
платежей в Китае составил 302,27 млрд. юаней  
(рис. 9). По подсчетам к 2016 году он может до-
стичь 1,3 млрд. юаней. Что касается структуры 
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Рис. 9. Объем мобильных платежей  
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Рис. 10. Объем мобильных платежей через 
третье лицо в 2009–2016 гг. по сегментам рынка 
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Рис. 8. Конкуренция в сфере  
через третье лицо в Интернете  

в 2014 г.

рынка, начиная с 2009 года оплата через смс за-
нимала ведущие позиции, однако с развитием 
мобильного банкинга удаленные мобильные пла-
тежи начали развиваться очень быстрыми тем-
пами, и в 2012 году их доля достигла 97,4%, из 
них 51,7% пришлось на оплату через мобильный 
интернет. Обогнав оплату через смс, оплата че-
рез мобильный интернет стала ведущим мето-
дом, по прогнозам в 2016 году ее доля возрастет 
до 78,8%. На оплату с использованием техноло-
гии NFC приходится всего 2,6% (рис. 10).

Стремительно развивается рынок оплаты че-
рез ChinaMobile, в цепочке оплаты «банк, си-
стема Unionpay, оператор, третье лицо, пред-
приятие» активно происходит расстановка 
участников; постепенно исчезают технические 
ограничения для удаленных мобильных пла-
тежей, и их доля постоянно растет быстрыми 
темпами. Из-за высокой стоимости модерниза-
ции платежных терминалов, сформировавших-
ся привычек потребителей,цепочки оплаты и 
других серьезных препятствий, несмотря на за-
служивающие внимания перспективы, широко-
го развития оплата при помощи технологий NFC 
пока не получила.
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1.4. Слияние интернет-финансов и традици-
онных финансов

В эпоху бурного развития технологий ослабева-
ет роль коммерческих банков как финансовых по-
средников, их доходы падают, традиционные фи-
нансовые услуги сталкиваются с необходимостью 
преобразования. Можно предвидеть, что в будущем 
соперничество банков будет не горизонтальным – 
это будет соперничество различных научно-тех-
нических интернет-компаний. Если коммерческие 
банки не начнут таких в условиях активную модер-
низацию, они могут проиграть в этом соперничестве.

Через анализ доли услуг интернет-банкин-
га и мобильного банкинга каждого из банков на 
рынке, количество банков, уже сотрудничающих 
с субъектами, использующими услугу платежа 
через третье лицо, можно обнаружить что го-
сударственные банки занимают большую долю, 
потому что такая ситуация сложилась историче-
ски, однако из-за гибкости политики доля акцио-
нерных банков постепенно возрастает. К тому же 
все больше банков начинает сотрудничать с ком-
паниями, занимающимися платежами через тре-
тье лицо, тем самым восполняя свои недостатки.

В 2014 году общей объем торговли с использо-
ванием инртернет-банкинга достиг 1231,6 трлн. юа-
ней. Кроме 5 крупных государственных банков, за-
нимающих ведущие места в рейтинге, Торговый 
банк занимает лидирующую позицию среди акци-
онерных банков с долей рынка в 5,15% (рис. 11).

Что же касается мобильного банкинга, доля 
Торгового банка в 2014 году составила 9,44%, что 
намного превосходит другие акционерные банки 
и даже Банк Китая, находясь на одном уровне с 
Банком коммуникаций (рис. 12).

Статистика INTERNETBANK показывает, что 
в сфере снижения транзакционных издержек ин-
тернет-банкинг имеет очевидное преимущество в 
сравнении с другими финансовыми учреждения-
ми, например, транзакционные издержки за одну 
операцию через традиционную точку оплаты, 
телефонный банкинг, банкомат и интернет-бан-
кинг составляет соответственно 1,07, 0,54, 0,27 и 
0,01 доллар США. Издержки на рассмотрение и 

одобрение для мелких кредитов Ali составляют на 
данный момент всего 2,3 юаня за транзакцию, а 
для традиционных коммерческих банков – около 
2000 юаней за транзакцию. Кроме экономии денеж-
ных средств, происходит и экономия времени: для 
традиционных платежей требуется от нескольких 
банковских дней и более с момента получения раз-
решения до момента выдачи кредита, для кредита 
Ali этот срок не превышает 1 рабочий день, а ино-
гда сокращается до нескольких минут.

При помощи компьютерных технологий, на 
которые опираются Интернет-финансы, каж-
дый из субъектов должен иметь право и иметь 
средства для активного участия в финансовой 
деятельности, получения финансовых услуг в 
условиях информационной симметричностии 
тем самым постепенноосуществлять эффектив-
ное восполнение финансов. Это в значительной 
степени снизит асимметричность информации и 
транзакционные издержки (рис. 13).

2. ВЛИЯНИЕ БЫСТРОГО РАЗВИТИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ФИНАНСОВ

Интернет-финансы являются типичным об-
разцом новых моделей в области финансов, за 
несколько коротких лет эта сфера начала бурно 
развиваться и оказала различной степени вли-
яние на соответствующие финансовые услуги, 
рынок и всю финансовую систему. Однако ис-
следование связанных с Интернетом финансо-
вых услуг показывает, что на сегодняшний день 
ущерб, который могут нанести Интернет-финан-
сы, и их реальное влияние на китайскую финан-
совую систему крайне ограничены.

2.1. Влияние на традиционные финансы
Во-первых, содействие трансформации тра-

диционных финансов и их переходу на новый 
уровень.

Влияние Интернет-финансов на коммерче-
ские банки заключается не только в дополнении 
или замене их функций, во многом оно прояв-
ляется в воздействии на концепцию управления. 
Это побудило коммерческие банки повернуться 
в сторону «розничных финансов», «мобильных 
финансов», «народных финансов» и т.д., прове-

Рис. 11. Доля сделок на рынке  
через Интернет-банкинг в Китае в 2014 г.

Источник: собственная разработка

Рис. 12. Доля сделок на рынке  
через мобильный банкинг в Китае в 2014 г.
Источник: собственная разработка
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Рис. 13. Структура конкурентного слияния Интеренет-финансов
Источник: собственная разработка
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сти усовершенствование и модификацию своих 
услуг на основе Интернет-технологий, развер-
нуться от изначальной ориентации только на ус-
луги мобильного и Интернет-банкинга в сторо-
ну предоставления комплексных услуг по сбору 
информации и финансовому обслуживанию для 
удовлетворения клиента. Через создание элек-
тронных бизнес-площадок Интернет-финансы 
вошли в торговый поток клиентов и стали по-
ставлять клиентам индивидуальные, «заказные» 
услуги, предлагать всесторонние способы реше-
ния задач на основе Интернет-финансов.

Во-вторых, регулирование вопроса корпора-
тивных финансов малых предприятий.

Затраты коммерческих банков на сбор ин-
формации о кредитоспособности малых пред-
приятий достаточно высоки, поэтому когда дело 
касается кредитования, они, в первую очередь, 
стремятся удовлетворить потребности крупных 
предприятий с большими активами и высокими 
прибылями, что привело к возникновению во-
проса корпоративных финансов малых предпри-
ятий. Интернет-финансы делают упор на свои 
технические преимущества в сфере сбора дан-
ных и обработки информации, за счет чего они 
дают возможность более эффективно решать 
вопросы асимметрии информации для обеих 
сторон при кредитовании и снизить издержки. 
Механизм платежей через третье лицо углубил 
сотрудничество с коммерческими банками, на-
пример, через введение инновационной модели 
«расписка+ссуда», что удовлетворяет потреб-
ность малых предприятий в получении средств.

2.2. Влияние на центральный банк
Во-первых, влияние на валютный контроль 

центрального банка.
Форма валюты и способы оплаты взаимосвяза-

ны. Инновации, привнесенные появлением модели 
Интернет-финансов, изменили валюту, использу-
емую в сети, превратили имевшие хождение ранее 
металлические, бумажные и кредитные деньги в 
электронные. Виртуальная валюта используется 
везде: Начиная с электронных чеков и кредитных 
карт до мобильных платежей и коммерческих 
банков онлайн, переводов с банковских счетов до 
переводов с виртуальных, начиная с банковского 
финансирования и заканчивая Интернет-креди-
тованием. Однако развитие платежей через тре-

тье лицо, карт предоплаты, кредитования Р2Р и 
других услуг в определенной степени повлияло 
на контроль эмиссии денег центральным банком. 
Согласно данным последних исследований, ка-
сающихся данного предмета, использование мо-
бильных платежей и электронных денег снижает 
потребность в наличных деньгах, что повлияло 
на базовую валюту и денежный мультипликатор, 
тем самым значительно снизив возможности для 
контроля центрального банка. 

Во-вторых, административное влияние на 
финансовые услуги центрального банка.

Развитие платежей через третье лицо непре-
рывно повышает уровень опыта обслуживания 
клиентов через дифференциацию товаров и услуг 
и высококлассный маркетинг; несет индивидуаль-
ный подход и разнообразие в оплате розничных 
услуг. Инновации в платежных услугах также бро-
сают вызов администрированию. Связь инноваций 
в точном регулировании рынка платежных услуг и 
его контроля – это ключевое звено в здоровом раз-
витии рынка оплаты через Интернет. Кроме того, 
Интернет-финансы – это тип финансов, операции 
которого совершаются преимущественно онлайн, 
где важно точное понимание кредитного статус 
клиента, что будет способствовать увеличению 
спроса на услугу проверки кредитоспособности и 
внедрению инноваций для данного типа услуг. 

2.3. Влияние Интернет-финансов на всю фи-
нансовую систему

Интернет-финансы могут в определенной сте-
пени оказывать влияние на финансовые иннова-
ции, коммерциализацию цен финансового факто-
ра, на модель и концепцию финансовых услуг и 
т.д. Однако влияние это очень ограничено.

Во-первых, Интернет-финансы неизбежно в 
определенной степени ускоряют введение инно-
ваций в финансовую систему. 

Степень доступности, беспристрастности и 
удобства продуктов сферы Интернет-финансов 
высоки, что делает Интернет-финансы в действи-
тельности очень хорошей финансовой услугой. 
Это является большим стимулом для ускорения 
введения финансовых инноваций, удовлетворения 
различных потребностей частных лиц и предпри-
ятий, возможности предоставления большего ко-
личества финансовых услуг, увеличения выгоды 
и снижения стоимости и финансовых операций.
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Во-вторых, Интернет-финансы ускоряют пе-
реориентацию традиционных финансовых услуг 
в услуги сферы Интернет-финансов. 

Появление Интернет-финансов сыграло сти-
мулирующую роль для введения инноваций в 
структуру традиционных финансов. Интернет-
финансы – это не игра с нулевой суммой, Интер-
нет-финансы, появляясь в любой отрасли, могу 
привнести в данную отрасль глубинные измене-
ния и модификации, повысить ее эффективность 
и усилить конкурентоспособность. Приведем в 
пример банковское дело: Интернет-финансы 
разрушили монополию банков на внесение пла-
тежей и систему традиционного кредитования. 
Компьютерные и Интернет-технологии измени-
ли и пошатнули традиционную клиентскую базу 
банков, вынудили банки ускорить свою модифи-
кацию, чтобы соответствовать им, ведь в против-
ном случае банки могут быть заменены сферой 
Интернет-финансов.

Заключение. С развитием Интернет-техно-
логий способы оплаты и потребительские при-
вычки населения претерпели огромные измене-
ния. Приведем в пример такую услугу из сферы 
финансов, как платежи через третье лицо: они 
восполнили необходимость в подобной финансо-
вой услуге, «оставленной в наследство» от сфе-
ры традиционных финансов. Интернет-финан-
сы частично заменили маркетинговые модели 
и функции традиционных финансовых учреж-
дений, стали причиной острой конкуренции их 
с электронными каналами. Интернет-финан-
сы являются новой моделью финансовых ус-
луг, вплоть до того, что их называют «третьим 
финансовым сектором», их эволюция и разви-
тие неизбежно приведут к изменению распре-
деления субъектов, структуры, рынка, товаров 
и рисков всей финансовой системы в целом.  
И он Влияет на традиционные финансы, цент-
ральный банк и вся финансовая система. 
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Анотація
Основною метою цієї статті є аналіз даних по злиттю сфери інтернет-фінансів і банківської сфери, збираються дані, 
що стосуються розвитку інтернету в Китаї, обсягу ринку платежів через третю особу, його структури, витрат спо-
живачів і т.д., а також проводиться аналіз цих даних , на підставі якого описується вплив; і аналіз розвитку інтер-
нет-фінансів, Платежі через третю особу, їх вплив на життя, витрати і методи оплати споживачів, а також їх тиск на 
розвиток банківських послуг.
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Чугрій Наталія Анатоліївна
завідувач сектору маркетингу та економічних досліджень

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції
Національної академії аграрних наук України

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Досліджено роль та значення інтелектуального капіталу в сучасних трансформаційних процесах розвитку економіки. 
Проаналізовано трактування поняття «інтелектуального капіталу» та його структурних компонентів. Визначено, що 
інтелектуальний капітал надає сучасному підприємству вагомі конкурентні переваги на ринку, виступає основою для 
визначення його інноваційного потенціалу.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, інновації, дослідження та розробки, нематеріальні активи.

Постановка проблеми. Сучасний стан соціаль-
ного та економічного розвитку суспільства потре-
бує нових підходів до підвищення ефективності 
діяльності підприємств, насамперед, високого рів-
ня культури управління, досконалої технології, 
методів і механізмів її застосування, що вимагає 
підготовки інтелектуального капіталу як одного із 
пріоритетів інноваційного розвитку підприємства. 

Інтелектуальний капітал, інформаційно-ін-
телектуальні технології зумовили поширення 
інтелектуальної праці, що забезпечило суттєві 
зрушення у соціально-економічній структурі ви-
робництва в цілому. Ситуація в Україні, вихо-
дячи зі світових тенденцій у цій сфері, значно 
погіршується. Спостерігається стабільний відтік 
висококваліфікованих фахівців, як правило, зі 
своїми інноваційними напрацюваннями. На сьо-
годні залишаються невирішені питання стосовно 
фінансування науково-дослідних робіт, несприй-
нятливість керівників і фахівців підприємств до 
науково-технічних інновацій, необхідність вдоско-
налення системи управління інноваційним розви-
тком підприємства і нарощування його інновацій-
ного потенціалу. Це, в свою чергу, призводить до 
низького рівня науково-технічної бази більшості 
галузей промисловості. Постановка та вирішення 
цих завдань вимагає новітнього інструментарію 
стратегічного управління розвитком підприємств 

і освітньої галузі як відкритої системи, що готує 
інтелектуальний капітал держави.

Теоретичні та практичні аспекти інтелекту-
ального капіталу були висвітлені в наукових пра-
цях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як 
Е. Брукінг, О.Б. Бутнік-Сіверський, М.О. Вороно-
ва, Дж. Гелбрейт, Д. Даффі, І.А. Дерун, Л. Едвінс-
сон, Г.О. Житченко, С.Ф. Легенчук, Л. Мелоун, 
Л.Г. Мельник, О.В. Попело, К. Свейбі, Г.Л. Ступні-
кер, Т. Стюарт, В.В. Сьомченко, Я.О. Топільниць-
ка, А.А. Чухно й інші. Як наголошує О.В. Попело, 
на сьогодні більша частина наукових напрацю-
вань доводить необхідність створення та ефек-
тивного використання інтелектуального капіталу 
в процесах інноваційної діяльності, проте питан-
ня ефективної взаємодії науки й виробництва 
знаходиться на рівні дискусій і пошуку шляхів 
його вирішення [1, с. 66].

В умовах сучасної постіндустріальної еконо-
міки одним із головних чинників забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств є зростан-
ня інтелектуальної складової прибутку підпри-
ємств, джерелом формування якої є інтелекту-
альний капітал.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретичних аспектів формування ін-
телектуального капіталу та сучасних тенденцій 
його розвитку.
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Виклад основного матеріалу дослідження.  
Інтелектуальний капітал створюється завдяки дії 
складного механізму, який передбачає винайден-
ня нового знання, доведення його до можливості 
практичного використання, вироблення перспек-
тивної технології виробництва відповідного еко-
номічного блага (товару або послуги), трансфер 
технології, підтримку створення інновацій, прак-
тичне впровадження та комерціалізацію інно-
вацій на підприємствах, захист інтелектуальної 
власності, створення економічних мотиваторів 
формування інтелектуального капіталу.

Світовий досвід підтверджує ефективність ін-
новаційної моделі розвитку на основі використання 
результатів інтелектуальної діяльності. Загаль-
на тенденція розвитку інноваційних економік, що 
знаходяться під впливом інформаційної револю-
ції, характеризується новим співвідношенням між 
людським і фізичним капіталом, за яким людський 
капітал стає пріоритетом в економічному розвитку. 
Так, згідно з розрахунками Всесвітнього банку,  
у складі національного багатства США виробничі 
фонди (споруди та приміщення, машини й облад-
нання) становлять всього 19% від сукупної вартості 
всіх активів підприємств, природні ресурси – 5%, 
людський капітал – 76%. У Західній Європі ці по-
казники дорівнюють 23%, 3% і 74% [2, c. 256]. 

У більшості робіт, які стосуються проблеми 
інтелектуального капіталу, проводяться дослід-
ження на мікрорівні. Як зазначає О.В. Попело у 
своєму досліджені, така ситуація пояснюється 
тим, що найактуальнішими з погляду практики 
і недослідженими для економістів є питання ви-
значення, оцінювання, обліку інтелектуального 
капіталу на фірмі, а також вплив розмірів вкла-
день в інтелектуальний капітал на прибуток і 
ефективність виробництва [1, с. 67].

На основі аналізу економічної літератури 
встановлено, що не існує єдиного загальновизна-
ного трактування поняття «інтелектуальний ка-
пітал», що зумовлено наявністю різних підходів 
до розуміння природи капіталу. Визначено, що 
для цілей бухгалтерського обліку інтелектуаль-

ний капітал – це сукупність наявних інтелекту-
альних активів (людський, структурний, клієнт-
ський капітал) підприємства, які забезпечують 
йому конкурентні переваги на ринку. Таке трак-
тування інтелектуального капіталу забезпечує 
групування ресурсів, що є результатами інте-
лектуальної, творчої діяльності з метою засто-
сування їх як фактора економічного зростання.

Аналізуючи підходи вчених до структури інте-
лектуального капіталу визначимо, що кожен автор 
дає власне трактування терміну «інтелектуальний 
капітал», поділяючи його на складові елементи.  
Але треба зауважити, що дослідники, оперуючи 
різними поняттями, говорять про одні й ті ж складо-
ві інтелектуального капіталу у своїй інтерпретації.

Незважаючи на відсутність єдиної думки про 
визначення елементів інтелектуального капіталу, 
більшість дослідників і практиків сходяться на тому, 
що інтелектуальний капітал є системою певних 
складових, сукупністю взаємопов’язаних елементів 
(К.Е. Свейбі, Л. Едвінсон, М. Мелоун, Е. Брукінг).

Розглядаючи структуру інтелектуального ка-
піталу підприємства, варто зазначити, що немає 
єдиної думки серед науковців стосовно його скла-
дових компонентів. Наприклад, Т. Стюарт виділив 
три складові інтелектуального капіталу: людський 
капітал, структурний капітал, споживчий капітал. 
Він визначив його як суму знань всіх робітників 
компанії, які забезпечують її конкурентоздатність 
[8]. Л. Едвінсон і М. Мелоун у структурі інтелекту-
ального капіталу виділяють людський і структур-
ний капітали [9]. На думку К.Е. Свейбі, в струк-
турі інтелектуального капіталу пріоритетними є 
зовнішня та внутрішня структура, індивідуальна 
компетентність [10]. Е. Брукінг виділяє в інтелекту-
альному капіталі чотири складові частини: ринкові 
активи, людські активи, інтелектуальна власність 
як актив, інфраструктурні активи [11]. В результа-
ті дослідження встановлено, що існує безліч підхо-
дів до визнання сутності та основних компонентів 
інтелектуального капіталу. Враховуючи погляди 
науковців на структуру інтелектуального капіталу, 
можна виділити його складові (рис. 1).

Таблиця 1
Трактування поняття «інтелектуальний капітал»

Автор Визначення Підхід
М.О. Воронова 

[3, с. 46]
це та частина невловимих активів, яка пояснює причини 
зростання справедливої (ринкової) вартості підприємства

Функціональний (вплив 
на ринкову вартість)

С.Ф. Легенчук 
[4, с. 5]

це сукупність наявних інтелектуальних активів  
(людський, структурний, клієнтський капітал) підприємства, 
які забезпечують йому конкурентні переваги на ринку

Змістовно-
функціональний 

(досягнення конкурентних 
переваг)

Я.О. Топільницька 
[5, с. 25]

це сукупність різноманітних інтелектуальних цінностей,  
які в процесі свого обігу та кругообігу забезпечують 
додаткову вартість, а також конкурентні переваги особі, 
підприємству чи державі 

Функціональний 
(забезпечення додаткової 
вартості, конкурентних 

переваг)

І.А. Дерун 
[6, с. 107]

це сукупність активів та інших інтелектуальних ресурсів, 
що не мають фізичної форми, на які суб’єкт господарювання 
має право власності або користування, термін корисного 
використання яких становить більше року (операційного циклу)

 Змістовно-
функціональний  

(вплив на ринкову 
вартість)

А.А. Чухно 
[7, с. 62]

це капітал, що акумулює наукові та професійно-технічні 
знання працівників, поєднує інтелектуальну працю 
та інтелектуальну власність, нагромаджений досвід, 
спілкування, організаційну структуру, інформаційні мережі – 
все те, що визначає імідж фірми та зміст її бізнесу

Змістовний

Джерело: розроблено автором за [3; 4; 5; 6; 7]
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На розвиток інтелектуального капіталу впли-
вають: організаційно- правова, фінансова (інвести-
ційна) та інноваційна складові, які трансформують 
інтелектуальну власність в інноваційний продукт 
через здійснення інноваційного процесу, який про-
ходить стадії генерування нової ідеї – експеримен-
тальну реалізацію нової ідеї – освоєння у вироб-
ництві – масовий випуск – споживання [12, с. 20].

Виходячи із складових капіталу, були проана-
лізовані та виділені чинники формування інте-
лектуального капіталу (табл. 2).

Погоджуємося з твердженням О.П. Куцика, 
який зазначає у своєму дослідженні, що «осно-
вними та постійно наявними складовими інте-
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Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу підприємства
Джерело: розроблено автором за [2]

Таблиця 2
Система факторів впливу на складові інтелектуального капіталу

Складова ІК Фактори Показники

Людський капітал

Освіта та кваліфікація
- кількість працівників із вищою освітою; 
- витрати на підвищення кваліфікації; 
- частка заробітної плати у витратах

Якість праці
- кількість управлінського персоналу; 
- продуктивність праці; 
- інтелектуальність праці

Досвід та лояльність
- стаж роботи на підприємстві; 
- плинність кадрів; 
- коефіцієнт оновлення персоналу

Структурний капітал

Науково-технічні
- кількість патентів, ліцензій; 
- наявність ноу-хау;
- обсяг витрат на НДДКР

Інноваційні
- вартість інноваційних проектів; 
- життєвий цикл інновацій;
- частка нової продукції

Інформаційні
- вартість програмних продуктів; 
- вартість комп'ютерної техніки;
- коефіцієнт інвестицій у НМА

Споживчий капітал

Зовнішні
- питома вага постійних клієнтів; 
- вартість ділових зв’язків; 
- вартість ділової репутації

Результуючі -співвідношення номінальної та ринкової вартості акцій; 
- величина гудвілу

Внутрішні
- доля ринку; 
- вартість витрат на маркетингові дослідження; 
- рівень збуту продукції

Джерело: складено автором на основі [13]

лектуального капіталу можуть вважатися тільки 
людський і структурний капітали, які можуть 
характеризуватися складною структурою, що 
відображає можливість існування диференційо-
ваних схем взаємозв’язку між собою» [14, с. 16]. 
Автор наголошує на тому, що досліджуючи еко-
номічну природу нематеріальних активів у кон-
тексті інтелектуального капіталу, інші форми 
інтелектуального капіталу (інноваційний, ринко-
вий) можуть виникати при ефективній взаємодії 
основних складових – людського і структурного 
капіталу. На його думку, така взаємодія харак-
теризується «синергетичними ефектами, що за-
безпечують зростання ефективності діяльності 
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суб’єкта господарювання в результаті інтеграції, 
злиття окремих частин (людського і структур-
ного капіталів) в єдину систему за рахунок так 
званого системного ефекту – емерджентності» 
[14, с. 21]. Ця взаємодія представлена на рис. 2.

На рис. 2 продемонстровано, що більша час-
тина складових інноваційного та ринкового ка-
піталів є типовими нематеріальними активами 
підприємства, які визнаються бухгалтерським 
обліком. О.П. Куцик та І.М. Дрогобицький в сво-
їй монографії наводять тезу, згідно якої «інте-
лектуальний капітал можна розглядати в якості 
нематеріальних активів підприємства тільки в 
тому випадку, якщо взаємодія основних його 
складових є ефективною та призводить до ви-
никнення інноваційного і ринкового капіталів, 
які, в свою чергу, забезпечують підприємство 
економічними вигодами» [14, с. 23]. З досліджен-
ня вчених можна зробити висновок, що кожне 
підприємство володіє основними складовими 
інтелектуального капіталу, але такий інтелек-
туальний капітал не завжди знаходить своє ві-
дображення в бухгалтерському обліку в якості 
нематеріальних активів. 

Інтелектуальний капітал має надзвичайно 
складну сутність та багатовекторність, що ви-
значається механізмом його функціонування. 
Г.О. Житченко визначає інтелектуальний капітал 
«як поняття, що набагато ширше, ніж поняття 
«інтелектуальна власність» і «нематеріальні ак-
тиви», до того ж це поняття більш економічне, 
ніж правове або бухгалтерське. Інтелектуальний 
капітал – це перш за все люди та знання, якими 
вони володіють, а також їх навички і все те, що 
допомагає ефективно використовувати знання та 
навички; збірне поняття для визначення нема-
теріальних цінностей, що об’єктивно підвищують 
ринкову вартість компанії» [2, с. 257].

Концепції людського та інтелектуального ка-
піталів тісно пов’язані. Як наголошує В.В. Сьом-
ченко, основою складових інтелектуального ка-
піталу є людські ресурси – найбільш динамічна 
компонента спроможності компанії діставати при-
буток впродовж тривалого часу. Людський ресурс 
не може бути власністю компанії, а структурний 
капітал може бути оформленим як власність і 
виступати об’єктом купівлі-продажу [15, с. 198]. 
Людський капітал – один з компонентів більш 
загального поняття інтелектуального капіталу.  
Інтелектуальний капітал включає сукупні знання, 
якими володіє організація в особі своїх співробіт-
ників, а також у вигляді методологій, патентів та 
взаємозв’язків. Вона об’єднує людський і струк-
турний капітал, ураховує можливість майбутніх 
доходів фірми з точки зору внеску людини, його 
здатності постійно створювати і породжувати ще 
більшу вартість. Людський капітал виступає ком-
понентою цієї концепції. Ототожнення інтелекту-
ального капіталу з людським є неправомірним, 
оскільки форми інтелектуального капіталу вихо-
дять за рамки знань, які лише належать праців-
никам як елемент їх робочої сили [1, с. 70].

Упродовж 2016 р. наукові дослідження і роз-
робки в Україні виконували 972 організації, 
46,6% з яких відносилися до державного сектору 
економіки, 37,7% – підприємницького, 15,7% – 
вищої освіти. Майже третина загальної кількос-
ті наукових організацій розташована у м. Києві, 
16,5% – у Харківській, 7,5% – Львівській, 6,0%– 
Дніпропетровській областях [16, c. 13].

На підприємствах та в організаціях, які здій-
снювали НДР, кількість виконавців таких робіт на 
кінець 2016 р. становила 97,9 тис. осіб (з урахуван-
ням сумісників та осіб, які працюють за договора-
ми цивільно-правового характеру), з яких 65,1% – 
дослідники, 10,2% – техніки, 24,7% – допоміжний 

Рис. 2. Економічна природа нематеріальних активів 
Джерело: [14, с. 22]
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персонал [16, с. 33]. Чисельність кадрів, зайнятих 
у сфері досліджень та розробок вважається важ-
ливим ресурсним показником. У 2016 році продо-
вжувалася тенденція до скорочення загальної чи-
сельності працівників організацій, які виконували 
наукові та науково-технічні роботи. 

У 2016 р. частка виконавців НДР (дослідників, 
техніків і допоміжного персоналу) у загальній 
кількості зайнятого населення становила 0,60%, 
у тому числі дослідників – 0,39%. За даними Єв-
ростату, у 2014 р. найвищою ця частка була у 
Данії (3,07% і 2,09%), Фінляндії (2,95% і 2,12%), 
Норвегії (2,73% і 1,90%), Нідерландах (2,18% і 
1,29%) та Словенії (2,12% і 1,23%); найнижчою – 
у Румунії (0,48% і 0,31%), Кіпрі (0,69% і 0,50%), 
Туреччині (0,76% і 0,65%) та Болгарії (0,77% і 
0,54%) [16, с. 33].

Основним джерелом фінансування іннова-
ційних витрат залишаються власні кошти під-
приємств. У 2016 р. загальний обсяг витрат на 
виконання НДР власними силами організацій 
становив 11530,7 млн.грн., у тому числі витрати 
на оплату праці – 5751,0 млн. грн., інші поточ-
ні витрати – 5203,7 млн. грн., капітальні витра-
ти – 576,0 млн. грн., з них витрати на придбання 
устаткування – 487,6 млн. грн. [16, с. 56].

Рис. 3. Динаміка чисельності працівників організацій,  
що здійснювали наукову і науково-технічну діяльність, тис. осіб

Джерело: [16, с. 34]
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Рис. 4. Розподіл загального обсягу витрат на виконання  
наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування, %

Джерело: побудовано автором на основі [16, с. 57]

За попередніми розрахунками, питома вага 
загального обсягу витрат у ВВП становила 0,48%, 
у тому числі за рахунок коштів державного бю-
джету – 0,16%. За даними 2015 р., частка обсягу 
витрат на НДР у ВВП країн ЄС у середньому 
становила 2,03%. Більшою за середню частка ви-
трат на дослідження та розробки була у Швеції – 
3,26%, Австрії – 3,07%, Данії – 3,03%, Фінлян-
дії – 2,90%, Німеччині – 2,87%, Бельгії – 2,45%, 
Франції – 2,23%; меншою – у Кіпрі, Румунії, 
Латвії та Мальті (від 0,46% до 0,77%) [16, c. 56].

Аналіз структури джерел інвестування іннова-
ційної діяльності та науково-технічних робіт пока-
зує наявність тенденції до зростання частки інозем-
ного інвестування та зменшення частки бюджетних 
асигнувань. Більшість промислових підприємств 
(68% у 2015 р.) використовує власні кошти в якості 
основного джерела інвестування інновацій. 

Генерування та використання знань, інвестиції 
в науку й освіту з метою забезпечення сталого роз-
витку і підвищення рівня життя в різних країнах 
суттєво відрізняються. За даними Світового банку, 
85% сукупних світових інвестицій у науку здійсню-
ють країни-члени ОЕСР, 11% – Індія, Китай і Бра-
зилія та нові промислово розвинені країни Східної 
Азії, і лише 4% – решта країн світу, до яких на-

лежить і Україна [17].
Цікаву думку наводить 

В. Ціпуринда у своєму до-
слідженні, визначаючи, що 
звичайне запозичення ін-
телектуальних досягнень 
інших держав без ефек-
тивного використання ка-
дрового потенціалу нації не 
вирішує проблеми створен-
ня незалежної національ-
ної економіки. Основною 
проблемою на шляху інте-
грації України до європей-
ського наукового простору 
є занепад і поступове руй-
нування сфери науки, яка 
нині має низький економіч-
ний потенціал [12, с. 23]. 

Всі негативні тенденції, 
які притаманні сучасно-
му економічному розвитку 
України, пояснюються по-
слабленням ролі держави у 
сфері управління досліджен-
нями і розробками, їх коор-
динації, відсутністю системи 
управління знаннями в кра-
їні та проблемою недофінан-
сування науково-дослідних і 
конструкторських розробок. 
За останні роки витрати на 
наукові дослідження та роз-
робки в Україні в середньо-
му за рік становили 0,3–0,5% 
ВВП. Як засвідчує світова 
практика, якщо на фінансу-
вання науки припадає мен-
ше 1% ВВП, вона виконує 
лише освітню і пізнавальну 
функцію; якщо ж більше 
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1% – економічну функцію [17, с. 15]. У країнах Єв-
росоюзу видатки на розвиток науки в середньому 
складають 2%, освіти – 10–12% ВВП [17, с. 36].

Таким чином,проаналізувавши підходи вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, дослідивши проблемні 
аспекти розвитку інтелектуального капіталу, за-
значимо, що механізм стійкого відтворення інте-
лектуального капіталу національної економіки по-
винен містити комплекс взаємопов’язаних заходів: 
впровадження ефективних механізмів державного 
фінансування відтворення інтелектуального капі-
талу, підвищення статусу науки і наукових кадрів, 
розробка моделей взаємодії держави, бізнесу та 
суспільства, створення системи комплексної та по-
етапної підготовки фахівців усіх галузей народного 
господарства, забезпечення чіткої системи правово-
го поля захисту інтелектуальної власності [12, с. 24]. 

Саме на впровадження таких інноваційних поетап-
них змін і повинна бути спрямована державна полі-
тика щодо формування інтелектуального капіталу. 

Висновки з проведеного дослідження.  
Інтелектуальний капітал є основою інновацій-
ної діяльності підприємств. Головною причиною 
низької інноваційної активності підприємств слід 
визнати відсутність довгострокових мотивацій 
організації високопродуктивної інноваційної ді-
яльності, а отже – і процесу відтворення інтелек-
туального капіталу. Наразі в сучасній економіці 
на перший план виходять інтелектуальні фактори 
економічного зростання у вигляді інноваційного 
капіталу, інтелектуального продукту, інтелекту-
альної власності, які відіграють у вирішальну роль 
в становленні нової економіки, набувають значен-
ня стратегічного фактору економічного розвитку.
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Аннотация
Исследована роль и значение интеллектуального капитала в современных трансформационных процессах развития 
экономики. Проанализированы трактовки понятия «интеллектуального капитала» и его структурных компонентов. 
Определено, что интеллектуальный капитал предоставляет современному предприятию весомые конкурентные пре-
имущества на рынке, выступает основой для определения его инновационного потенциала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, инновации, исследования и разработки, нема-
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Summary
The role and significance of intellectual in modern transformational processes of economic development is explored.  
The interpretation of the notion of "intellectual capital" and its structural components is analyzed. It is determined that 
intellectual capital gives the modern enterprise significant competitive advantages on the market, serves as the basis for 
determining the innovative potential.
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УПРЕЖДЕНИЕ СРЫВА ПОСТМОДЕРНА В СЦЕНАРИИ КОНТРМОДЕРНА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Тенденции архаизации общественной жизни, регресса в качестве материально-технической базы и состоянии технико-
технологических процессов наряду с откатом от социально-экономических достижений недавнего прошлого зримо сви-
детельствуют об усилении угрозы реализации сценариев контрмодерна как одной из вариаций постмодерна. В этом кон-
тексте решающими уровнями стратегического противоборства возможностей становятся региональные. Особое значение 
региональные потенциалы приобретают при постглобальном мироустройстве. Соответственно, раскрывается диапазон 
эффективных решений по предотвращению наиболее угрожающих динамик, показываются их спусковые механизмы.
Ключевые слова: прогресс, регресс, развитие, творчество, инновации, ценности, стратегическое управление, стимулирование.

Постановка проблемы. Человечеством нако-
плен достаточный потенциал как для кардиналь-
ного прорыва вперед на основе создания условий 
для наиболее полного общественно полезного во-
площения одарённости каждого, так и для само-
ликвидации  в отчуждённой череде бесконечных 
конфликтов и бессмысленной гонке потребитель-
ства/стяжательства.

Анализ публикаций. Лао-цзы и Конфуций, Абу 
Рейхан аль-Бируни и Абу Бакр Мухаммад ар-
Рази, Абу Али ибн-Сина и Абу Наср аль-Фараби, 
Аристокл (Платон) и Аристотель, Аристоник 
Пергамский и Марк Аврелий Антонин, Тиберий 
и Гай Гракхи, Савонарола и М. Ганди, А. Пуш-
кин и Н. Некрасов, М. Ломоносов и Г. Державин, 
В. Ключевский и Т. Грановский, Б. Телезио и 
Т. Кампанелла, Ф. Тютчев и А. Фет, Ж. Жорес и 
Ж. Гед, М. Бакунин, И. Кант, П. Лавров, Ф. Лас-
саль, К. Маркс, Д. Менделеев, Т. Мор, Г. Пле-
ханов, П. Прудон, А. Сен-Симон, В. Соловьёв, 
Дж. Уинстенли, С. Франк, Ш. Фурье, а также 
Р. Акофф, И. Алексеенко, Ж. Алфёров, У. Бек, 
Г. Беккер, Б. Большаков, А. Бузгалин, В. Букреев, 
Л. Вальрас, В. Галин, Э. Гидденс, Дж. Гэлбрейт, 
М. Делягин, Э. Дюркгейм, В. Ефимов, Э. Ильен-
ков, В. Иноземцев, В. Катасонов, Л. Кейсевич, 
А. Колганов, Р. Косолапов, Ю. Красин, Е. Кропа-
нева, О. Кузнецов, Дж. Курт, В. Медведев, К. Пе-
тров, А. Печчеи, А. Пигу, В. Пошатаев, И. При-
гожин, В. Пякин, Я. Режабек, В. Сагатовский, 
С. Сулакшин, Л. Туроу, Н. Ушенко, Ж. Фреско, 

А. Фурсов, М. Хазин, Ф. Хайек, Й. Хейзинга, 
И. Шкловский, Т. Шульц, Л. Эрхард, Ю. Яковец 
и др. пытались проанализировать возможности и 
пути очеловечивания общественных отношений, 
улучшения условий жизни и творчества при со-
вмещении саморегулирования человечества на 
основе традиций и распространения общественно 
важных инноваций.

Формулировка исследовательской задачи. 
Постглобализм меняет расстановку сил и приори-
теты как в международной, так и во внутренней 
политике, выводя в число решающих факторов 
динамику разноуровневых регионов. Чем больше 
оснований у общества, чем более сложная вну-
тренняя структура, тем она более устойчива в 
периоды относительных стабильности и измене-
ний, тем более способна к дальнейшему развитию.  
Поэтому постглобализм как форма взаимодей-
ствия культурно-цивилизационных миров вклю-
чил в себя процессы регионализации, федерали-
зации и глобализация и стал естественным этапом 
организации безопасности и развития человече-
ства. Да и в надгосударственном постглобальном 
структурировании её принципами обрастают во 
всех сферах жизни. В этой ситуации цель ста-
тьи – подведение промежуточных итогов в ис-
следовании региональных приоритетов, позволя-
ющих уберечь от опасностей постмодерна.

Изложение основного материала. Постсов-
ременная продуктивность культурно-цивилиза-
ционного мира формируется вокруг творческих 
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возможностей и интеллектуального потенциа-
ла человека, их организации и использования.  
Переход к ней кардинально меняет структуры 
развития, требуя переоценки ресурсной базы 
общественной безопасности (и, в частности, раз-
вития регионов как её неотъемлемого составля-
ющего элемента) [1–5]. При этом, на наш взгляд, 
во-первых, нет никаких оснований для ограни-
чения буквальным переводом «пост-» как после. 
Втягивание в тенденции постиндустриального 
общества и постмодерной культуры – это сме-
на модели жизни и методологии решений. Во-
вторых, естественно, в разных частях земного 
шара этот переход может нести заметно отли-
чающиеся черты [6–10]. Но кардинальным Вы-
зовом трансформаций является выбор между 
принятием разнообразия развития без жёсткого 
доминирования одной тенденции – или же от-
каз от развития (что тоже уже было в истории у 
многих цивилизаций), безвекторность вплоть до 
срыва в контрмодерн и деградацию. И угрожаю-
щих черт последнего (в т.ч. связанных с рыноч-
ным фундаментализмом) хватает.

Так, с одной стороны, новая эпоха создает 
условия для развёртывания свободы, разнообра-
зия, полилога. С другой стороны, если отпущен-
ные эпохой возможности будут упущены, тем 
самым будут необратимо очерчены горизонты 
последующих возможностей. Выход за границы 
прежнего «коридора свободы» может обернуться 
вовсе не прорывом к завидным постиндустри-
альным перспективам, а возвращением к соци-
альному каннибализму и варварству. Как пра-
вило, прогресс содержит в себе черты регресса. 
Общественные трансформации включают факто-
ры уникальные и закономерные, циклические и 
неповторимы. Социокультурные циклы развития 
сочетают элементы традиционные и инноваци-
онные. Но кардинально важен рост плюрально-
сти развития. В частности, ныне осуществляется 
конкуренция регионов не за овладение моделью 
жизнеустройства и развития, выделенной в ка-
честве наиболее успешной, а конкуренция меж-
ду таковыми моделями. Т.о. теперь конкуренция 
регионов – на основе состязании моделей; чем 
специфичней модель, тем легче и полнее можно 
учесть в ней особенности, условия, риски и воз-
можности конкретного региона [11–15]. 

Между тем, ойкумена по-прежнему сохраня-
ется и развивается силами нравственной само-
регуляции, развивающейся из ментальных ма-
триц народа в процессе обретения исторического 
опыта и освоения социокультурного наследия. 
Человек приходит в этот мир, чтобы наиболее 
полно воплотить себя соответственно собствен-
ным дарованиям и среде. Отнюдь не формаль-
ные конструкты, а качество жизни и возмож-
ности творчества определяют прогресс страны, 
а новые горизонты развития открываются там, 
где общественное устройство максимально спо-
собствует реализации творческого потенциала 
каждого. Но уже Модерн предоставил широкие 
возможности личностному выбору. И ныне кто-
то меняется, разделяя общераспространённые 
убеждения, кто-то – склонен к самостоятельной 
интерпретации и (пере)оценке. Вместе с тем, со-
отношение аспектов (в т.ч. социальных и индиви-

дуальных) конкурентоспособности для культур-
но-цивилизационных миров различно и подвижно.  
Как правило, например, представители модер-
ного стиля поведения (чаще свойственного насе-
лению промышленных центров) в большей мере 
стремятся к самореализации, потому в целом 
их ценности рационализируются, а они более 
активны и уверены в себе, тогда как аграрное 
население традиционных производств больше 
ориентировано на социальное окружение, кон-
формизм и традиции. При этом гармоничное 
состояние баланса различных составляющих 
частей общественной жизни формирует её ка-
чество соборности, позволяющее консолидиро-
вать интересы различных социальных групп без 
подавления какого-либо из них. Как известно, в 
организационной культуре и превалирует или 
агрессивный подход (разрешения и запрещения), 
или миролюбивый (предписания и заповеди).  
Соответственно, доминируют отношения либо 
конкуренции, либо партнёрского сотрудничества. 
Эти главенствующие подходы пронизывают си-
стемы мировоззрения, ценностей и норм, убеж-
дений и отношений (мифов, обрядов, ритуалов), 
а соответственно, и восприятия роли изменений, 
фактора времени, отличий по признакам пола, 
возраста, этнических особенностей и т. п., ини-
циируя доминирование индивидуалистической 
либо коллективистской культуры (которые зри-
мо отличаются в параметрах отношения к вме-
шательству в личную жизнь, степени влияния 
организации на самочувствие каждого, патерна-
лизма и расчёте на поддержку группой, иерар-
хическое продвижение – исключительно внутри 
знакомой среды и соответственно стажу либо как 
внутри, так и вне в соответствии с компетент-
ностью, дистанционность или сплоченность в со-
циальных коммуникациях, правило «жить, что-
бы творить» либо «получать, чтобы потреблять», 
стремление быть первым или быть как все, тяга 
к независимости или солидарности, социальная 
расположенность к успешным или неудачникам, 
доминирование логики или интуиции при при-
нятии решений и проч.). Соответственно, часто-
та выражения своего несогласия для культуры 
с высоким уровнем дистанции власти – преиму-
щественно, низкая, тогда как с низким уровнем – 
высокая, предпочитаемый стиль управления в 
первом случае – директивный, во втором – де-
мократический, восприятие неравенства – в пер-
вом случае, в основном, как неравенства людей, 
во втором, как неравенства ролей, отношение к 
представителям аппарата управления «они» или 
«мы», кардинально меняются также доступность 
руководства, соотношение права и традиции, 
архитектоника социальных структур, размеры 
дифференциации доходов и состояний, много-
численность периферийных социальных групп, 
степень информированности членов групп, ста-
тусность представителей разных групп, поведен-
ческие особенности в связи с высоким / низким 
уровнем избегания неопределённости. И если 
инструментальные, актуальные жизненные цен-
ности вторичны по отношению к иерархиям по-
требностей, то ценности фундаментальные сами 
во многом их определяют. Иерархии же ценно-
стей активно участвуют в выработке мотивов 
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активности человека, а в совокупности – его по-
веденческие характеристики. Таким образом, для 
коррекции муниципальной политики имеет смысл 
анализировать весь комплекс связей «ценности – 
мотивы – поведение». Разумеется, в каждом кон-
кретном случае его воздействие накладывается 
на субъективные особенности личности.

При учёте же лишь наиболее очевидных свя-
зей и механизмов (например, монетарных) упу-
скается виду широкий спектр реакций общества 
как социально-политической и социокультурной 
целостности, имеющей собственные цели и циклы 
трансформаций. Осуществление общественного 
прогресса: ценностно-смыслового, социально-эко-
номического, технико-технологического, – испы-
тывает всё более значительное воздействие со 
стороны структур регионального управления. 
К примеру, как для гармоничного развития, 
так и для экономического суверенитета крайне 
опасным является сохранение активности в по-
требительских центрах и обслуживающих пре-
имущественно внешние интересы «факториях» 
при разрушении актуально и потенциально вы-
сококонкурентных научно-образовательно-произ-
водственных кластеров. Вместе с тем, если для 
большинства культурно-цивилизационных миров 
базовые ценностно-смысловые комплексы сло-
жились и испытываются на прочность сложными 
постсовременными процессами, то для Украины 
активно идёт их доформирование. В свою очередь, 
тенденции к становлению в глобальном масштабе 
общества знаний усиливают значение интеллек-
туальной составляющей производительных сил, 
повышают функционально-ролевую востребован-
ность творческой активности и организационно-
управленческое повышение информационной гиб-
кости. Что, в свою очередь, повышает требования 
к условиям формирования осмысленной инициа-
тивы и разумной активности для создания про-
дуктивного трансформационного вектора и эф-
фективного применения принципов и механизмов 
осуществления публично-приватного партнёрства 
при тенденциях к усилению структурирующего 
значения общества знаний и многоярусности хо-
зяйствования [16–21].

Одновременно характер постглобализма ока-
зывается восприимчив к социальным комбинаци-
ям потребительского самоограничения в пользу 
творческого процесса и индивидуальной само-
дисциплины ради реализации сущностных сил. 
В этом процессе конвейеризации общественно 
значимых инноваций роль знаний имеет тен-
денцию повышаться настолько значительно, что 
порой формируемый социум характеризуют как 
общество знаний. Кардинальным является отно-
шение общества к ценности жизни и творчества 
каждого конкретного человека, а также состоя-
нию и динамике совокупности ценностей мате-
риальной и духовной культуры. Таким образом, 
общественный обмен от формы товарного обмена 
через обмен труда движется к обмену способ-
ностями с превалированием творческих сущ-
ностных сил. Изменение воспроизводственных 
процессов переплетается с транзитом динамик 
культуры. Соответственно, научно-образователь-
но-производственные циклы перенастраивают 
свои ведущие звенья: фундаментальные иссле-

дования – прикладные исследования – техни-
ческие разработки – изготовление новой тех-
ники – её распространение и использование, 
предполагая формирование как благотворной 
социально-экономической среды, так и иннова-
ционных точек концентрации изменений, находя 
пути решения противоречия между объективной 
потребностью в культивировании творческой 
одарённости (прежде всего, духовной) и «оттоком 
мозгов» в направлении наиболее благополучных 
регионов ойкумены. Первое акцентирует роль 
Сверхпроекта развития, второе – формирование 
научно-образовательно-производственных кла-
стеров с ядром из мозговых центров. Сущност-
ная разница динамик общественного развития 
воплощается как в целеполагании общественного 
Сверхпроекта, так и в отношении к индивидуаль-
ной одарённости, диапазоне творческой или от-
чуждённой среды их реализации. При этом если 
страны, находящиеся в ядре своих культурно-
цивилизационных миров, достаточно полно выя-
вили направления своих поисков (включительно 
организационного), определились с предпочтени-
ями и ограничениями, то возможность значимых 
для человечества находок возрастает на грани 
контактов, в зоне столкновений культурно-циви-
лизационных миров. Нынешний разрыв в уров-
нях развития доминирующих и отстающих стран 
таков, что шансы последних при полной откры-
тости хозяйства сводятся к получению статуса 
обслуживающей экономики и ресурсной базы  
(в том числе, трудовых мигрантов). Вместе с тем, 
для некоторых элементов хозяйственной струк-
туры именно закрытость и является фактором 
фиксации отсталости. Баланс составляющих от-
крытости и закрытости, возможностей постры-
ночного механизма и публично-приватного вза-
имодействия предусматривает формы сочетания 
энергии частной инициативы и предпринима-
тельства с гибким регулированием [22–26].

Глобальные трансформации связаны не 
только с другой моделью развития, но и с из-
менением привычных ресурсов регионального 
управления, с ростом малопрогнозируемости и 
многоиерархичности, а потому – с трансфор-
мацией характера взаимоотношений элиты и 
общества. Ресурсно-методологические базы обе-
спечения устойчивого развития значимо транс-
формируются, предрасполагая к осуществлению 
последовательной децентрализации. И если Мо-
дерн приучил к оптимизации развития за счёт 
унификации модели жизнедеятельности, то раз-
нообразие черт постмодерна (соответственно, 
постглобальности, постиндустриальности и т.д.) 
ориентирует на принципиальное несовпадение 
подходов. В этих условиях именно региональное 
управление способно интегрировать разнокаче-
ственные общественные (в т.ч. социально-эконо-
мические) отношения социума, где перемежа-
ющиеся уклады традиционные, современные и 
постсовременные. В частности, из-за ускорения 
общественной и хозяйственной жизнедеятель-
ности (например, быстрого устаревания знаний, 
актуализации требований мелкосерийного про-
изводства, вынуждающего к частой переналадке, 
etc.) абсолютной необходимостью становятся и 
переквалификация, и непрерывное образование, 
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и постоянное самообразование, а научные разра-
ботки являются весомой составляющей конечной 
конкурентоспособности. Знание же, опыт, квали-
фикация и т.п. заведомо рассеяны в обществе – 
так же, как и дарования. 

Причём архаизация общественной жизни и 
появление черт «нового средневековья» могут на-
растать наряду с постмодерной атомизацией со-
циума, а вовсе не быть возвратом к сплочённости 
общества традицией. Так, никакая (властвующая 
или оппонирующая и идущая к власти) элита 
сегодня не в состоянии выступать обособлен-
ной группой демиургов-правителей, обособлен-
но принимающих общественно важные решения. 
Напротив, требуется максимальное задействова-
ние потенциала всего народа и рефлексивности 
управления, гибкости обратных связей. Харак-
тер как самой постсовременности, так и переход-
ного периода к ней (в частности, обилие инверси-
онных и превращённо-иррациональных явлений 
и форм) акцентирует возможности субъектных 
отношений (как объективных, однако требующих 
опосредствования сознанием участников обще-
ственных процессов), прежде всего – в труде и 
управлении [27–34]. Эффективные организаци-
онно-управленческие инновации ориентирова-
ны на более полное раскрытие индивидуальной 
одарённости человека и связаны с гуманизацией 
механизмов реализации публичных и приватных 
интересов в формах соборности и партнёрства 
вокруг базовых общественных ценностно-смыс-
ловых комплексов. Соответственно, для социаль-
но-экономического (в частности – хозяйствен-
ного) успеха насущным становится переход от 
превалирования привычек и стереотипов дирек-
тивного администрирования к гуманизирован-
ным практикам и технологиям стимулирования: 
на индивидуальном уровне – деятельности, на 
общественном – желательных трансформаций. 
Ныне приоритетом регионального стратегическо-
го управления становится очеловечивание обще-
ственной жизни и создание социальных условий 
свободы и творчества для наиболее полного осу-
ществления и развития глубоко индивидуально-
го комплекса одарённости каждого. С этой целью 
требуется глубинная стратегическая футуроди-
агностика процессов и тенденций, позволяющая 
обеспечить научный уровень методологического 
и ценностно-нравственного обеспечения твор-
чества, прежде всего, в труде и управлении. 
А для предохранения от саморазрушительных 
и губительных для мира сил интеллектоёмкие 
формы материального и духовного производства 
должны прочно покоиться на фундаменте нрав-
ственности. Собственно, в рамках региональных 
стратегий и приходится решать вопросы поддер-
жания как стимулирующей среды, так и класте-
ров роста, находя пути решения противоречия 
между объективной потребностью в культиви-
ровании творческой одарённости (прежде всего, 
духовной) и «оттоком мозгов» в наиболее благо-
получные регионы.

Для стабильности общественной поддержки 
трансформаций и создания в их процессе усло-
вий долгосрочного социально-экономического 
развития на основе реализации постглобальных 
эндогенных моделей, имманентных возможно-

стям «умного общества» необходимы не только 
крупномасштабный маневр ресурсными базами 
и государственная поддержка «точек роста», в 
частности, – инновационных кластеров шестого-
седьмого технологического уклада, но и форми-
рование стимулирующей созидательный вектор 
перемен социокультурной среды, в частности, – 
комплексное укрепление мотивации развёрты-
вания и реализации творческого потенциала че-
ловека, а также обеспечение привлекательных 
условий жизни. Прежде всего, это ориентирует 
на применение механизмов совершения трудовых 
отношений, а также введение среднеевропейских 
социальных стандартов (например, оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, уровня жизни и т.д.). 
Вместе с тем, эффективное проведение направ-
ленной рефлексивной модернизации общества 
для реализации нового Сверхпроекта социально-
экономического развития коррелирует с подъёмом 
сознания. Интеллектуальная культура (и одно из 
ее высших воплощений – культура научная) – се-
годня не просто феномен культуры. Именно ре-
ализация и развитие научно-интеллектуального 
потенциала становится по мере роста объема и 
значения информационного обмена мощнейшим 
фактором жизни общества, партнёрства и кон-
куренции культурно-цивилизационных миров. 
А информационная конкуренция, в свою очередь, 
выступает определяющим условием участия в по-
лилоге. В свою очередь, сорезонирование кросс-
культурных и специфических для культурно-ци-
вилизационных миров характеристик формирует 
общественные платформы саморегулирования со-
циально-экономической целостности, вызывая на 
основе особенностей социокультурных стилистик 
доверие при отношениях партнёрства/коопера-
ции и конкуренции/состязания.

В свою очередь, научно-образовательный ком-
плекс сегодня – неотъемлемая часть как успешно-
го научно-образовательно-промышленного цикла, 
так и механизма социально-экономического раз-
вития. С одной стороны, научно-образовательный 
комплекс обязан предоставлять качественные 
услуги по своему профилю, воспитывая (именно 
образовывая, формируя) человека не только как 
носителя товара рабочая сила, но и как личность, 
готовую к встрече с задачами информационной 
эры, вызовами (пост)современного уровня. С дру-
гой, – для этого необходимо опираться на широ-
кое привлечение заинтересованных в результа-
тах подготовки представителей различных слоев 
гражданского общества (в первую очередь, рабо-
тодателей). Соответственно, на фоне кардиналь-
ности постглобализационных трансформаций на 
макроэкономическом уровне процессы конкурен-
ции и партнёрства, в тенденциях микроэкономики 
повышение значения факторов стимулирования 
использования одарённости работника выносят на 
первый план обеспечения своей конкурентоспо-
собности интеллектуальность схем хозяйствова-
ния. Вместе с тем, именно ухудшение не только 
состояния экономики, но и динамики её измене-
ний сопряжено с ухудшением качества инвести-
ционной направленности, например, акцентиро-
ванием вложений в морально устаревшие циклы, 
предприятия низкого технологического уклада 
и т.п., что повышает зависимость экономики от 
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внешних процессов, обескровливает и ослабляет 
хозяйственный потенциал культурно-цивилиза-
ционного мира. Напротив, обеспечение приори-
тетности научно-образовательно-производствен-
ных кластеров в состоянии не только дать толчок 
развитию экономики, но и способствовать росту 
независимости и субъектности на мировой арене.  
При этом как развитие производственной демокра-
тии/народовластия, так и кардинальное усложне-
ние материально-технической базы воспроизвод-
ства, в свою очередь, требуют содержательного 
и функционального изменения социального про-
странства экономики, всей общественной среды 
ойкумены. В условиях же инверсионного разви-
тия (если не гражданское общество создаёт го-
сударство, а государство обеспечивает функци-
онирование гражданского общества) развитая и 
структурированная общественность предполагает 
достижение определённого экономического уровня. 
Предиктором же в точке бифуркации может ока-
заться и слабое воздействие в ключевой точке.

Выводы. Осуществление общественного про-
гресса: ценностно-смыслового, социально-эконо-
мического, технико-технологического, – в значи-
тельной мере испытывает воздействие со стороны 
структур регионального управления. К примеру, 
как для гармоничного развития, так и для эко-
номического суверенитета крайне опасным явля-
ется сохранение активности в потребительских 
центрах и обслуживающих преимущественно 
внешние интересы «факториях» при разрушении 
актуально и потенциально высококонкурентных 
научно-образовательно-производственных кла-
стеров. При этом история предоставляет приме-
ры, когда варианты баланса интересов находи-
лись и при отказе от общественного прогресса.

Приверженность доминирующей в данный 
момент модели жизнеустройства и развития не 
только обрекает на отставание, расчеловечива-
ние и поражение в состязании регионов, но и 
подталкивает к срыву в контр модерн. Ныне ухо-
дит в прошлое успешность и доминирование не 
только какой-то из моделей, но и единственности 
подхода к развитию вообще. Вместе с тем, если 
Модерн приучил к оптимизации развития за 
счёт унификации модели жизнедеятельности, то 
разнообразие черт постмодерна (соответственно, 
постглобальности, постиндустриальности и т.д.) 
ориентирует на принципиальное несовпадение 
подходов. Теперь конкуренция разноуровневых 
регионов – это состязание моделей: чем выше 
своеобразие модели, тем легче и полнее можно 

учесть особенности своих условий, среды, цен-
ностно-смысловых комплексов, ментальных ма-
триц, наращивая конкурентные преимущества 
и сокращая роковые риски. При том происхо-
дят изменения не только отдельных социальных 
институтов, но и самих комплексных моделей 
жизнедеятельности и развития, отношений и 
структур. Контрмодерн – модели постмодерного 
доминирования регресса с его чертами: деинду-
стриализацией, откатом в сфере культуры, па-
дением уровня образования и т.д. Срыв постмо-
дерна как модели развития в контрмодерн как 
вариант деградации включает деградацию самой 
структуры общественных изменений, способа 
воспроизводства общественной жизнедеятель-
ности. Способность к устойчивости и изменению 
культурно-цивилизационных миров во многом 
определяется сплетённостью (в частности, под 
влиянием исторического опыта, социокультур-
ного наследия и ментальных матриц народа) 
объективных и субъективных факторов струк-
турирования, формирующих разнокачественные 
обратные связи и отношение к творчеству (ин-
дивидуальному и массовому, в труде и управ-
лении). Причём архаизация общественной жизни 
и появление черт «нового средневековья» могут 
нарастать наряду с постмодерной атомизацией 
социума, а вовсе не быть возвратом к сплочён-
ности общества традицией. Существо проис-
ходящих трансформаций общественной среды 
перемен связано с перерастанием стадиального 
(формационного, этапного) развития, с преодоле-
нием материальной доминанты жизнедеятельно-
сти. Акцентирование животного воспроизводства 
и идеализация рыночного фундаментализма сни-
маются процессами социального создания и вос-
создания, творчества и тиражирования, которые 
ложатся в основание духовно-ментальному раз-
витию, обеспечивающему новые формы тради-
циям на основе ценностно-смысловых комплек-
сов культурно-цивилизационных миров. Ныне 
лидеры творят смыслы, выдвигают идеи, аутсай-
деры тиражируют вещи.

Для повышения эффективности общественно 
оправданного, нравственно ориентированного и 
социально ответственного менеджмента необхо-
димо приоритетное рассмотрение научно-мето-
дологического основания перемен, особенностей 
преобразования на уровнях человеческого фак-
тора воспроизводства, общественной (прежде 
всего, социально-экономической) среды и струк-
турных кластеров развития.
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Анотація
Тенденції архаїзації суспільного життя, регресу в якості матеріально-технічної бази і стані техніко-технологічних 
процесів разом з відкотом від соціально-економічних досягнень недавнього минулого зримо свідчать про посилення 
загрози реалізації сценаріїв контрмодерна як однієї з варіацій постмодерну. У цьому контексті вирішальними рівнями 
стратегічного протиборства можливостей стають регіональні. Особливе значення регіональні потенціали набувають 
при постглобальному світоустрої. Відповідно, розкривається діапазон ефективних рішень щодо запобігання найбільш 
загрозливих динамік, показуються їх спускові механізми.
Ключові слова: прогрес, регрес, розвиток, творчість, інновації, цінності, стратегічне управління, стимулювання.
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PREVENTATION OF POST-MODERN’S COLLAPSING  
INTO SCENARIOS OF COUNTER-MODERN: REGIONAL DIMENSIONS

Summary
The tendencies of the archaization of public life, regression in quality of a material and technical base and the state of 
technical and technological processes, along with a rollback from the socio-economic achievements of the recent past, 
clearly demonstrate the increased threat of the realization of countermodern scenarios as one of the variations of post-
modernity. In this context, regional levels become the decisive levels of the strategic confrontation of opportunities.  
Regional potentials acquire special significance in the post-global world order. Accordingly, a range of effective solutions 
for preventing the most threatening speakers is revealed, their trigger mechanisms are shown.
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