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Порівняльний аналіз вартості Постачань газу По трубоПроводах  
та скраПленого Природного газу морем

москвіченко і.м., кобзарук в.о.
одеський національний морський університет

За останні роки глобалізації та ринкового фундаменталізму, світ оцінив переваги газу і виробники ста-
ли швидко нарощувати його видобуток, удосконалювати технології вилучення та доставки. В даний час 
відбувається перерозподіл газового ринку. Цей перерозподіл пов'язаний з тим, що традиційні методи 
видобутку і транспортування газу починають витіснятися новими, більш технологічними методами. 
найбільш відомими є сланцевий та скраплений природний газ. у цій статті ми порівняємо між собою 
технології транспортування природного газу, класичну – по трубах (газопроводу) і більш сучасну – у 
скрапленому стані (СПГ).
ключові слова: транспортування, газ, СПГ, трубопровід, аналіз, вартість, постачання, морські перевезення.

© москвіченко і.м., кобзарук В.о., 2016

Постановка проблеми. Загострення полі-
тичної та соціально-економічної ситуації, 

а також газового питання в україні, потребує 
вирішення таких задач, як оцінка стану та пер-
спектив всесвітнього газового ринку, аналіз вар-
тості постачань природного газу та СПГ, розгля-
нути питання щодо можливостей інвестування у 
побудову СПГ-терміналу, доцільності здійснення 
морських перевезень СПГ власним флотом.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження цих питань вне-
сли С.П. Баскаков, і.а. крупорницька, о.Б. Бра-
гінський, Є. андріанов, Л. уніговський, В. Щєрбі-
на та інші автори. Проте, незважаючи на велику 
кількість праць цих та інших науковців, швидкі 
зміни політичної та соціально-економічної ситу-
ації у світі доводять необхідність подальших до-
сліджень з даної проблематики.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. незважаючи на значну кіль-
кість наукових праць щодо проблеми доцільного 
транспортування газу, залишаються недостатньо 
розглянуті системи взаємодії між учасниками 
всесвітнього газового ринку, порівняння поста-
чань трубопровідного газу та СПГ морем з точки 
зору економічної доцільності, вивчення можли-
востей для перевезення СПГ морськими суднами.

мета статті. Порівняти вартість постачать 
газу по трубопроводам та скрапленого природ-
ного газу морем.

виклад основного матеріалу. на сьогоднішній 
день, традиційно для транспортування газу від 
місць видобутку до споживача застосовуються 
газопроводи (так званий трубопровідний тран-
спорт газу). на даний час, цей метод є основним 
способом транспортування. За різними оцінками, 
від 70 до 80% всього обсягу газу транспортується 
цим способом.

Технологічно цей спосіб досить простий, ви-
дається установкою комплексної підготовки газу 
(укПГ) газ під тиском до 75 атмосфер рухається 
по трубах діаметром до 1,4 метра. По мірі про-
сування газу по трубопроводу він втрачає енер-
гію, долаючи сили тертя між газом і стінкою тру-

би, так і між шарами газу в самій трубі. Тому 
через певні проміжки на маршруті транспорту-
вання споруджують компресорні станції (кС), на 
яких газ знову дожимаєтся до 75 атмосфер.

Щоб забезпечити транзит газу по трубопро-
воду, додатково потрібен так званий «технічний», 
або, використовуючи правильний термін, палив-
ний газ, що використовується для вироблення 
енергії, необхідної для роботи газоперекачуваль-
них станцій.

Для транспортування газу необхідно споруди-
ти і здійснювати обслуговування трубопроводу. 
Ці витрати становлять значну частину собівар-
тості газу.

Скраплений (або зріджений) природний газ 
(СПГ), або скраплений нафтовий газ (СнГ) – 
очищений і підготовлений або відокремлений від 
природного газ, зріджений при охолодженні або 
під тиском для полегшення зберігання або тран-
спортування. Складається СПГ в основному з 
метану, пропану і бутану. Газ надходить з уста-
новки комплексної підготовки газу (укПГ) пере-
робляється в СПГ на так званих скраплюючих 
установках, де при температурі навколишнього 
середовища нижче 160 градусів і/або при тиску 
вище 100 кПа відбувається зрідження. В одній і 
тій же ємності, зрідженого природного газу вміс-
титься в 600 разів більше, ніж звичайного [1].

у такій формі газ може транспортуватися 
морським, залізничним або автомобільним тран-
спортом, тривалий час зберігатися у спеціально 
обладнаних сховищах, перероблятися на газопере-
робних підприємствах або відвантажуватися по га-
зопроводу споживачам. Перед поставкою безпосе-
редньо споживачеві СПГ повертають в початкове 
газоподібний стан на регазифікаційних терміналах, 
після чого він може застосовуватися в побуті для 
опалення, підігріву води та приготування їжі; і на 
автомобільному транспорті в якості палива.

Для транспортування газу у скрапленому стані 
використовують спеціальні танкери – газовози.

Це спеціальні кораблі, на яких газ перево-
зиться у зрідженому стані за певних термоба-
ричних умовах. Таким чином, для транспорту-

Економічні науки
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вання газу цим способом необхідно протягнути 
газопровід до берега моря, побудувати на березі 
скраплюючий газ завод, порт для танкерів і самі 
танкери. Такий вид транспорту вважається еко-
номічно обґрунтованим при віддаленості спожи-
вача скрапленого газу більше 3000 км.

у сфері мережного газу постачальники жор-
стко прив'язані до споживачів трубопроводами. 
і ціни на поставки визначаються довгострокови-
ми контрактами. у випадку орієнтації споживача 
на СПГ, йому достатньо мати термінал з прийо-
му зрідженого природного газу, а закупівлі про-
водити на біржі по мірі необхідності. Тому ринок 
СПГ менш монополізований [2].

Постачальники СПГ виграють за рахунок еко-
номії на морських перевезеннях. При сприятли-
вих умовах ціна постачання газу танкером може 
бути нижче ціни поставки по газопроводу майже 
на порядок. Порівняння транспортних витрат з 
використанням СПГ та газовозів показує, що при 
збільшенні відстані транспортування витрати 
збільшуються набагато більш низькими темпа-
ми, підтверджуючи привабливість нового ринку 
зрідженого природного газу. навпаки, проклад-
ка як наземних, так і підводних трубопроводів із 
зростанням відстаней збільшує собівартість тра-
диційного природного газу набагато швидше [3].

найбільшими постачальниками СПГ на сві-
товому ринку є катар, малайзія, індонезія, ав-
стралія, алжир, СШа, норвегія.

у 2013 р. на ВТП ncG було реалізовано 
близько 48 млрд кубометрів фізичної газу (зо-
крема, висококалорійний н-газ і низькокалорій-
ний L-газ, причому на останній припадає лише 
10-20% від загального фізичного кількості), на 
Gaspool – 40,4 млрд. Разом на обох німецьких 
хабах в 2013 р. було реалізовано близько 90 млрд 
кубометрів фізичної газу (нідерландською TTF в 
2013 р. реалізовано ще близько 46 млрд) [4].

у Росії перший завод з виробництва СПГ був 
побудований на Сахаліні, в рамках проекту «Са-
халін-2». урочистий пуск заводу відбувся в 2009 
році і «Газпром» не збирається упускати цей 
зростаючий ринок.

Зрозуміло, ніхто не буде демонтувати існую-
чу газотранспортну систему, її потенціал ще не 
до кінця вичерпаний. Будуть будуватися і нові 
газопроводи, особливо в регіонах, віддалених від 
узбережжя. але ситуація така, що частка СПГ 
на ринку природного газу зростає і потенціал 
зростання дуже великий, тому говорити про ста-
білізації газового ринку не доводиться [5].

у міру зростання залежності основних цен-
трів споживання газу від імпорту торгівля СПГ 
буде грати все більшу роль у передачі цінових 
сигналів між регіональними ринками Європи, 
азіатсько-Тихоокеанського регіону та Північної 
америки. Разом з тим, в структурі імпорту між 
цими регіонами в період до 2030 року і далі бу-
дуть зберігатися існуючі відмінності.

у міру зниження власних обсягів видобутку 
в Європі утворюється дефіцит, що усувається за 
рахунок імпорту і СПГ, і газу, що поставляється 
по трубопроводах, в той час як у Північній аме-
риці падіння обсягів видобутку компенсується, 
головним чином, постачаннями СПГ.

В азіатсько-Тихоокеанському регіоні зроста-
ючий попит задовольняється шляхом збільшен-

ня обсягів власного видобутку (але при активіза-
ції внутрішньорегіональної торгівлі) та імпорту 
СПГ. Хоча СПГ грає важливу роль в ліквідації 
дисбалансів між попитом і пропозицією у всіх 
трьох основних газоспоживаючих регіонах, тор-
гівлю трубопровідним газом буде як і раніше 
буде сконцентровано в Європі [6].

незважаючи на те, що більша частина газу, 
що йде до Європи, як і раніше поставляється по 
трубопроводах за довгостроковими контракта-
ми з термінами дії до 2025 року і далі, на ринку 
очікується поява кількох нових постачальників 
СПГ. Важливим фактором, який вплине на здат-
ність поставок СПГ конкурувати на ринках спо-
живання, буде його конкурентоздатність з точки 
зору витрат у порівнянні з газом, що поставля-
ється по трубопроводах.

Підвищення цін на газ і нові технології, які 
зумовлюють істотне зниження витрат у секторі 
СПГ, сприяли підвищенню конкурентоспромож-
ності СПГ в порівнянні з трубопровідним газом. 
Разом з тим, останнім часом спостерігається зво-
ротна тенденція зважаючи на стрімке зростан-
ня цін на сталь і навіть ще більшого збільшення 
вартості заводів зі скраплення [7].

Зіставлення витрат на транспортування газу 
по сухопутних і морських трубопроводів з витра-
тами на перевезення СПГ публікуються з кінця 
1970-х років, коли це питання було поставлено 
в практичну площину в зв'язку з експортом ал-
жирського газу. недавнє зіставлення витрат було 
включено в обстеження з енергетики комісії ЄС, 
що дає змогу порівняти вартість СПГ і газу, що 
перекачується по трубопроводах великої довжи-
ни, на основі різних припущень

Даний аналіз показує точки беззбитковості 
для трубопровідної транспортування та поставок 
СПГ відповідно на відстані в 3000 км і 6500 км для 
проектів з пропускною здатністю в 10 млрд. м3 і 
25 млрд. м3 на рік з скороченням рентабельних 
відстаней у випадку більш пересіченої місцевості 
і суттєво більш короткі відстані рентабельності 
для морських трубопроводів.

у період 1990-2000 років витрати на зріджу-
вання знизилися на 25-35%, а витрати на морські 
перевезення – на 20-30%.

Різна пропускна спроможність на рівні 10, 
25 і 40 млрд. м3 на рік; у разі трубопровідного 
газу, включаються капітальні витрати, пов'язані 
з прокладанням трубопроводів і будівництвом 
газокомпресорних станцій; у разі ЗПГ – танкер 
вантажомісткістю в 135 тис. м3 і регазифікацій-
ний термінал з продуктивністю у 8 млрд. м3 у 
рік; всі об'єкти відповідають нинішній найкращій 
технологічній практиці.

аналогічний порівняльний аналіз був прове-
дений Jensen Associates у 2005 году і забезпечив 
можливість зіставлення вартості проектів ЗПГ і 
морських / сухопутних трубопроводів, а також 
трубопроводів високого / низького тиску. Дане 
дослідження дозволяє зробити висновок про те, 
що проект з однією технологічною лінією СПГ 
дешевше всіх інших варіантів при відстані понад 
4500 км. При подальшому зниженні витрат від-
стань беззбитковості скоротиться в найближчому 
майбутньому навіть ще більше. 

При цьому, однак, слід мати на увазі, що ви-
падки прямого зіставлення поставок СПГ і газу 
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по трубопроводах є швидше виняток: основними 
випадками є поставки північно-африканського і, 
можливо, нігерійського газу до Європи, а також 
поставки близькосхідного газу до Європи – мож-
ливо, при їх поєднанні з деякими випадками по-
ставки газу з Затоки в Пакистан та індію. навіть 
у цих випадках мова буде йти про різні відстанях 
зважаючи на відмінності між маршрутами мор-
ських перевезень і транспортуванням по суші.

Для Японії і Північної америки СПГ залиша-
ється основним варіантом імпорту газу. можли-
ві проекти прокладання трубопроводів до Японії 
будуть брати свій початок в інших регіонах в по-
рівнянні з поставками СПГ. аналогічним чином, 
основна частина запасів газу в колишніх радян-
ських республіках розташована в середині Єв-
разійського континенту і тому неминуче вимагає 
транспортування по трубопроводах.

В світі сьогодні налічується 19 країн-експор-
терів СПГ. найбільшим з них є катар, на частку 
якого припадає 32% всієї світової торгівлі СПГ. За 
ним йдуть австралія (12%) і малайзія (10,2%) [8].

катар, невелика держава на аравійському 
півострові, є класичним прикладом бурхливого 
зростання економічного добробуту за рахунок 
видобування та експорту енергоносіїв. В цілях 
забезпечення енергетичної безпеки СШа у 90-
ті роки вклали величезні інвестиції в будівни-
цтво сучасної газодобувної промисловості та 
СПГ-флоту для транспортування катарського 
газу в Північну америку. «Сланцева революція» 
на першому етапі дозволила СШа забезпечити 
внутрішні потреби у вуглеводневих ресурсах. 
Вивільнені газові потужності катару були затре-
бувані в динамічному азіатсько-Тихоокеансько-
му регіоні (аТР). крім того, катар співпрацює з 
найбільшими світовими енергетичними компані-
ями, що дозволяє йому використовувати і розви-
вати у сфері скраплення газу новітні технології, 
які забезпечують безперечне лідерство в цьому 
вигляді газового бізнесу [9].

не слід також залишати поза увагою і зна-
чення витрат на транспортування газу в міжна-
родній торгівлі цим сировинним товаром. Форму-
вання ціни на газ, що є предметом міжнародної 
торгівлі, на ринку, де попит перевищує пропози-
цію, засновується на чистій експортної вартості 
(«нетбек»), що виводиться з вартості заміщення 
газу субститутами або ж з ринкової ціни газу 
на ємному і ліквідному ринку. Витрати на тран-
спортування, в кінцевому рахунку, віднімаються 
з дохідної частини експортера. Для експортера 
основне питання буде полягати в привабливос-
ті чистої дисконтованої вартості тієї винагороди, 
яку він отримує за вичерпання своїх ресурсів. 
Зіставлення витрат на транспортування буде 
лише одним з елементів, що визначають рішення 
власника ресурсів про те, чи слід йому реалізо-
вувати свій газ і якщо так, то яким чином і де.

Для того, щоб виявити доцільність морських 
перевезень СПГ для україни, було проведено по-
рівняння між вартістю закупівлі газу у вигля-
ді СПГ, що постачається морем з катару (най-
більш імовірного імпортера СПГ до україни на 
найближчі роки), та газу, який постачається по 
трубопроводах з Європи.

Спочатку треба сказати, що в україні спожи-
вається близько 55 млрд. м3 імпортного газу за рік.

Таким чином, проведемо розрахунок того, яку 
кількість газу отримає україна, якщо його по-
стачатиме катар впродовж одного року одним 
судном вантажомісткістю 140000 м3 СПГ.

Виходячи з того, що відстань між катарським 
портом Доха та українським портом одеса (його 
було взято для розрахунків, оскільки досі оста-
точно не відомо, в якому саме порту буде збу-
дований регазифікаційний термінал) становить 
4187 морських миль, а середня швидкість СПГ-
танкера – 16 вузлів (з урахуванням зниження 
швидкості в каналах), можна розрахувати кіль-
кість рейсів за рік. але спочатку розрахуємо час 
одного рейсу за формулою:

Tp = tx * 2 + tст*2
де Tp – час рейсу, години,
tx – ходовий час, години,
tст – час стоянки, години.
Ходовий час знайдемо за формулою:

 

де S – відстань, яку проходить судно від пор-
ту відправлення до порту призначення, морських 
миль,

w – середня швидкість, з якою рухається суд-
но, вузлів. 

крім того на прибуття, оформлення, вантажні 
операції і т.д. (час стоянки) в кожному порту від-
водиться 24 години. Тому ходовий час дорівню-
ватиме наступному:

tx = 4187 мор. миль / 16 вузлів = 262 години 
або 10 діб 22 години.

Таким чином, час рейсу становитиме:
Tp = 262 години * 2 + 24 години * 2 = 572 го-

дини або 23,83 доби.
кількість рейсів за рік розрахуємо за форму-

лою:

 

де Kp – кількість рейсів за рік,
Е – тривалість експлуатаційного періоду суд-

на, діб,
Tp – час рейсу, діб.
Таким чином, кількість рейсів за рік склада-

тиме:
Кр = 330 / 23,83 = 13,84 (рейси).
отже, за рік СПГ-танкер з катару до україни 

зможе виконати 13 повних рейсів.
Тепер розрахуємо яку кількість газу він пере-

везе за 13 рейсів. Для цього спочатку розрахує-
мо, скільки кубічних метрів газу у 140000 кубіч-
них метрів ЗПГ:

140000 * 615 = 86 100 000 (м3).
Звідси витікає, що за 13 рейсів танкер пере-

везене наступну кількість газу:
86 100 000 * 13 = 1 119 300 000 (м3).
Вартість закупівлі такого обсягу газу в ката-

ру коштуватиме україні:
1 119 300 000 * 270 / 1000 = 302 211 000 (дол. 

СШа).
Такий самий обсяг газу, в разі його придбання 

в Росії та транспортуванні по трубопроводу, ко-
штуватиме українській стороні:

1 119 300 000 * 400 / 1000 = 447 720 000 (дол. 
СШа).

Сума, що становитиме різницю між витрата-
ми на закупівлю катарського та російського газу 
в обсязі 1 119 300 тис. м3, буде наступною:
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447 720 000 – 302 211 000 = 145 509 000 (дол. 
СШа).

отже, результати розрахунків показують, що 
транспортування СПГ морем та побудова рега-
зифікаційного терміналу в україні є доцільним з 
точки зору економіки.

висновки і пропозиції. Виходячи з порівняльно-
го аналізу світових цін на газ, що транспортується 
морем у вигляді СПГ, та трубопровідний газ, мож-
на зробити висновок про те, що раціональність ви-
користання морських перевезень СПГ ґрунтується, 
головним чином, на умовах відстані, характеристи-
ки місцевості та інших. крім того, можна додати, 
що СПГ надає можливості всесвітнього охоплення 
споживачів. Для нього відсутня така проблема, як 
відносини між країнами-транзитерами.

В результаті проведення розрахунків для 
уявного, але більш конкретного випадку закупів-
лі СПГ україною в катарі на умовах СіФ, було 
зроблено ряд висновків:

1) за даними, що представлені періодични-
ми виданнями на сторінках всесвітньої мере-

жі internet, вартість будівництва регазифіка-
ційного терміналу на території одного з портів 
україни на узбережжі чорного моря може 
обійтися у 1,2-2 млрд. дол. СШа. Економія на 
закупівлі катарського СПГ відносно закупівлі 
європейського трубопровідного газу становила 
145 509 000 дол. СШа, а це 0,12 – 0,07 вартості 
такого терміналу;

2) кількість газу, яку можливо перевезти з 
катару до україни за 13 рейсів одним танкером 
у вигляді СПГ, становить біля однієї п’ятдесятої 
частини або 2% сумарного обсягу імпортного 
газу, що споживається україною.

крім того, в разі транспортування газу по 
трубопроводах питання про інвестиції також 
неможливо ігнорувати. Газотранспортна систе-
ма потребує постійного підтримання пропускної 
здатності, а для цього необхідно вкладати ко-
шти і у відновлення самої «труби», і у компре-
сорні станції.

Тому перевезення газу морем у вигляді СПГ 
для україни є перспективним та доцільним.
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сравнительнЫй анализ стоимости Поставок газа  
По сухоПутнЫм трубоПроводам  
и сЖиЖенного Природного газа морем

аннотация
За последние годы глобализации и рыночного фундаментализма, мир оценил преимущества газа и 
производители стали быстро наращивать его добычу, совершенствовать технологии извлечения и до-
ставки. В настоящее время происходит перераспределение газового рынка. Это перераспределение 
связано с тем, что традиционные методы добычи и транспортировки газа начинают вытесняться но-
выми, более технологичными методами. наиболее известными является сланцевый и сжиженный при-
родный газ. В этой статье мы сравним между собой технологии транспортировки природного газа, 
классическую – по трубам (газопровода) и более сучачну – в сжиженном состоянии (СПГ).
ключевые слова: транспортировка, газ, СПГ, трубопровод, анализ, стоимость, поставки, морские 
перевозки.
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CoMpArAtIVe AnAlysIs of the Cost of gAs supplIes VIA oVerlAnd 
pIpelInes And lIquefIed nAturAl gAs by seA

summary
in recent years of globalization and market fundamentalism, the world has realized the benefits of 
gas and manufacturers quickly began to increase its production, improve the technology of extraction 
and delivery. currently there is a redistribution of the gas market. This redistribution is due to the 
fact that traditional methods of gas production and transportation were being replaced by new, more 
technologically advanced methods. The most famous is shale and liquefied natural gas. in this article we 
will compare between the technology of transportation of natural gas, classical – pipe (the pipeline) and 
more sucaco in a liquefied state (LnG).
Keywords: transportation, gas, LnG, pipeline, analysis, cost, delivery, sea transportation.
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Проблеми обліку та уПравління дебіторською заборгованістю

носенко і.ю.
навчально-науковий інститут економіки

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню проблем обліку дебіторської заборгованості підприємств. Розглянуто 
особливості обліку дебіторської заборгованості на українських підприємствах. Визначено актуальні про-
блеми обліку дебіторської заборгованості, що потребують їх практичного розв'язання. наведено шляхи 
вирішення таких проблем.
ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітори, контрагенти, розрахунки, суб’єкти господарської 
діяльності.

© носенко і.Ю., 2016

Постановка проблеми. Проблема обліку де-
біторської заборгованості є досить акту-

альною. Вона пов’язана з ступенем платоспро-
можності підприємств. невиконання ними своїх 
фінансових зобов’язань призводить до зменшен-
ня такого активу, як гроші у їхніх постачальни-
ків, через що їхня платоспроможність теж зни-
жується. Досить велика кількість підприємств 
не можуть функціонувати в нормальних умовах, 
через відсутність достатньої кількості коштів у 
обігу. у таких умовах підприємствам потрібно 
приділяти досить велику увагу контролю розра-
хунків з дебіторами.

аналіз останніх досліджень і публікацій. най-
більш вагомі дослідження питань регулювання 
організації бухгалтерського обліку та удоскона-
лення аналізу дебіторської заборгованості здій-
снили вітчизняні дослідники: і.о. Бланк, м.Д. Бі-
лик, Ф.Ф. Бутинець, а.Д. Бутко, С.Ф. Голов, 
Л.В. Городянська, Р.о. костирко, В.м. костючен-
ко, Г.о. кравченко, С.а. кузнєцова, Л.о. Лігонен-
ко, а.а. мазаракі, Г.В. митрофанов, Є.В. мних, 
Л.В. нападовська, Ю.і. осадчий, Г.В. Савиць-
ка, В.В. Сопко, а.Г. Шаповалова, В.о. Шевчук, 
о.а. Шевчук та ін. З іноземних вчених необхідно 
відзначити а. апчерча, Дон Р. Хенсена, Д. нор-
тона, Р. каплана, Я.В. Соколова та інших. Вра-
ховуючи надбання науковців з обліку та аналізу 
дебіторської заборгованості, залишаються неви-
рішеними ряд теоретичних та практичних пи-

тань щодо забезпечення інформаційних потреб 
внутрішніх користувачів. 

мета статті є виявлення існуючих проблем, 
пов’язаних з обліком розрахунків з дебіторам, та 
обґрунтування напрямів удосконалення обліку. 
Формування механізму ефективного управління 
дебіторською заборгованістю. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
В україні процес проходження господарських 
розрахунків стримується недосконалим законо-
давством. Відсутні гарантії на своєчасне одержан-
ня грошей за відвантажений споживачам товар у 
відповідності з договором. Така ситуація «паралі-
зує» діяльність підприємства. у зв’язку з тим, що 
безнадійна заборгованість, на сьогоднішній день в 
україні, посідає досить вагоме місце у складі всієї 
заборгованості особливої уваги потребує порядок 
списання простроченої дебіторської заборгованос-
ті оскільки існує прямий взаємозв’язок між таким 
списанням і формуванням оподатковуваної бази 
податку на прибуток. Проблема підприємства не 
лише у тому, що борги не повертаються, а і у 
тому, що досить складно оцінити суму ймовірної 
безнадійної заборгованості, розрахувати резерв 
для її списання і, тим більше, списати її у бухгал-
терському обліку [6, 112-114].

Слід зазначити, що у спеціальній економічній 
літературі немає єдності щодо визначення сут-
ності поняття «дебіторська заборгованість». осо-
бливий підхід до тлумачення дебіторської забор-
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гованості спостерігається у закордонних авторів. 
Так, аccounts receivable (англ.) поряд із дебітор-
ською заборгованістю має такі варіанти пере-
кладу: рахунки дебіторів, рахунки до отримання, 
дебітор по розрахунку. Латинське слово debitum 
перекладається як борг, обов’язок. Деякими ав-
торами дебіторська заборгованість розглядається 
як кошти, вилучені в підприємства, або які пев-
ний термін знаходяться в інших осіб [1, 16-25]. 
на нашу думку, таке трактування не є достатньо 
коректним та потребує доповнення.

у зв’язку з недостатньою визначеністю сут-
ності дебіторської заборгованості, на думку окре-
мих вчених [1; 2; 3; 5], нормативно закріплена 
класифікація дебіторської заборгованості не є 
вичерпною і достатньою для прийняття якісних 
управлінських рішень.

Щодо питання, які ж критерії класифікації по-
винні бути закріплені нормативно, то науковці по-
ділилися на два табори. Перша група вчених вва-
жає за необхідне якомога детальніше відображати 
дебіторську заборгованість на балансі підпри-
ємства, друга – дотримується думки, що значне 
збільшення статей в активі балансу підприємства 
призведе до невиправданої громіздкості звітної 
форми та, як наслідок, – її незрозумілості для 
основних користувачів інформації. обидва підхо-
ди рівноцінно корисні і в науковій, і в практичній 
площині. однак, на нашу думку, немає підстав 
для конфронтації. Так, нормативно закріплені 
критерії класифікації дебіторської заборгованості 
та порядок її відображення у звітності мають дея-
кі вади (на наш погляд, незначні), можлива більш 
детальніша диференціація заборгованості на види 
тощо. нами пропонується класифікація дебітор-

ської заборгованості, яка залежно від специфіки 
підприємства може коригуватися (див. рис. 1).

Слід також згадати про те, що класифікація 
дебіторської заборгованості тісно пов’язана з 
проблемою її оцінки. остання ґрунтується на її 
первинній вартості, яка в свою чергу залежить 
від виду дебіторської заборгованості й особливос-
тей її визначення. Беззаперечним є й той факт, 
і про це свідчать статистичні дані, що дебітор-
ська заборгованість за товари, роботи, послуги 
має найбільшу питому вагу у складі дебіторської 
заборгованості взагалі. у деяких підприємств 
заборгованість за товари, роботи, послуги сягає 
90-100% відносно її загальної величини. і це є 
цілком природним явищем, оскільки інші види 
дебіторської заборгованості не вважаються еко-
номічно виправданими. у рамках нашого дослі-
дження особливу увагу має бути приділено саме 
дебіторській заборгованості, що пов’язана з реа-
лізацією продукції, товарів, робіт або послуг.

Результати аналізу та систематизації сучас-
них науково-практичних розробок та досліджень 
з питань управління грошовими потоками до-
зволили побудувати модель управління дебітор-
ською заборгованістю (рис. 2). Процес управління 
дебіторською заборгованістю базується на певно-
му механізмі, який включає елементи зовнішньо-
го і внутрішнього регулювання, а саме: 

– державне, правове та нормативне регулю-
вання процесу обліку дебіторської заборгованості 
підприємства; 

– ринковий механізм регулювання роботи 
підприємства з контрагентами; 

– розробка системи інформаційного забезпе-
чення процесу управління дебіторською заборго-

ваністю підприємства; 
– розробка кредитної політики та 

адаптація її умов до кожного дебітора 
підприємства;

– облік та оцінка стану дебіторської 
заборгованості підприємства; 

– розробку заходів щодо знижен-
ня ризику та підвищення ефективності 
управління дебіторською заборгованістю.

кожному елементу механізму 
управління дебіторською заборгованіс-
тю відповідає певний напрям дії. 

Державне, правове та норматив-
не регулювання процесу обліку дебі-
торської заборгованості підприємства 
складається з законодавчих і норма-
тивних актів державних органів, які 
регулюють дані операції.

Ринковий механізм регулювання 
роботи з дебіторською заборгованістю 
включає в себе загальний стан еконо-
міки в країні, доступність кредитних 
ресурсів, сезонність виробництва і про-
дажу, стан розрахунків між підприєм-
ствами в державі; рівень інфляції, га-
лузеві особливості та ін. 

Розробка системи інформаційного 
забезпечення процесу управління де-
біторською заборгованістю здійснює 
інформаційну підтримку та являється 
важливим етапом та необхідною умо-
вою побудови ефективної системи ро-
боти з дебіторською заборгованістю. 

Небажане, вимушене розгортання подій

Заборгованість, непов’язана з 
реалізацією продукції, товарів, робіт, 

послуг 

Заборгованість, пов’язана з 
реалізацією продукції, товарів, робіт, 

послуг 

Економічно невиправдана

Заборгованість 
за продукцію, 
товари, робіти, 

послуги 

Заборгованість 
за продукцію, 
товари, робіти, 

послуги, яка 
забезпечена 
векселями 

Заборгованість за 
виданими 
авансами 

Заборгованість 
за майно, 

передане у 
фінансову 

оренду 
Заборгованість 

щодо розрахунків 
із бюджетом 

Заборгованість 
забезпечена 
векселями 

Інша 
заборгованість 

Заборгованість 
щодо нарахованих 

доходів

Заборгованість 
щодо внутрішніх 

розрахунків

Заборгованість, 
стосовно якої 

строк оплати не 
настав

Заборгованість,
яка не погашена в 

строк

Пролонгована 
заборгованість 

Заборгованість,
стосовно якої 

закінчився строк 
позивної давності

Безнадійна заборгованістьСумнівна

ВИДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Запланована Незапланована
НемонетарнаМонетарна

Поточна Середньостроков Довгострокова

З дати виникнення минуло 
12 місяців

З дати виникнення минуло 
3 місяці

рис. 1. класифікація дебіторської заборгованості підприємства
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Розробка кредитної політики та адаптація 

її умов до кожного дебітора підприємства є од-
ним з основних етапів в системі управління де-
біторською заборгованістю, оскільки являєть-
ся важливою складовою конкурентної стратегії 
підприємства, сприяє підвищенню попиту та 
максимізації прибутку підприємства.

Формування ефективної кредитної політики 
управління дебіторською заборгованістю підпри-
ємства передбачає здійснення певних послідов-
них етапів її розробки: 

1-й етап: визначення можливих сум оборот-
них коштів, які підприємство може спрямувати в 
дебіторську заборгованість; 

2-й етап: формування стандартів оцінки по-
тенційних дебіторів підприємства;

3-й етап: аналіз та ранжування покупців та 
формування бази даних потенційних дебіторів 
підприємства;

4-й етап: формування методології диференці-
йованого підходу до ціноутворення залежно від 
рангу дебітора; 

рис. 2. модель управління дебіторською заборгованістю підприємства

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Зовнішній механізм управління
дебіторською заборгованістю

Внутрішній механізм управління
дебіторською заборгованістю

Розробка системи інформаційного
забезпечення процесу управління

дебіторською заборгованістю 

Державне, правове та нормативне
регулювання процесу обліку
дебіторської заборгованості

Ринковий механізм регулювання
роботи підприємства з контрагентами

Розробка кредитної політики та
адаптація її умов до кожного дебітора

Механізм формування кредитної 
політики підприємства

Визначення можливих сум
оборотних коштів, які АТП може

спрямувати в дебіторську заборгованість

Формування методології
диференційованого підходу до

ціноутворення залежно від рангу дебітора

Формування стандартів оцінки
потенційних дебіторів

Визначення оптимальної грошової 
компоненти в розрахунках

Аналіз та ранжування покупців
та формування бази даних

потенційних дебіторів

Формування типу кредитної
політики та системи кредитних
умов відповідно рангу дебітора

Розрахунок резерву сумнівних

Моделювання наслідків та визначення 
ефективності розробленої кредитної 

політики

Облік та оцінка стану дебіторської
заборгованості

Механізм обліку та оцінки дебіторської заборгованості

Облік і аналіз дебіторської 
заборгованості по:

- дебіторах
- термінах виникнення

- номенклатурних
групах товарів, робіт, послуг

Оцінка вірогідності виникнення дебіторської 
заборгованості по кожному контрагенту

Оцінка втрат від несвоєчасного
погашення дебіторської заборгованості 

Оцінка співвідношення дебіторської і
кредиторської заборгованостей 

Розробка заходів щодо зниження ризику та
підвищення ефективності управління 

Системи заходів управління дебіторською заборгованістю

Застосування гнучких форм 
розрахунків

Застосування гнучких форм 
розрахунків

Застосування гнучких форм 
розрахунків

Підтримка і розвиток ділової репутації підприємства

Розробка методів та підходів щодо
стягнення простроченої дебіторської 

заборгованості

Використання методик захисту
дебіторської заборгованості від 

знецінення
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5-й етап: формування типу кредитної політи-
ки та системи кредитних умов відповідно рангу 
дебітора; 

6-й етап: визначення оптимальної грошової 
компоненти в розрахунках; 

7-й етап: розрахунок резерву сумнівних боргів;
8-й етап: моделювання наслідків та визначен-

ня ефективності розробленої кредитної політики. 
облік та оцінка стану дебіторської заборго-

ваності підприємства має важливе значення, 
оскільки сприяє: 

– упорядкуванню існуючої інформації по роз-
рахунках; 

– своєчасному та правильному відображенню 
наявності та руху дебіторської заборгованості; 

– мінімізації виникнення простроченої та без-
надійної заборгованості; 

– забезпеченню контролю за станом, розміра-
ми та термінами розрахунків; 

– прийняттю ефективних управлінських рі-
шень та ін. 

Побудову ефективного механізму обліку, 
оцінки та контролю дебіторської заборгованості 
на підприємстві доцільного організовувати на-
ступним чином: 

а) побудова системи обліку та аналізу дебі-
торської заборгованості по дебіторах, термінах 
виникнення, номенклатурних групах товарів, 
робіт, послуг, сумах та інших критеріях, які є 
важливими для кожного конкретного підприєм-
ства. Розробку даної системи необхідно проводи-
ти базуючись на діючому законодавстві україни 
в галузі управління дебіторською заборгованіс-
тю та з використанням сучасних інноваційних 
комп’ютерних технологій. 

б) оцінку вірогідності виникнення дебіторської 
заборгованості по кожному контрагенту на під-
приємстві проводять шляхом розрахунку низки 
фінансових показників, що дає можливість здій-
снювати постійний контроль їх фінансового стану.

Для аналізу фінансового стану і надійності 
позичальника, як правило, використовуються 
чотири групи оціночних показників [7, 131-135]: 
коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти платоспро-
можності, показники ділової активності та показ-
ники рентабельності. окрім цього іноді викорис-
товуються неформальні критерії. 

Джерелом інформації відносно платоспро-
можності контрагента є фінансові звіти, банків-
ські і аудиторські висновки, інформація органів 
державної реєстрації, кредитні рейтинг спеціалі-
зованих інформаційних агентств, інтернет, Змі, 
відгуки інших постачальників дебітора, дані з 
неформальних джерел та ін.

в) проведення оцінки втрат від несвоєчасного 
погашення дебіторської заборгованості. у процесі 
кругообігу дебіторської заборгованості дуже час-
то виникає ситуація, коли дебітори не розрахо-
вуються вчасно за надані послуги, а затримують 
оплату на декілька днів, тижнів або місяців. кре-
дитна політика підприємства повинна врахову-
вати можливість настання такої події, і з метою 
мінімізації ризиків, в договорах на надання по-
слуг повинен міститись пункт, де вказано розмір 
штрафних санкцій за несвоєчасну оплату. 

Проте, в будь-якому разі, у проміжок часу 
між передбаченим договором та фактичним над-
ходженням грошових коштів по наданих послу-

гах на розрахунковий рахунок, у підприємства 
будуть виникати витрати (не обов’язково в мо-
нетарній формі), які потребують оцінки з метою 
недопущення значного погіршення фінансового 
стану та ділової репутації підприємства у поточ-
ному періоді. До таких витрат можна віднести: 

– витрати на рефінансування та аутсорсінг 
простроченої дебіторської заборгованості; 

– витрати на пошук додаткових джерел фі-
нансування оборотного капіталу, через брак 
власних фінансових ресурсів; 

– витрати на відновлення ділової репутації, в 
разі несвоєчасного погашення кредиторської за-
боргованості та ін. 

г) оцінку співвідношення дебіторської і креди-
торської заборгованостей здійснюють за допомо-
гою коефіцієнту співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості [2]:
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де кДЗ/кЗ – коефіцієнт співвідношення дебі-
торської і кредиторської заборгованості; 

ДЗ – загальна сума дебіторської заборгова-
ності, тис. грн.; 

кЗ – загальна сума кредиторської заборгова-
ності, тис. грн.

нормативним вважається значення кДЗ/кЗ ≥ 1, 
тобто нормальним вважається стан, коли креди-
торська заборгованість перевищує дебіторську 
не більше ніж у два рази, але не менше ніж у 
1,5 рази, оскільки, з точки зору політики фінан-
сування оборотних активів, позитивною вважа-
ється ситуація коли дебіторська заборгованість 
перекриває кредиторську, тобто відстрочка по 
платежах, які надає підприємство, повинна бути 
меншою ніж відстрочка отримана від кредито-
рів. При значній різниці в оборотах дебіторської 
і кредиторської заборгованостей тривалість фі-
нансового циклу підприємства може приймати 
негативне значення, а це означає, що фінансу-
вання його діяльності відбувається переважно за 
рахунок кредиторів. Така ситуація веде до втра-
ти ліквідності підприємством. 

Розробку заходів щодо зниження ризику та 
підвищення ефективності управління дебітор-
ською заборгованістю на підприємстві доцільно 
проводити використовуючи наступний механізм: 

1. Застосування гнучких форм розрахунків 
дозволяє прискорити оборот дебіторської забор-
гованості, грошових коштів, запасів і зобов’язань 
підприємства, а отже покращити його фінансо-
вий стан.

До методів прискорення обороту дебіторської 
заборгованості можна віднести факторинг (при-
дбання банком прав грошових вимог на виручку 
за послуги, поставлені підприємством на умовах 
товарного кредиту) та використання при наданні 
послуг договорів з гнучкими формами оплати. 

2. Використання системи взаєморозрахунків 
дозволяє прискорити обіг дебіторської заборго-
ваності та спростити розрахунки між контраген-
тами. Система взаєморозрахунків є інструментом 
погашення взаємних вимог підприємств, тобто це 
спосіб виконання зобов’язань, при якому погаша-
ються зустрічні вимоги контрагентів. 

3. Побудова ефективної системи менеджмен-
ту на підприємстві на основі «центрів відпові-
дальності». 
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4. Розробка методів та підходів щодо стяг-

нення простроченої дебіторської заборгованості 
проводиться підприємством з метою побудови 
чіткого алгоритму роботи у разі виникнення за-
боргованості по контрагентах. При цьому можуть 
використовуватися різноманітні методи, які мож-
на поділити на такі групи: 

– юридичні – претензійна робота, подача по-
зову до суду; 

– економічні – фінансові санкції (штраф, пеня, 
неустойка), передача в заставу майна і майнових 
прав, призупинення постачань продукції; 

– психологічні – нагадування по телефону, 
факсу, пошті, використання Змі чи поширення 
інформації серед суміжних постачальників, що 
загрожує боржнику втратою іміджу; 

– фізичні – арешт майна боржника органами 
державної виконавчої служби.

Застосування вище перерахованих методів 
залежить від строку заборгованості. 

5. Використання методик захисту дебітор-
ської заборгованості від знецінення актуальні в 
умовах інфляційної економіки. Потреба в цьо-
му обумовлена тим, що погашення дебіторської 
заборгованості відбувається через певний про-
міжок часу з урахуванням фактору інфляції за 
номінальною вартістю її виникнення. Таким чи-
ном справжня вартість погашеної дебіторської 
заборгованості менша за обсягом виникнення на 
розмір втрат підприємства. 

Для захисту дебіторської заборгованості від 
знецінення доцільно визначати максимальний 
термін дії ціни, що зафіксована в договорі. Якщо 
в визначений термін оплата не проводиться, від-
пускна ціна повинна щоденно збільшуватися для 
покриття витрат підприємства від знецінення за-
боргованості. 

Ціна реалізації товарів визначається так: )1660....1615.(
)1145....1125.(
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де ЦРn – ціна реалізації через n-день після 
визначеного договором терміну сплати; 

ЦР – ціна реалізації, зафіксована в договорі; 
q – фактор дисконту, що враховує інфляцію 

грошових коштів за місяць; 
30 – умовна тривалість місяця в днях; 
m – період дії ціни реалізації, зафіксованої в 

договорі. 
Фактор дисконту визначається у такий спо-

сіб, що дозволяє найбільш об’єктивно визначити 
реальні втрати підприємства від відволікання ко-
штів в дебіторську заборгованість. 

6. Підтримка і розвиток ділової репутації, 
як одного з важливих нематеріальних ресурсів 
підприємства, сприяє встановленню позитивних 
зв'язків з партнерами, постачальниками, клієн-
тами та іншими учасниками ринку. Позитивна 
репутація підприємства надає йому довгостроко-
ві конкурентні переваги, полегшує доступ до фі-
нансових ресурсів та забезпечує надійний захист 
інтересів організації в зовнішньому середовищі, 
а отже значно полегшує роботу з дебіторською 
заборгованістю.

висновок. Таким чином, у статті розкрито 
основні теоретичні й практичні проблеми облі-
ку дебіторської заборгованості підприємства із 
позицій комплексного підходу, що враховує ви-
значення сутності дебіторської заборгованості, 
її класифікацію та нормативно-правові аспекти 
обліку. а розроблена нами модель визначає на-
прямки подальших досліджень в системі управ-
ління дебіторською заборгованістю та дозволяє 
створити дієвий механізм кредитування контр-
агентів підприємства. описані заходи сприя-
тимуть суттєвому підвищенню ефективності 
організації обліку розрахунків з покупцями та 
замовниками, оптимізації рівня дебіторської за-
боргованості, зміцненню фінансового стану під-
приємств та їх платоспроможності у сучасних 
умовах господарювання.

список літератури: 
1. Бетлій о. ПДВ в україні: чи спрацює інший непрямий податок ліпше? / о. Бетлій, Р. Джуччі, Р. кірхнер // 

інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – 2013. – 16 с. 
2. Береза С. Л. Дебіторська заборгованість: проблеми облікової інтерпретації / С. Л. Береза // Економіка: 

проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць (Дніпропетровськ: Дну). – 2012. – Випуск 126. – 
С. 151–156.

3. Білик м. Д. управління дебіторською заборгованістю підприємств / м. Д. Білик // Фінанси україни. – 
2013. – № 12. – С. 24–36.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затверджено наказом 
мФу від 08.10.1999 р. № 237 – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

5. новікова н. м. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства / 
н. м. новікова // актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1 (43). – С. 75–81.

6. Податковий кодекс україни / Верховна Рада україни // Відомості Верховної Ради україни. – 2011. –  
№ 13-14, № 15-16. – С. 112.

7. Власюк Г. В. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, шляхи її вирішення / Г. В. Вла-
сюк // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2014. – Вип. 6. – С. 131–135.



«Молодий вчений» • № 12.1 (40) • грудень, 2016 р. 900

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

уДк 658.15/045

особливості Побудови системи бюдЖетування  
на сучасних ПідПриємствах
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Вінницький торговельно-економічний інститут 

київського національного торговельно-економічного університету

у статті розкрито загальні особливості побудови системи бюджетування, які потрібно враховувати для 
ефективної роботи підприємства. Досліджено процес формування цілей системи бюджетування, визначе-
но фактори, які впливають на неї.
ключові слова: бюджет, бюджетування, бюджетування «згори донизу», бюджетування «знизу вгору», 
мастер-бюджет.
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ПроблемЫ учета и уПравления дебиторской задолЖеностью

аннотация 
Статья посвящена исследованию проблем учета дебиторской задолженности предприятий. Рассмотре-
ны особенности учета дебиторской задолженности на украинских предприятиях. определены актуаль-
ные проблемы учета дебиторской задолженности, требующих их практического решения. Приведены 
пути решения таких проблем.
ключевые слова: дебиторская задолженность, дебиторы, контрагенты, расчеты, субъекты хозяйствен-
ной деятельности.

nosenko I.y.
Dnepropetrovsk state Agrarian-Economic University

probleMs And ACCountIng reCeIVAbles MAnAgeMent

summary
The article describes the investigation of bill receivable accounting of enterprises. The features of accounting 
receivables at Ukrainian companies were examined. Actual problems of bill receivable and merchandise 
credit accounting, which need practical solution, have been defined. solutions to these problems were offered.
Keywords: accounts receivable, debtors, counterparties, payments, business entities.

Постановка проблеми. Зміни в економічному 
середовищі, що відбуваються останні роки 

в україні, створили передумови переходу на рин-
кові методи господарювання. Це вимагає пошуку 
шляхів покращення методів управління підприєм-
ством не тільки у сфері матеріально-технічного по-
стачання, а також і в бухгалтерському обліку, без 
яких неможливо створити систему ефективного 
управління в умовах динамічного і конкурентного 
середовища, яким на цьому етапі є бюджетування.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченням процесу бюджетування на підприєм-
ствах останнім часом приділяється доволі бага-
то уваги. Цю тему досліджували такі вчені як, 
Бланк і.а., Волкова о.м., Дафт Р.Л., кузьмін о.Є., 
Ластовецький В.о., Лихачова о.н., Партин Г.о., 
Пушкар м.С., Савчук В.П., Шадрин С.м., Шах-
ватова м.В., Шим Дж. тощо. В своїх публікаціях 
вони висвітлили свої погляди на сутність бюдже-
тування та встановили позитивні і негативні сто-
рони його впровадження.

мета статті. метою статті є розкрити особли-
вості побудови системи бюджетування та показа-
ти важливість бюджетування при веденні госпо-
дарської діяльності сучасними підприємствами.

виклад основного матеріалу. Бюджету-
вання – це процес узгодженого планування та 
управління діяльністю організації за допомогою 
показників, які дозволяють визначити внесок 
кожного підрозділу і кожного управлінця в до-
сягнення цілей [5, с. 89].

Суть бюджетування зводиться до плануван-
ня фінансово-господарської діяльності компанії, 
з метою усунення «слабких місць», а також ви-
користання аналізу відхилень «план-факт» для 
коригування діяльності компанії.

Процес постановки бюджетування в компанії 
можна умовно розділити на 4 етапи [3, с. 116]:

1. Діагностика існуючої системи управління в 
компанії.

2. Створення методології (опис цілей, завдань і 
принципів побудови) і фінансової моделі бюдже-
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тування (визначення складу і структури системи 
бюджетування, центри фінансової відповідаль-
ності, форми, регламенти).

3. організація бюджетування (створення сис-
теми, контроль і аналіз діяльності компанії).

4. автоматизація (вибір платформи, створен-
ня технічного завдання, впровадження та супро-
від системи).

на етапі діагностики в компанії проводить-
ся оцінка поточного стану структури і системи 
управління компанією, аналіз ефективності існу-
ючої системи фінансового планування і контролю 
з точки зору повноти, достовірності і оператив-
ності надання інформації.

Потім розробляється методологія бюджету-
вання, що представляє собою сукупність правил, 
за якими будуються бюджети. опис методології 
бюджетування обов'язково повинно бути оформ-
лено окремим документом.

Як зазначалося раніше, в методології розкри-
ваються цілі, завдання та принципи побудови 
системи бюджетування.

Цілі і завдання встановлюються відповідно до 
прийнятої стратегії компанії. можна виділити 
наступні цілі бюджетування [4, с. 190]:

– оцінка майбутніх витрат за періодами;
– операційне планування господарських опе-

рацій;
– внутрішньоорганізаційна координація дій по 

досягненню запланованого результату;
– своєчасне виконання планів діяльності ор-

ганізації;
– формування бази для розрахунків ефектив-

ності діяльності організації за різними напрямками.
існує два варіанти побудови бюджетування: 

«зверху вниз» і «знизу вгору».
Під бюджетуванням «зверху вниз» мається 

на увазі визначення вищим керівництвом стра-
тегічних показників, які закладаються в систе-
му бюджетів. Виходячи з цих даних управлінець 
компанії визначає вихідні умови ведення бізнесу 
(певні показники витрат), необхідні для досяг-
нення поставлених цілей. При необхідності від-
бувається процес коригування до тих пір, поки 
бюджети не будуть виконаними [2, с. 120].

наприклад, на одному виробничому підприєм-
стві генеральний директор поставив мету збіль-
шити чистий прибуток по одній продуктовій групі 
на 45%. Після проведення розрахунку бюджету 
руху грошових коштів виявився дефіцит. Дирек-
тор вирішив покрити даний дефіцит за рахунок 
збільшення короткострокових позикових коштів.

За підсумками року компанія отримала лише 
10%-ве збільшення обсягу продажів через відсут-
ність відпрацьованої та узгодженої маркетингової 
політики, що враховує потребу ринку в даній про-
дукції. отриманого доходу виявилося недостат-
ньо, щоб покрити відсотки і суму позики.

Щоб поставлені керівництвом завдання були 
досяжними, їх необхідно узгоджувати з відділа-
ми виробництва, збуту і фінансовим відділом.

Бюджетування «знизу вгору» передбачає по-
будову системи бюджетування з бюджету про-
дажів, на основі яких отримують певні фінансові 
показники діяльності компанії [2, с. 120]. 

оптимально на практиці потрібно поєднувати 
підходи «згори донизу» і «знизу вгору» при по-
становці цілей компанії.

Якщо говорити про конкретну прив'язку бю-
джетів до даних бухгалтерського обліку, то тут 
необхідно виділити масив рахунків, спираючись 
на які будується бюджет (табл. 1).

Таблиця 1
взаємозв’язок рахунків бухгалтерського обліку 

і бюджетів підприємства
Рахунок бухгалтерського 

обліку Бюджет

201 «Сировина і матері-
али»

Бюджет закупівель ма-
теріалів

23 «Виробництво» Бюджет виробництва

26 «Готова продукція» Бюджет запасів готової 
продукції

30 «Готівка» Бюджет руху грошових 
коштів

31 «Рахунки в банках» Бюджет руху грошових 
коштів

36 «Розрахунки з покуп-
цями та замовниками»

Бюджет надходження 
грошових коштів

44 «нерозподілені при-
бутки (непокриті збити)» Прогнозний баланс

50 «Довгострокові по-
зики»
60 «короткострокові по-
зики»

кредитний бюджет

63 «Розрахунки з поста-
чальниками та підрядни-
ками»

Бюджет витрачання гро-
шових коштів

64 «Розрахунки за подат-
ками й платежами»

Бюджет витрачання гро-
шових коштів

Рахунок бухгалтерського 
обліку Бюджет

65 «Розрахунки за стра-
хуванням»

Бюджет витрачання гро-
шових коштів

66 «Розрахунки за ви-
платами працівникам»

Бюджет витрачання гро-
шових коштів

91 «Загальновиробничі 
витрати»

Бюджет загальновироб-
ничих витрат

92 «адміністративні ви-
трати»

Бюджет адміністратив-
них витрат

93 «Витрати на збут» Бюджет витрат на збут

Впровадження повної системи бюджетування 
в організації полягає в формуванні так званого 
мастер-бюджету, який представляє собою систе-
му взаємопов'язаних операційних і фінансових 
бюджетів.

Складові мастер-бюджету організації [5, с. 91]:
1. Бюджет продажів. мета даного бюджету 

полягає в розрахунку обсягу продажів в цілому і 
за всіма видами продукції. Виходячи зі стратегії 
організації, її виробничих потужностей і струк-
тури ринку розраховується кількість потенційно 
реалізованої продукції.

2. Бюджет виробництва. мета даного блоку 
мастер-бюджету полягає в розрахунку обсягів 
виробництва різних видів продукції виходячи з 
планових обсягів продажів і залишку запасів го-
тової продукції.

3. Бюджети витрати і закупівель прямих ма-
теріалів. на основі даних про обсяги виробни-
цтва, нормативах витрат сировини на одиницю 
виробленої продукції, запаси сировини на кінець 
і початок періоду та цін на сировину і матеріали 
визначаються потреби в сировині та матеріалах, 
а виходячи з них – обсяги закупівель і загальна 
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величина витрат на їх придбання. Дані форму-
ються як в натуральних одиницях, так і в гро-
шовому вираженні по кожній статті матеріалів.

4. Бюджет прямих витрат праці. мета дано-
го бюджету – розрахунок загальних витрат на 
залучення трудових ресурсів, зайнятих безпосе-
редньо у виробництві. Вихідними даними блоку 
є результати розрахунку бюджетних обсягів ви-
робництва і норм оплати праці. алгоритм роз-
рахунку залежить від багатьох факторів, в тому 
числі і від системи нормування та оплати праці 
працівників.

5. Бюджет виробничих і накладних витрат. 
Розрахунок ведеться за статтями накладних ви-
трат (на амортизацію, електроенергію, страхов-
ку, інші загальновиробничі витрати і т. д.).

6. Бюджет виробничих витрат. Розрахунок 
ведеться на підставі даних попередніх блоків 
відповідно до методики калькулювання собівар-
тості, прийнятої в організації (за постійними або 
змінними витратами).

7. Бюджет витрат на збут. В даному блоці об-
числюється прогнозна оцінка накладних витрат 
на реалізацію продукції. Постатейний склад ви-
трат визначається різними факторами, в тому 
числі і специфікою діяльності компанії. частина 
комерційних витрат може бути змінної (напри-
клад, комісійні агентам), частина – умовно-змін-
ними (витрати на транспортування), умовно-по-
стійними (реклама на просування продукції) або 
просто постійними (оклад співробітників комер-
ційної служби).

8. Бюджет управлінських витрат. Даний блок 
включає прогнозні оцінки адміністративних на-
кладних витрат. Постатейний склад залежить від 
багатьох факторів, однак серед витрат на управ-
ління дуже рідко зустрічаються змінні витрати 
(за винятком систем формування преміального 
фонду вищого керівництва в залежності від рів-
нів виробництва або продажів), тут переважають 
постійні витрати, які організація змушена нести 
для підтримки бізнесу.

найефективніше працює система бюджету-
вання, якщо вона використовується цілком або 
ж частково в якості системи мотивації. Для того 
щоб підійти до питання розробки системи моти-
вації в компанії, необхідно, щоб вже була розро-
блена структура бюджетів і розділені зони відпо-
відальності, а також була статистика попередніх 
періодів. основні правила при розробці системи 
мотивації [1, с. 277]:

1) реальність досягнення показників;
2) відсутність перетину показників по різним 

зонам відповідальності;
3) відчутні винагороди при виконанні плано-

вих показників;
4) орієнтир системи мотивації не тільки на ви-

конання бюджетів, а й на їх своєчасну подачу, 
правильність заповнення, процедуру захисту та 
інші нефінансові показники, що відповідають за 
якість роботи системи бюджетування.

Хочеться відзначити важливість взаємодії 
фінансистів і служби, що займається роботою з 
персоналом. Без пропозицій з боку ейчерів фі-
нансисти часто не можуть самостійно збалан-
сувати систему мотивації, оскільки найчастіше 
приділяють увагу саме фінансовими показника-
ми і їх досягненню.

Проблеми, з якими стикаються підприємства 
на етапі впровадження бюджетування можна 
розбити на дві групи: це проблеми, що носять 
методологічний характер і проблеми організацій-
ного характеру.

Проблеми, пов'язані з методологією постанов-
ки бюджетування:

1) відсутність вихідної інформації для фор-
мування бюджетів. Дана проблема пов'язана в 
першу чергу з відсутністю налагодженої системи 
управлінського обліку і звітності, яка є основним 
джерелом інформації для формування бюджетів. 
Тому організація інформативних звітів в рамках 
управлінського обліку є одним з етапів на шляху 
до впровадження бюджетування.

2) різна спрямованість оперативного і стра-
тегічного управління. Бюджетування є в першу 
чергу інструментом оперативного управління, 
реалізація якого повинна приводити до досягнен-
ня стратегічних цілей. Для цього необхідно, щоб 
інформація про довгострокові цілі підприємства 
була доведена до всіх учасників бюджетного про-
цесу. крім того, необхідно при можливості здій-
снювати формування не тільки оперативних, але 
і стратегічних бюджетів.

3) відсутність методики точного планування. 
В даний час існує безліч різних методів і мето-
дик планування показників. але точний резуль-
тат, безумовно, ніколи не можливо буде досягти. 
Тому важливим моментом є пошук або розроб-
ка такої методики планування, яка максимально 
була б наближена до умов функціонування під-
приємства і враховувала б найбільшу кількість 
факторів, що впливають на їх зміна.

крім того, одним з варіантів є формування де-
кількох варіантів прогнозу показників (оптиміс-
тичний, реалістичний, песимістичний).

4) використання неефективних методів об-
ґрунтування величини бюджетних показників. 
В даний час поширене використання методів 
формування бюджету «від досягнутого» і «за за-
явками підрозділів». менеджери під час обгово-
рення проекту бюджету зацікавлені у встанов-
ленні легко досяжних цілей, намагаються при 
цьому отримати максимально великі ресурси. 
Таким чином, найбільш оптимальним є викорис-
тання методів, які об'єднують два цих підходу.

Проблеми, що носять організаційний характер:
1) неефективна робота з персоналом на етапі 

впровадження бюджетування.
Будь-які нововведення, що вводяться на під-

приємствах, в основному сприймаються негатив-
но. Така реакція виникає зазвичай через погану 
підготовку персоналу до нововведень. Для усу-
нення зазначеної проблеми необхідно провести 
роботу з співробітниками: проінформувати про 
необхідність впровадження бюджетування, де-
тально висвітлити його сутність, функції, план 
впровадження та інші моменти [3, с. 119].

2) некоректне формування центрів відповідаль-
ності. Відмінною особливістю бюджетування є фор-
мування бюджетів в розрізі центрів відповідаль-
ності. некоректний розподіл відповідальності між 
співробітниками і підрозділами негативно позна-
читься на функціонуванні бюджетування. на етапі 
впровадження бюджетування необхідно чітко роз-
поділити відповідальністю, уникаючи дублювання 
функцій, «прогалин» в підготовці бюджетів.
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3) неефективна система стимулювання праців-

ників для досягнення бюджетних показників. До-
сягнення бюджетних показників є необхідним для 
виконання оперативних і стратегічних планів. Сис-
тема стимулювання працівників повинна бути побу-
дована таким чином, щоб бюджетні показники були 
зрозумілі і досяжні для співробітників [3, с. 119].

4) Відсутність контролю виконання бюджетів. 
Для прийняття своєчасних управлінських рі-
шень, крім формування бюджетів, бюджетуван-
ня має включати ефективну систему контролю 
їх виконання. на підприємствах необхідно орга-
нізувати таку систему контролю, яка дозволяла 
б отримувати необхідну інформацію в потрібний 
час і в повному обсязі.

висновки і пропозиції. отже, бюджетуван-
ня допомагає підприємству зробити свою діяль-
ність передбачуваною і керованою, а в умовах 
зниження доходів, мінімізації ризиків і застосу-
вання жорсткої фінансової дисципліни – це саме 
ті заходи, що дозволяють: отримати позитивний 
економічний ефект від виробництва, тому що 
відповідальність за фінансовий результат компа-
нії делегується від вищого керівництва співро-
бітникам, які починають відповідати за доходи 
та витрати у своїй зоні відповідальності; мотиву-
вати менеджерів усіх рівнів при досягненні по-
казників зафіксованих в бюджеті, що призводить 
до підвищення продуктивність праці і поліпшити 
систему оцінки діяльності персоналу.
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аннотация 
В статье раскрыты общие особенности построения системы бюджетирования, которые нужно учиты-
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summary 
The article describes the general features of budgeting to be considered for the effective operation of the 
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Підходи до оцінювання ефективності інвестицій  
у розвиток Персоналу Прат «філіП морріс україна»

овчаренко т.с., руденко є.о.
київський національний університет імені Тараса Шевченка

у статті розкрито сутність та місце інвестицій у розвиток персоналу підприємства. Проаналізовано 
світовий та український досвід інвестування у розвиток персоналу. Досліджено підходи щодо розвит-
ку персоналу ПраТ «Філіп морріс україна». Визначено підходи до оцінки ефективності інвестицій на 
основі платформи з адаптації нових співробітників «intro 360». Розроблено рекомендації для підвищення 
ефективності інвестицій у розвиток персоналу компанії. 
ключові слова: персонал, розвиток персоналу, оцінка, інвестиції, ефективність.
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Постановка проблеми. нині одним із 
найбільш значущих глобальних трендів є 

інтелектуалізація виробництва, яка передбачає 
безперервне підвищення кваліфікації персоналу, 
його постійний розвиток. Поступово працівник 
перестає розглядатися лише як ресурс, який ви-
конує механічні дії за певну плату, а вже як осо-
бистість, яка своїм власним вкладом може прине-
сти у діяльність підприємства позитивні ефекти. 
Така особистість потребує розвиватися не лише 
професійно, але і творчо, духовно та емоційно. 
інвестиції у розвиток персоналу покликані за-
безпечити задоволення потреб працівників у 
розвитку, а також сприяють отриманню підпри-
ємством конкурентних переваг за рахунок вико-
ристання більш кваліфікованої праці. Саме вони 
стають одним із основних чинників підвищення 
продуктивності праці, лояльності персоналу, а в 
результаті і зростання прибутку підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню питань пов'язаних з оцінкою ефек-
тивності інвестицій у розвиток персоналу, при-
діляється значна увага у науковій літературі. 
Зокрема, дане питання висвітлюється в працях 
таких науковців, як: Г. Беккера [1], Т. Шульца [10], 
о.а. Грішнової [3], о.о. Герасименко [6], о.С. За-
клекти-Берестовенко [5], В.а. Савченка [8] та інші.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В працях цих вчених багато 
теоретичних питань за даною проблемою розро-
блені недостатньо, знаходяться на етапі поста-
новки та вимагають подальшого дослідження. 

мета статті. метою дослідження є узагаль-
нення теоретичних положень оцінювання ефек-
тивності інвестицій у розвиток персоналу ПраТ 
«Філіп морріс україна» та надання практичних 
рекомендацій щодо напрямів їх підвищення.

виклад основного матеріалу. наукові розроб-
ки вчених свідчать, що інвестиції в персонал під-
приємства є необхідним елементом розвитку його 
потенціалу, а відповідно важливим інструментом 

ефективного управління підприємством у цілому. 
Так, Савченко В. а. зазначає, що розвиток пер-
соналу – це системно організований процес без-
перервного професійного навчання працівників 
для підготовки їх до виконання нових виробничих 
функцій, професійно-кваліфікаційного просування, 
формування резерву керівників та вдосконалення 
соціальної структури персоналу [8, с. 18]. у свою 
чергу, інвестиції у розвиток персоналу – це усі 
види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
спрямовані на розвиток працівників, з метою май-
бутнього збільшення продуктивності праці персо-
налу і, як наслідок, – приросту прибутку підпри-
ємства та досягнення соціального ефекту [5, с. 39].

Як показує світова практика, сьогодні для 
забезпечення ефективної діяльності організа-
ції недостатньо підібрати кваліфікований пер-
сонал, вимагається також зробити в «людський 
капітал» відповідні інвестиції. За твердженням 
американського вченого Е. Денісона, інвестиції в 
«людський капітал» приносять в 5-6 разів більше 
прибутку, ніж у виробництво. За даними аналі-
тиків СШа, зростання інвестицій у навчання на 
10% збільшує продуктивність праці на 8%, тоді 
як збільшення капіталовкладень у виробництво 
на 10% підвищує продуктивність праці на 4% 
(тобто ефективність в два рази нижче) [9, с. 28]. 
Так, у СШа на кожний долар, вкладений в роз-
виток виробництва, 85 центів доводиться на роз-
виток робочої сили. компанії німеччини щорічно 
витрачають на навчання персоналу до 9 млрд. 
євро. у Франції середні витрати підприємств на 
підвищення рівня кваліфікації працівників до-
сягають 3% фонду оплати праці і продовжують 
рости [8, с. 196]. аналогічні приклади є і в укра-
їні: інвестиції у професійне навчання і розвиток 
персоналу на новокраматорському машинобу-
дівному заводі складають 2% фонду оплати пра-
ці. однак, подібний рівень інвестицій у людський 
капітал в нашій країні швидше виключення, ніж 
правило [4, с. 96]. 

Таблиця 1
витрати підприємств на професійне навчання персоналу  

в розрахунку на одного штатного працівника по групах підприємств за їх розміром у 2014 р.
10-49 пра-
цівників

50-249 пра-
цівників

250-499 
працівників

500-999 
працівників

1000 і більше 
працівників

грн. % грн. % грн. % грн. % грн. %
Загальна сума витрат на одного працівника 3756 100 4596 100 4997 100 5310 100 6644 100
в т.ч. витрати на професійне навчання 2 0,05 3 0,07 6 0,12 9 0,17 10 0,15

Джерело: розроблено авторами за даними [2, с. 40]
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Слід зазначити, що впродовж 2001-2014 рр. 

простежується негативна тенденція у фінансу-
ванні підприємствами професійного навчання 
працівників – частка витрат на оплату навчання, 
яка і так була надзвичайно низькою, зменшилася 
з 0,3% до 0,1% (табл. 1).

можна зробити висновок, що більшість укра-
їнських підприємств досі не розуміє вигід, які 
несе інвестування у розвиток персоналу. інвес-
тиції у розвиток персоналу не тільки сприяють 
отриманню персоналом професійних компетен-
цій, але також мотивують їх до більш продук-
тивної роботи, допомагають зміцненню лояль-
ності співробітників до організації, зменшують їх 
опір до нововведень в організації. «ми інвестуємо 
у ваш розвиток як засіб інвестування у наш» – 
зазначається у розділі «кар’єрні можливості» на 
головному сайті «Філіп морріс інтернешнл» [11]. 

«Філіп морріс інтернешнл» – це провідна між-
народна компанія з виробництва тютюнових про-
дуктів, якій належать 6 із 15 найпопулярніших 
міжнародних марок сигарет, зокрема marlboro – 
марка сигарет із найвищим показником продажів 
у світі. «Філіп морріс інтернешнл» представле-
на в україні двома афілійованими компаніями: 
ПраТ «Філіп морріс україна» та ТоВ «Філіп 
морріс Сейлз енд Дистриб’юшн» [11].

ПраТ «Філіп морріс україна» на сьогодні є 
лідером українського тютюнового ринку, обійма-
ючи майже 30% усього ринку і випереджаючи 
за часткою ринку своїх конкурентів – «Джапан 
Тобакко інтернешнл україна», «Брітіш амерікан 
Тобакко україна», «імперіал Тобакко україна». 

Середньоспискова чисельність ПраТ «Філіп 
морріс україна» у 2015 р. склала 1087 осіб, які 
працюють у відділах: виробництва, маркетингу, 
продажів, фінансів та адміністрування, інформа-
ційних систем, відділ корпоративних справ, юри-
дичний відділ та відділ по роботі з персоналом.

Відділ по роботі з персоналом ПраТ «Філіп 
морріс україна» сьогодні налічує 11 осіб, які 
здійснюють управління кадрами на ринках укра-
їни, Грузії, арменії та молдови. «Філіп морріс» 
вважає працівників запорукою свого успіху. ком-
панія забезпечує їм високий рівень мотивації та 
сприятливі умови для роботи й особистісного роз-
витку. Це підкреслює і HR-бренд роботодавця – 
«Unlimit yourself at Pmi», тобто ні в чому себе не 
обмежуй при роботі у «Філіп морріс інтернешнл».

у своїй діяльності з розвитку персоналу 
ПраТ «Філіп морріс україна» керується прин-
ципом розвитку та навчання «70-20-10» (рис. 1).

На роботі
70%

Навчання від 
інших
20%

Тренінги
10%

Система розвитку «70-20-10»

рис. 1. система розвитку персоналу «70-20-10»  
на Прат «філіп морріс україна»

Джерело: розроблено авторами

Так, 70% розвитку та навчання персоналу 
компанії – це розвиток, який відбувається без-
посередньо під час роботи з важкими, складними 
та різноплановими завданнями. кожне таке за-
вдання кидає виклик працівникові, часто стосу-
ється проблеми, з якою він ще ніколи не стикав-
ся. у ПраТ «Філіп морріс україна» також часто 
практикують роботу у крос-функціональних ко-
мандах – все це створює можливості для всебіч-
ного розвитку співробітника підприємства. 

Близько 20% припадає на розвиток, який за-
безпечується навчанням від роботи зі своїми 
колегами. Співробітник може навчатися як на 
успіхах, так і на помилках людей, з якими він 
працює. найочевиднішим джерелом знань є на-
вчання від супервайзора, однак колеги, клієнти, 
коуч, ментор або будь-який інший експерт в об-
ласті, в якій працівник прагне розвиватися, та-
кож допомагають йому навчатися чомусь новому. 

Безпосередні тренінги займають лише 10% у 
всій системі розвитку персоналу підприємства. 
Вони направлені на те, щоб закріпити та допо-
внити вже попередньо здійснені заходи з роз-
витку персоналу, забезпечивши співробітнику 
необхідний теоретичний матеріал, який поклика-
ний забезпечити його повний розвиток у визна-
ченій сфері.

у ПраТ «Філіп морріс україна» наявний ши-
рокий арсенал можливостей та програм з розвитку 
персоналу. Персоналу організації пропонуються 
різноманітні тренінги, також розповсюдженими 
є коучингові та менторингові програми, спільно-
ти практики, різноманітні ділові ігри, а також до-
свід спільного навчання. окрім цього, працівники 
компанії часто відвідують тематичні конференції, 
конгреси, семінари або майстер-класи, причому 
як всередині компанії, так і зовнішні. Зокрема, 
для кожного співробітника розробляється індиві-
дуальний план розвитку, який враховує потреби 
та побажання працівника, скориговані на потреби 
компанії. кожен рік на підприємстві здійснюється 
оцінка роботи та результатів персоналу, на основі 
якої і вибудовується план розвитку працівників 
на наступний рік. Таким чином, чим краще спів-
робітник себе проявляє і чим більший вклад він 
здійснює в компанію, тим більше компанія інвес-
тує у його розвиток.

на основі дослідження, нами було узагальнено 
тренінгову пропозицію для підприємства «Філіп 
морріс україна», яку можна зобразити у вигляді 
наступної матриці (рис. 2). 

Як бачимо, у ПраТ «Філіп морріс україна» 
для персоналу пропонуються три типи тренінгів: 
з лідерства, які покликані розвивати лідерські 
якості у персоналу; з розвитку ділових навичок, 
які направлені на підвищення професійних якос-
тей працівника; тренінги з міжособистісних на-
вичок або так званих «soft skills», які сфокусова-
ні на розвитку окремих компетенцій, необхідних 
для успішної роботи, без прив’язки до специфіки 
галузі (наприклад, навички тайм-менеджменту, 
переговорів, презентацій тощо). 

Також, слід зазначити, що тренінгова пропо-
зиція відрізняється залежно від рівня персона-
лу. у «Філіп морріс україна» прийнято ділити 
персонал на три рівні:1 – працівники, які не ма-
ють нікого у підпорядкуванні; 2 – управлінці, які 
мають у підпорядкуванні інших працівників; 3 – 
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управлінці, які мають у підпорядкуванні управ-
лінців нижчого рівня.

Для персоналу підприємства проводяться 
тренінги трьох типів: тренінги типу стандартного 
навчання – передбачають певну аудиторну робо-
ту з тренером, проводяться в чітко визначеному 
місці у визначений час; онлайн-тренінги – за-
звичай представлені у формі відео та текстових 
матеріалів, розміщених на спеціальному ресур-
сі. Доступ до онлайн-тренінгу найчастіше можна 
отримати у будь-який час (у межах визначеного 
проміжку); комбіноване навчання – особливий 
тип тренінгів, який передбачає використання де-
кількох каналів навчання для того, щоб ефектив-
ніше передавати інформацію та ліпше залучати 
співробітника.

Даний тип тренінгу є більш вузькоспеціалізо-
ваним та чітко направленим, відповідно і вищою 
є його ефективність. Працівник завчасно отримує 
тренінгові матеріали і може узгодити спеціалі-
зацію тренінгу разом з тренером, визначивши 
ті сфери, які є найбільш значущими для нього. 
Таким чином забезпечується більша зацікавле-
ність, результатом чого є більша обізнаність пер-
соналу після проходження тренінгу. 

Тренінги типу комбінованого навчання най-
частіше здійснюються у два етапи, кожен з яких 
передбачає певну попередню роботу. Поділ тре-
нінгів у часі забезпечує краще засвоєння мате-
ріалу, адже під час перерв тренер постійно ко-
мунікує з учасниками тренінгу, надсилаючи їм 
додаткові матеріали та цікаві статті. на другому 
етапі тренінгу зазвичай проводиться певний ана-
ліз попередньо виконаної роботи: учасники зві-
тують про те, як вони застосовували набуті під 
час першого етапу навчання знання, і визнача-
ють подальші сфери застосування нових знань.

наприкінці 2014 р. ПраТ «Філіп морріс 
україна» запустило онлайн-платформу з адап-
тації нових співробітників «intro 360». Ця плат-
форма покликана забезпечити структуроване 
та цілісне введення нового працівника в орга-
нізацію та ознайомлення з новою посадою або 
функцією, а також допомагає значно економити 
час. Платформа також може використовуватися 
будь-яким співробітником для оновлення певних 
знань про підприємство. 

«intro 360» з’явилася як реакція на високу ди-
намічність організаційної структури, розширення 
ринку і зростання обороту кадрів. Зокрема, робо-
ча сила покоління Y очікує нові методи кому-
нікації та обміну інформацією, використовуючи 
сучасні технології. Все це показало необхідність 

у створенні структурного, комплексного 
та сучасного підходу до адаптації нових 
співробітників, який був реалізований у 
даній платформі. «intro 360» складаєть-
ся з двох основних частин: перша час-
тина містить структуровану підтримку 
по трьом ролям (новий співробітник; 
колега, який знайомить новачка з ком-
панією; супервайзор), розподілену на 
чіткі часові межі: перший день, перший 
тиждень, перший місяць, перші 90 днів, 
перший рік. на кожний часовий період 
визначено певний контрольний список 
завдань окремо для новачка, колеги та 
супервайзора, який їм належить вико-

нати. Друга частина містить короткі інтерактивні 
відео-презентації по кожному функціональному 
підрозділу підприємства, вітальне слово від ви-
щого керівництва компанії, глосарій з внутріш-
німи жаргонами підприємства, а також невелич-
кі тести для закріплення матеріалу. менш ніж 
за рік «intro 360» проявила себе як ефективна 
платформа для нових співробітників, яку у пер-
спективі можна використовувати у рамках усьо-
го «Філіп морріс інтернешнл». 

Так, «intro 360» забезпечує зрозумілий та 
комплексний механізм введення співробітника на 
нову посаду, не зважаючи на його функціональ-
ний підрозділ, рівень в організаційній структурі 
або географічне розташування. Ця платформа, 
забезпечена простотою навігації, доступна для 
співробітника цілодобово. Вона забезпечує зна-
чну економію коштів та зусиль функціональних 
експертів та лінійних менеджерів, вивільняю-
чи для них близько 2400 годин на рік. Розробка 
цієї платформи була разовою інвестицією, яка 
буде забезпечувати позитивний ефект протягом 
тривалого періоду часу. на прикладі платфор-
ми «intro 360» визначимо ефективність інвести-
цій у розвиток персоналу ПраТ «Філіп морріс 
україна». Для цього, необхідно визначити вхід-
ні грошові потоки, тобто витрати на реалізацію 
проекту з розвитку персоналу. З проведеного 
дослідження відомо, що платформа «intro 360» 
розроблялася впродовж року, а сукупні витрати 
на її розробку склали 12000 грн. Запланований 
період реалізації платформи «intro 360» складає 
5 років. Ставка дисконтування у нашому випадку 
складе 22% позаяк альтернативними інвестиція-
ми вважаємо банківський внесок. Для оцінюван-
ня ефективності інвестицій у «intro 360» також 
необхідно визначити доходи від реалізації даного 
проекту, тобто вихідні грошові потоки за проек-
том. Платформа «intro 360» вивільняє 2400 годин 
на рік для функціональних експертів та лінійних 
менеджерів. Тобто, якщо заробітна плата експер-
та складає 10000 грн., а лінійного менеджера – 
20000 грн., тоді, враховуючи, що компанія пра-
цює 22 дні на місяць по 8 годин на день, річний 
дохід від реалізації проекту складе:

 (грн.) (1)

на основі цих даних оцінимо ефективність ін-
вестицій у платформу «intro 360» за допомогою 
основних показників ефективності інвестиційних 
проектів:

1. метод визначення чистої теперішньої вар-
тості (nPV) проекту.

Рівень 3Рівень 2Рівень 1

Тренінги з 
лідерства

Тренінги з 
розвитку ділових 

навичок

Тренінги з «soft 
skills»

Навчання 
онлайн

Стандартне 
навчання

Комбіноване 
навчання

рис. 2. тренінгова пропозиція Прат «філіп морріс україна»
Джерело: розроблено авторам
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𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =  −12000
(1+0,22)0

+ 204545,45
(1+0,22)1

+ 204545,45
(1+0,22)2

+ 204545,45
(1+0,22)3

+ 204545,45
(1+0,22)4

+ 204545,45
(1+0,22)5

=

95454,55
1,22

  =   5373744,48 (грн. )
 (2)

оскільки за даним проектом nPV = 5373744,48 
(грн.), що більше, ніж нуль, то його запуск був 
економічно ефективним. 

2. метод індексу прибутковості (Pi) проекту.

                 (3)

Так, індекс прибутковості проекту з розвитку 
персоналу «intro 360» значно більший за 1, що 
підкреслює його високу прибутковість та надзви-
чайну ефективність. 

3. метод дисконтованого терміну окупності 
(DPP) проекту.

   (4)

З проведених розрахунків, можна зробити ви-
сновок, що навіть з умовою дисконтування про-
ект окупається значно швидше (за 37 днів), ніж 
заплановано на його реалізацію (5 років). Тому 
даний проект можна вважати дуже успішним з 
точки зору ефективності інвестицій.

висновки і пропозиції. Таким чином, на при-
кладі ефективності інвестицій у платформу з 
адаптації нових працівників «intro 360» можна 
зробити висновок про те, що даний проект з роз-
витку персоналу є надзвичайно ефективним, не 
дивлячись на сучасний тренд серед вітчизняних 
підприємств. Дослідження показало, що всі об-
раховані показники ефективності інвестицій у 
розвиток персоналу ПраТ «Філіп морріс укра-
їна» свідчать про те, що кожна вкладена гривня 
у розвиток персоналу дає надзвичайну економію 
людського часу, який персонал компанії може 
використовувати для нарощення прибутку під-
приємства. Тому, для підвищення ефективності 

інвестицій у розвиток персоналу компанії до-
цільно регулярно здійснювати моніторинг показ-
ників ефективності інвестицій у розвиток персо-
налу. Зокрема, рекомендуємо розробити цілісну 
системи розвитку персоналу на базі платформи 
з адаптації нових співробітників «intro 360», яку 
у майбутньому можна поширити на увесь «Філіп 
морріс інтернешнл». у цій платформі можли-
во розмістити усю календарну інформація щодо 
тренінгів та інших заходів з розвитку персоналу, 
здійснювати оцінку персоналу з формуванням 
індивідуального плану розвитку співробітника 
на наступний період, організовувати внутрішню 
мобільність та ротацію персоналу. Ефективним 
буде запровадження регулярних ассессмент-
центрів для співробітників компанії, атестації 
персоналу за методом «360 градусів» та за мето-
дикою «азимут». Також, необхідно здійснювати 
не лише професійний, але і особистісний розви-
ток персоналу та вживати заходи щодо підви-
щення лояльності персоналу.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають в оцінюванні ефективності інвестицій у 
розвиток персоналу українських підприємств 
з метою доведення, що одна вкладена гривня 
у розвиток персоналу дає надзвичайну еконо-
мію людського часу, який персонал компанії 
може використовувати для нарощення прибут-
ку підприємства. Зокрема, дослідження мають 
спрямовуватися на розробку та вдосконалення 
методів оцінювання ефективності інвестицій у 
розвиток персоналу, які могли б більш чітко 
враховувати віддачу від інвестицій, а саме при-
множені знання та набуті компетенції праців-
ників у результаті участі у проекті щодо роз-
витку персоналу. Тобто, враховувати не лише 
математичні показники, а й ступінь залучення 
персоналу до проекту.
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Эффективность инвестиций в развитие Персонала  
чао «филиП моррис украина»

аннотация
В статье раскрыта сущность и место инвестиций в развитие персонала предприятия. Проанализи-
рован мировой и украинский опыт инвестирование в развитие персонала. исследованы подходы к 
оценке эффективности инвестиций в развитие персонала. исследованы подходы к развитию персонала 
чао «Филип моррис украина». определены подходы к оценке эффективности инвестиций на основе 
платформы по адаптации новых сотрудников «intro 360». Разработаны рекомендации для повышения 
эффективности инвестиций в развитие персонала компании.
ключевые слова: персонал, развитие персонала, оценка, инвестиции, эффективность.
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the effICIenCy of InVestMent In eMployee deVelopMent  
At prJsC «phIlIp MorrIs uKrAIne»

summary
The article reveals the essence and the place and the investment in employee development. it analyzes 
the global and Ukrainian experience of investing in employee development. Approaches of evaluating the 
efficiency of investment in employee development were studied. Approaches to the employee development 
at PrJsc «Philip morris Ukraine» were studied. Approaches of evaluating the efficiency of investment 
based on the on-boarding platform «intro 360» were studied. Recommendations to improve the efficiency 
of investment in employee development were developed.
Keywords: employee, employee development, evaluation, investment, efficiency.
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Підвищення конкурентосПромоЖності ПідПриємства  
молочної Промисловості, за рахунок вПровадЖення системи насср

одарченко а.м., сподар к.в., карбівнича т.в., албатова я.ю.
Харківський державний університет харчування та торгівлі

на основі дослідження літературних даних було проаналізовано стан якості молочної промисловості 
україни. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій щодо конкурентоспроможності та якості 
товару на ринку україни. Складено практичні рекомендації щодо поліпшення, виявлення чинників, що 
впливають на якість продукції. Розроблено алгоритм впровадження системи наССР на підприємстві. 
Було проведено аналіз літературних джерел щодо визначення конкурентоспроможності товару.
ключові слова: якість, наССР, молочна промисловість, конкурентоспроможність, економічна ефективність, 
принципи наССР, робоча група наССР.

© одарченко а.м., Сподар к.В., карбівнича Т.В., албатова Я.Ю., 2016

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. основним фактором розвитку молоч-

ної промисловості в умовах ринкової економіки є 
забезпечення якості, безпечності та конкуренто-
спроможності продукції. у процесі виробництва і 
забезпечення попиту населення вимоги до якіс-
них характеристик молочної продукції постійно 
підвищується. на сьогоднішній день, коли у світі 
великого значення набуває питання здорового 
способу харчування, проблема якості та безпеч-
ності продуктів стала ще більш актуальною. 

Якість продукції є одним із важливих вироб-
ничих і економічних показників роботи сільсько-

господарських підприємств. Проблема, з якою 
зустрічається кожне молокопереробне підприєм-
ство, і яка останнім часом ще більше ускладню-
ється – це ефективний збут молочної продук-
ції, адже при споживанні населенням молочної 
продукції, а особливо продуктів дитячого харчу-
вання, забезпечення високої якості і конкурен-
тоспроможності набуває особливої значущості. 
Встановлено, що якість продукції, яка виробля-
ється, на 95% залежить від якості організації 
процесів діяльності, і лише на 5% від впливу ін-
ших факторів. Тому більшість провідних компа-
ній у світі спрямовують свої зусилля на підви-
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щення якості продукції через якісну організацію 
процесів діяльності.

найефективнішою системою сьогодні у світі, 
яка дає змогу забезпечити безпеку та якість хар-
чових продуктів під час виробництва сировини, 
переробки, зберігання, транспортування та вико-
ристання, є наССР (Hazard Analysis and critical 
control Point – аналіз небезпечних чинників і 
критичні контрольні точки).

аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням питання конкурентоспроможності 
продукції на основі підвищення її якості та впро-
вадження системи управління якості на підпри-
ємствах займалося багато зарубіжних та вітчиз-
няних вчених та науковців. Серед них можна 
назвати таких вчених як П.Т. Саблук, В.Г. ан-
дрійчук, Я.а. Жаліло, а.о. Шепіцен, і.і. червен, 
Л.а. Євчук, Р.а. Фатхутдінов, Й.С. Завадський, 
В. Стівенсон, м. Портер, Б.а. Райзберг, і.о. Під-
дубний, а.і. Піддубна [1, с. 48]. 

Так, на думку дослідників конкурентоспро-
можний товар – товар, що має кращі якісні, вар-
тісні та кількісні показники поряд із найменшою 
ціною споживання та ефективну збутову страте-
гію задовольняти потреби споживачів щодо якос-
ті та асортименту за нижчою ціною. на думку 
а.о. Шепіцена, конкурентоспроможність товару 
(продукції) – це співвідношення економічних і 
споживчих характеристик, що поряд із властиви-
ми продукції атрибутами й організаційними фак-
торами дозволяє їй задовольняти вимоги спожи-
вачів більшою мірою, ніж продукція конкурентів. 
Р.а. Фатхутдінов характеризує конкурентоспро-
можність товару (продукції), виділяючи і вста-
новлюючи взаємозв’язок факторів конкуренто-
спроможності товару (продукції), розподіляючи 
їх на внутрішні та зовнішні [2, с. 235].

Виходячи з досліджень вищевказаних науков-
ців, на високу якість кінцевої продукції вливає 
цілий комплекс безперервного забезпечення не-
обхідного рівня конкурентоспроможності товару, 
який досягається шляхом напрацювання чіткої 
системи управління якістю (СуЯ) на підприємстві.

Розглядаючи СуЯ, Фатхутдінов Р.а. наголошує 
на необхідності впровадження системи управлін-
ня якістю на підприємстві, як важливого фактору 
забезпечення не тільки конкурентоспроможності 
продукції, але й організації в цілому [3, с. 170].

мета статті. Підвищити конкурентоспромож-
ність підприємства молочної промисловості за 
рахунок впровадження системи наССР, скласти 
практичні рекомендації щодо поліпшення, вияв-
лення чинників, що впливають на якість продукції.

виклад основного матеріалу дослідження. 
наССР – це потужна система, що може застосо-
вуватися до великого спектру простих і складних 
операцій. Вона використовується для забезпечення 
безпечності харчових продуктів протягом усього 
ланцюга виробництва і реалізації харчового про-
дукту. Такий ланцюг або агрохарчовий ланцюг – 
це послідовність етапів та виробничої діяльності 
(виготовлення та обіг харчових продуктів), вклю-
чаючи всі етапи виробництва, оброблення, збуту, 
зберігання, транспортування, імпорту, експорту 
та розміщення на ринку харчових продуктів та їх 
інгредієнтів, починаючи з первинного виробництва 
включно до кінцевого споживання [4, с. 10].

Ця система є основною моделлю управління 
якістю та безпечністю харчових продуктів в про-
мислово розвинених країнах світу. Вона офіційно 
визнана всіма країнами-учасницями СоТ та ЄС, 
та схвалена міжнародною комісією з харчових 
продуктів (комісія «кодекс аліментаріус»). Сис-
тема наССР розробляється з урахуванням семи 
основних принципів:

– виявлення небезпечних чинників, пов’язаних 
з виробництвом продуктів харчування, починаючи 
з отримання сировини до кінцевого споживання;

– визначення критичних точок контролю у 
виробництві для уникнення ризику або можли-
вості його прояву;

– визначення граничних значень для цих 
критичних точок контролю, на основі яких роз-
різняють прийняті й неприйняті значення сто-
совно попередження, уникнення або зменшення 
з’ясованих ризиків;

– створення системи моніторингу критичних 
точок контролю;

– визначення коригувальної дії, яку слід вжи-
ти, коли моніторинг вказує, що певна критична 
точка не є під контролем;

– визначення заходів перевірки, що підтвер-
джують ефективність системи наССР;

– складання документації, що охоплює всі ме-
тоди і протоколи, які стосуються цих принципів 
та їх застосування [5, с. 25].

Основні принципи 
НАССР для 

молокопереробного 
підприємства

Аналіз і оцінка 
потенційних харчових 

ризиків

Виявлення рівнів на 
яких можуть бути 

виявлені харчові ризики

Встановлення 
критичних точок 

контролю

Здійснення 
коригувальних дій

Виявлення на кожному 
рівні критичних точок 
процедури контролю

Здійснення контролю 
ефективності всіх 

встановлених процедур

Ведення документації 
для офіційних служб

рис. 1. структура формування системи насср на молокопереробному підприємстві
Джерело: розробка авторів
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Стосовно молокопереробних підприємств мо-
дель системи наССР може бути представлена у 
такому вигляді (рис. 1). 

Таким чином, розробка даної системи здій-
снюється в 4 етапи:

1) підготовка даних, включаючи інформацію 
про молочну продукцію, що випускається, техно-
логічні процеси, виробничі приміщення, санітар-
ну обробку, дезинфекцію гігієну персоналу та ін.; 

2) виявлення потенційно небезпечних факто-
рів: біологічних, хімічних, фізичних, пов’язаних 
з сировиною;

3) запровадження заходів контролю, на яких 
забезпечується ідентифікація небезпечних фак-
торів і уникнення ризиків; 

4) зіставлення протоколів наССР із вказаням 
у них критичних меж, процедур моніторингу, що 
попереджують і корегують дії [6, с. 20].

Впровадження цієї системи дає можливість 
підприємству стабільно виробляти молочну про-
дукцію, яка відповідає встановленим характе-
ристикам, гарантуючи її безпечність в процесі 

споживання. В кінцевому результаті знижують-
ся збитки сільськогосподарських підприємстві, 
пов’язані із внутрішніми (недоброякісна сирови-
на, що не допущена до реалізації) і зовнішніми 
(повернення продукції) втратами [7, с. 10].

Разом з цим поліпшується реалізація молочної 
продукції, що безпосередньо пов’язано із збіль-
шенням довіри до неї, екологічною безпекою для 
споживачів, а також з розширенням ринку збуту.

Витрати підприємств на впровадження сис-
тем управління безпечністю харчових продуктів, 
заснованих на наССР, можна поділити на три 
основні категорії:

1. Впровадження програм-передумов (витрати 
на підготовку, змінні витрати на нове устатку-
вання, ремонт приміщень).

2. Розробка та впровадження плану HAccP 
(витрати на розробку плану HAccP, навчання 
персоналу, оцінка плану HAccP).

3. Підтримка системи HAccP (витрати на облік 
та верифікацію плану HAccP, коригувальні дії).

Вигоди підприємств від запровадження сис-
тем управління безпечністю харчових продуктів, 
заснованих на наССР, можна згрупувати у три 
основні категорії.

1. Зростання доходів (доступ до нових ринків, 
розширення збуту через роздрібні мережі).

2. Скорочення загальних витрат (краще 
управління персоналом та мотивація, більша від-
повідальність працівників, ефективніший процес 
виробництва).

3. Покращення стабільності показників якості 
та безпечності продукції, терміну її придатності 
та поліпшення характеристик (менше втрати від 
зіпсованої продукції) [8, с. 58].

Для узгодження системи управління безпе-
кою харчових продуктів підприємство повинно 
провести дослідження і розробити план наССР 
згідно вимогам п.п. 6.2-6.10 ДСТу 4161:2003 «Сис-
теми управління безпечності харчових продуктів. 
Вимоги» і задокументувати їх результати згідно 
методиці управління протоколами (п. 4.2.4 ДСТу 
4161:2003 «Системи управління безпечності хар-
чових продуктів. Вимоги»).

організація робіт по розробці плану наССР 
зводиться до:

– визначенню області дії системи наССР;
– створенню робочої групи і її підготовки;
– вибору координатора і виділенню ресурсів 

[9, с. 62].
Для кожного харчового продукту, що випуска-

ється на підприємстві, повинен бути розроблений 
окремий план наССР. Тому при встановленні 
області дії (розробці технічного завдання) систе-
ми наССР – важливо визначити її оптимальний 
розмір, оскільки при розповсюдженні системи 
на крупні виробництва різноманітної продукції 
об'єм робіт росте пропорційно числу видів про-
дукції. оптимальною є стратегія, при якій систе-
ма наССР створюється для виробництва однієї 
або декількох груп однорідної продукції, усеред-
ині яких необхідно враховувати одні і ті ж небез-
печні чинники [10, с. 235].

Загальна технологія виконання робіт по роз-
робці і впровадженню наССР складається з 
12 кроків (рис. 2), які складають 2 етапи:

– підготовчий етап;
– етап впровадження.

1. Створення робочої групи ХАССП.

2. Опис продукта та метода його реалізації.
Визначення використання продукту по 

призначенню.

П
ід

го
то

вч
ий

ет
ап

3. Складення переліку та опис застосованої 
сировини.

4. Будування блок-схеми технологічного 
процесу. Опис кожного етапу. Підтвердження

блок-схеми на месте.

5. Анализ діючих на підприємстві процедур.

6. Визначення ризиків та їх джерел. Оценка 
ризиків.

7. Визначення критичних контролюючих точок.

Ет
ап

вп
ро

ва
дж

ен
ня 8. Встановлення кордонних значень для кожної

КТК.

9. Визначення системи мониторинга.

10. Встановлення коректуючи дій.

11. Визначення процедур перевірки (аудиту).

12. Визначення документування та
реїстрація даних.

1. Створення робочої групи ХАССП.

2. Опис продукта та метода його реалізації.
Визначення використання продукту по 

призначенню.

П
ід

го
то

вч
ий

ет
ап

3. Складення переліку та опис застосованої 
сировини.

4. Будування блок-схеми технологічного 
процесу. Опис кожного етапу. Підтвердження

блок-схеми на месте.

5. Анализ діючих на підприємстві процедур.

6. Визначення ризиків та їх джерел. Оценка 
ризиків.

7. Визначення критичних контролюючих точок.

Ет
ап

вп
ро

ва
дж

ен
ня 8. Встановлення кордонних значень для кожної

КТК.

9. Визначення системи мониторинга.

10. Встановлення коректуючи дій.

11. Визначення процедур перевірки (аудиту).

12. Визначення документування та
реїстрація даних.

рис. 2. алгоритм впровадження системи насср  
на підприємство

Джерело: розробка авторів
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висновки. ХХі століття – це століття унікаль-

них технологій і високої якості. Підвищення якос-
ті і конкурентноздатності продукції – необхідна 
умова забезпечення стійкості економічного росту.

міжнародний досвід свідчить, що тільки за-
вдяки зведенню проблеми якості на рівень на-
ціональної ідеї можна не тільки перебороти еко-
номічну кризу, але і зайняти ведучі позиції на 
світовому ринку. Сьогодні багато країн визнають 
проблему якості одним із пріоритетних напрям-
ків своєї діяльності.

найсучаснішою попереджувальною систе-
мою, що забезпечує якість і безпеку харчової 
продукції, сьогодні є система на основі принци-
пів наССР.

молочна продукція в україні є особливо небез-
печною через низьку якість сировини та велику 
складність її простежуваності, які, разом із відсут-
ністю холодильної логістики та зберігання, суттєво 
скорочують термін придатності української молоч-
ної продукції порівняно з європейською.

Відносно низька вартість упровадження 
HAccP в україні пояснюється суворими сані-

тарними нормами, яких вимагає держава. Як на-
слідок, для підприємства, яке вже дотримується 
національних норм, упровадження HAccP має 
бути справою відносно простою й недорогою. на 
жаль, на практиці більшість засобів виробництва 
не відповідають існуючим нормам.

найголовніша вигода для молочної промисло-
вості, пов’язана з упровадженням HAccP, – до-
ступ до нових роздрібних мереж і супермаркетів. 
інші галузі промисловості також можуть очі-
кувати більш вільного доступу до міжнародних 
ринків, хоча багато залежить від реформи систе-
ми управління безпечністю харчових продуктів 
на національному рівні.

Використання системи наССР дасть змогу 
ефективно виявляти і аналізувати ризики, а осо-
бливо біологічні чинники на всіх етапах виробни-
цтва молочної продукції, здійснювати управлін-
ня критичними контрольними точками з оцінкою 
результатів цього управління. Це, своєю чергою, 
дасть реальну можливість підприємству випус-
кати якісну, безпечну, конкурентоспроможну 
молочну продукцію.
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ПовЫШения конкурентосПособности ПредПриятий  
молочной ПромЫШленности, за счет внедрения системЫ насср

аннотация 
на основе исследования литературных данных было проанализировано состояние качества молоч-
ной промышленности украины. Проведен анализ последних исследований и публикаций по конку-
рентоспособности и качества товара на рынке украины. Составлены практические рекомендации по 
улучшению, выявление факторов, влияющих на качество продукции. Разработан алгоритм внедрения 
системы наССР на предприятии. Был проведен анализ литературных источников по определению 
конкурентоспособности товара.
ключевые слова: качество, наССР, молочная промышленность, конкурентоспособность, экономиче-
ская эффективность, принципы наССР, рабочая группа наССР. 
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odarchenko A.n., spodar K.V., Karbivnycha t.V., Albatova ya.yu.
Kharkiv state University of Food Technology and Trade

InCreAse CoMpetItIVeness of the dAIry Industry, through the 
IntroduCtIon of hACCp

summary
Based on research published data were analyzed as the dairy industry of Ukraine. Analysis of recent 
research and publications on the competitiveness and quality of the goods in Ukraine. Done practical 
recommendations for improvement, identify factors that affect product quality. The algorithm 
implementation of HAccP in the company. Analisis the literature to determine competitiveness of goods.
Keywords: quality, HAccP, Dairy, competitiveness, cost-effectiveness, the principles of HAccP, 
HAccP working group.
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реструктуризація та реорганізація  
як інструменти антикризового уПравління банком

олійник а.в., мартинюк а.м.
Хмельницький національний університет

Проаналізовано кризовий стан банківської системи україни та визначено чинники, що його спричинили. 
Досліджено сутність понять реструктуризація та реорганізація в банківській діяльності. Розмежовано 
поняття «реструктуризація» та «реорганізація» в банківській діяльності. Встановлено, що реорганізація 
є формою реструктуризації. акцентовано увагу на реструктуризації та реорганізації як інструментах 
антикризового управління.
ключові слова: банк, криза, реструктуризація, реорганізація, антикризове управління, інструменти анти-
кризового управління.
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Постановка проблеми. Протягом  
2014-2015 років у банківській системі 

україни тривали негативні процеси пов’язані з 
втратою ресурсної бази, скороченням власного 
капіталу та збитковою діяльністю. Так, за резуль-
татами 2014 року, збитки банківської системи 
україни сягнули рівня -52,97 млрд грн, капітал 
скоротився на -44,58 млрд грн, а рентабельність 
капіталу досягла від’ємного значення -30,46%. 
у 2015 році ситуація в банківському секторі про-
довжувала ускладнюватися: збитки банківської 
системи україни досягли рівня -66,6 млрд грн, 
капітал зменшився на -44,31 млрд грн, а рен-
табельність капіталу склала -51,61%. Продо-
вжується процес відтоку коштів фізичних осіб 
з депозитних рахунків. Так, у 2014 році, кошти 
фізичних осіб зменшилися на – 17,36 млрд грн, а 
у 2015 відповідно на – 27,31 млрд грн [1]. 

Банківська система україни виявилась най-
більш вразливою до економічної кризи, адже 
внаслідок зростання рівня проблемних кредитів 
банки змушені були створювати значні резерви 
за активними операціями, що негативно вплину-
ло на рівень її капіталізації. Постійне зростання 
рівня валютних ризиків для вітчизняних банків, 
при наявності короткої відкритої валютної по-
зиції та високого рівня доларизації економіки є 
потенційною загрозою стійкості банківської сис-
теми україни. Внаслідок цього, протягом 2014-
2015 років, кількість вітчизняних банків зменши-
лась (з 163 до 117) на -46 установ, що спричинило 

дію репутаційного ризику – зниження довіри до 
банківської системи. існуюча ситуація зумовлює 
необхідність дослідження процесу реорганізації 
банківської системи україни, спрямованого на 
фінансову стабілізацію та підвищення ефектив-
ності її роботи [2, с. 190].

аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження проблем реорганізації банківської сис-
теми україни та розробка методів забезпечення 
її фінансової стійкості і стабільності знайшли ві-
дображення в наукових працях о.і. Барановсько-
го, В.Я. Вовк, о.Д. Вовчак, і.Б. івасіва, і.С. каш-
ки, Б.Л. Луціва, В.і. міщенка, Т.С. Смовженко, 
Р.і. Тиркало, о.м. Тридіда та інших. Підходи до 
вирішення проблем злиття та поглинання у бан-
ківській системі україни знайшли відображення в 
роботах: Г.м. азаренкової, Ж.м. Довгань та інших.

виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, незважаючи на ґрунтовні до-
слідження науковців щодо проблематики реоргані-
зації банківської системи україни та забезпечення 
її стабільності, питання впливу реорганізаційних 
процесів на діяльність банків у системі антикри-
зового управління потребує подальшого уточнення. 
Потребує також уточнення сутність категорій ре-
організація та реструктуризація банку.

мета статті. Сучасний кризовий стан еконо-
міки та банківської системи україни відрізняєть-
ся масштабами і загрозами. Банківська система 
знаходиться в постійному розвитку і досліджен-
ня впливу реорганізаційних процесів на систему 
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антикризового управління банків є особливо ак-
туальним. Тому метою статті є дослідження сут-
ності реорганізації та реструктуризації банків як 
інструментів антикризового управління. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
особливістю сучасної кризи в банківській сис-
темі україни є комплексна дія чинників її роз-
витку, серед яких можна виділити: військові дії 
на Сході країни, анексія автономної Республіки 
крим, девальвація національної валюти, зрос-
тання державного боргу, спад реального секто-
ру економіки, відтік інвестицій та дисбаланси в 
банківській системі, як наслідок неефективного 
корпоративного управління. Як відомо банківська 
діяльність пов’язана з високим рівнем ризику, 
нестабільністю ринкової кон’юнктури, наглядом 
та регулюванням з боку національного банку 
україни (нБу), конкуренцією на різних сег-
ментах фінансового ринку, тощо. наслідком цих 
чинників стало посилення загрози формування 
інфляційно-девальваційної «спіралі». у цілому 
дія даних чинників зумовила активізацію реор-
ганізаційних та реструктуризаційних процесів у 
банківській системі україни.

нБу має своє бачення розвитку банківської 
системи україни, яке прийнято як «комплексна 
програма розвитку фінансового сектору україни 
до 2020 року», що затверджена Постановою Прав-
ління нБу від 18.06. 2015 року № 391 [3]. Даний 
документ містить ряд позитивних моментів, але 
має ряд недоліків. Так, дана програма не містить 
обґрунтованих причин девальвації, інфляції і бан-
ківської кризи, та не дає стратегічного бачення 
шляхів створення фінансових передумов розви-
тку економіки, підвищення її конкурентного ста-
тусу, створення потужної банківської системи з 
фінансово стійкими та прибутковими банками. Дії 
нБу, останнім часом, поглиблюють демонетиза-
цію реального сектору економіки та кризові яви-
ща в цілому, що суперечить стандартам і ціннос-
тям Європейського Союзу (ЄС).

аналізуючи інформацію, наведену на рисун-
ку 1, можна зробити висновок, що за період із 
01.01.2015 по 01.07.2016 р. кількість вітчизня-
них банків суттєво скоротилася. Так станом на 
01.01.2014 р. зафіксовано максимальну кількість 
діючих банків – 180, то на 01.07.2016 р. їх залиши-
лось – 102, тобто вітчизняна банківська система 
стала меншою на 78 банків. Зауважимо також, що 
за останні майже два роки кількість банків, які 
перебувають у стадії ліквідації, збільшилася з 22 
до 78 установ на фоні збільшення частки інозем-
ного капіталу до 54,7% станом 01.07.2016 року, що 
є вкрай негативним явищем для вітчиз-
няної банківської системи [2, с. 191].

Проаналізуємо індикатори оцінки 
рівня капіталізації банків, що запро-
поновані Базельським комітетом. Сис-
тема показників капіталу банків дає 
комплексну оцінку темпу зростання 
капіталу та його адекватності активам 
зважених на ступінь ризику. у ціло-
му вони визначають рівень достатності 
капіталу банків за такими основними 
напрямами: визначення основних по-
казників достатності капіталу банків, 
аналіз адекватності капіталу, ефектив-
ність використання ресурсів, оцінка за-

лежності банківського капіталу від банківських 
ризиків, зовнішніх джерел фінансування, тощо 
(таблиця 1).

аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити 
висновок про неоднозначну оцінку достатнього 
рівня капіталізації, надійності та стабільності 
вітчизняних банків. Так, в посткризовий період 
протягом 2010-2013 років коефіцієнт капіталіза-
ції банків мав тенденцію до незначного зростання 
з 14,6% у 2010 році до 15,1% у 2013 році. Це є 
свідченням збільшення частки власного капіталу 
у структурі пасивів, тобто банки докапіталізо-
вувались. однак, у цей час простежується не-
гативна тенденція приросту власного капіталу з 
19,5% в 2010 році до 13,8% в 2013 році. Протягом 
2014-2015 років частка власного капіталу у за-
гальному обсязі пасивів банківської системи про-
довжувала катастрофічно зменшуватись з 11,2% 
до 8,3%, а приріст власного капіталу відповідно з 
-23,2% до -29,9% [2, с. 192].

Таблиця 1
індикатори оцінки рівня капіталізації  
банків україни протягом 2011-2015 рр.
Показники 2011 2012 2013 2014 2015

коефіцієнт капіта-
лізації, % 14,8 15,0 15,1 11,2 8,3

Темп приросту 
власного капіта-
лу, %

12,9 8,9 13,8 -23,2 -29,9

норматив адекват-
ності регулятивно-
го капіталу, %

18,90 18,06 18,26 15,60 12,74

Співвідношення 
приросту капіталу 
до активів, %

108,4 129,0 103,0 -773,3 636,2

коефіцієнт за-
хищеності коштів 
клієнтів капіталом

3,2 3,4 3,5 4,6 6,8

коефіцієнт за-
хищеності наданих 
кредитів капіта-
лом

5,3 4,8 4,7 6,8 9,3

Рентабельність 
капіталу (RoE), % -5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91

Рентабельність 
активів (RoA), % -0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,46

Джерело: [2, с. 192]

коефіцієнт по ні наслідки системних дисба-
лансів у банківській системі україни актуалізу-
вали необхідність реорганізації та реструктури-
зації банківського сектору в умовах посилення 
євроінтеграційної економічної політики.
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Частка іноземного капіталу в банківській системі

рис. 1. динаміка кількості банків діючих, банків з іноземним 
капіталом, банків у стадії ліквідації та частки іноземного 
капіталу в банківській системі україни за 2011-2016 роки 

Джерело: [2, с. 191]
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у той же час, аналіз наукових праць показує, 
що сьогодні немає єдиного підходу до визначення 
сутності таких понять, як «реорганізація» та «ре-
структуризація» банківської системи. Тому про-
аналізуємо різні підходи до трактування сутності 
реорганізації та реструктуризації в банківській 
діяльності, взаємозв’язок цих понять, узагаль-
нимо результати дослідження для розуміння їх 
природи (таблиця 2).

аналіз теоретичних підходів до розуміння 
суті поняття «реорганізація» в банківській ді-
яльності показує, що, як правило, її пов’язують: 
із забезпеченням стійкості, надійності, капіталі-
зації, конкурентоспроможності, прибутковості; 
припиненням діяльності та зміною організацій-
но-правової форми банку; злиттям, приєднан-
ням, поділом банків. «Реструктуризація» в бан-
ківській діяльності переважно трактується як 
система заходів спрямованих на оздоровлення 
фінансового стану та стабілізацію банків. у цьо-
му сенсі слід відмітити, що В.і. міщенко та 
а. Петріна акцентують увагу на реструктури-
зації в якості державного управління, що спря-
моване на відновлення стабільності, ліквідності, 
капіталізації, як окремих банків, так і банків-
ської системи в цілому.

із проведеного аналізу наукових джерел, мож-
на зробити висновок, що поняття «реструктуриза-
ція» в банківській діяльності є більш широким ніж 
«реорганізація» і фактично включає її. Реоргані-
зація – це лише одна сторона прояву реструкту-
ризації, тобто одна із її форм (способів реалізації). 
Тому ми вважаємо, що реорганізація – це форма 
реструктуризації, що вимушено чи добровільно 
застосовується, як радикальний спосіб не просто 
оздоровлення банку чи банківської системи в ці-
лому, а як інструмент антикризового управління 
банком. у часовому вимірі реорганізацію можна 
розглядати як останню стадію реструктуризації 
банку, а це означає, що саме реструктуризація є 
інструментом протидії банкрутству банку, адже 
включає як ранні так і форми реалізації.

незважаючи на вживання в теорії та практиці 
банківництва терміну «антикризове управління», 
розуміння його сутності визначається науковця-
ми неоднозначно. Зарубіжні наукові школи най-
частіше визначають антикризове управління як 
діяльність, яка необхідна для подолання стану, 
що загрожує існуванню суб’єкта господарюван-
ня, акцентуючи увагу саме на його виживанні. 
у той же час акцентується увага на позитивному 
характері криз, а антикризове управління визна-

Таблиця 2
Підходи до визначення понять «реорганізація» та «реструктуризація» у банківській діяльності

автор, джерело Визначення
Забезпечення стійкості, надійності, капіталізації, конкурентоспроможності, прибутковості

З.м. Васильченко, 
[4, с. 102]

Реорганізація банків – це підвищення надійності та стійкості банківської системи 
україни та окремого комерційного банку, забезпечення капіталізації банківської 
системи та стабільної роботи платіжної системи, захист інтересів кредиторів та 
вкладників, поліпшення фінансового стану комерційних банків

і.В. краснова, 
а.В. нікітін, [5]

Реорганізація – це основний етап реформування банківської системи для подаль-
шого проведення заходів щодо забезпечення фінансової стабільності, підвищення 
капіталізації, конкурентоспроможності та інвестиційного потенціалу і формування 
оптимальної структури власників

Припинення діяльності і зміна організаційно-правової форми банку
о.В. Васюренко, 
о.м. Сидоренко, 
[6, с. 353]

Реорганізація банку – це добровільне чи вимушене припинення діяльності банку 
і зміна його організаційно-правової форми шляхом передачі його майна, прав та 
обов’язків іншим банкам чи правонаступникам

Злиття, приєднання, поділ і зміна організаційно-правової форми банку
Закон україни «Про 
банки і банківську ді-
яльність», [7]

Реорганізація банків – це злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворен-
ня його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його 
майна, коштів, прав та обов'язків правонаступниками

Державне управління спрямоване на відновлення стабільності, ліквідності, капіталізації

В.і. міщенко, 
а. Петріна, [8, с. 13]

Системна банківська реструктуризація передбачає проведення низки попередніх 
скоординованих заходів з боку органів державного управління, спрямованих на від-
новлення ліквідності банківської системи, безумовного виконання банками всіх без 
винятку зобов’язань і економічних нормативів регулятора, зростання рівня адекват-
ності капіталу, стабілізацію та поступове скорочення проблемної заборгованості

Заходи спрямовані на оздоровлення фінансового стану та стабілізацію

а.о. ковалюк, [9]

Реструктуризація банку – це сукупність заходів, спрямованих на стабілізацію, оздо-
ровлення фінансового стану банку (підвищення рівня ліквідності, платоспроможності 
й прибутковості банку, зниження ризиковості діяльності банку) для забезпечення 
подальшого зростання та розвитку банківської установи

н.В. Радова, [10, с. 183]

Реструктуризація банку – це комплекс організаційно-господарських, фінансово-
економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на покращення фінансового 
стану, підвищення ліквідності та платоспроможності банку, зокрема шляхом реорга-
нізації банку, повної або часткової зміни власника з переходом боргових зобов'язань 
до юридичної особи-інвестора, яка не підлягає санації, що сприятиме фінансовому 
оздоровленню банку та дозволить задовольнити вимоги кредиторів

Стратегія нБу щодо 
реструктуризації та 
реорганізації банків у 
стані фінансової скру-
ти, [11]

Реструктуризація банківської системи – це комплекс заходів, який передбачає по-
кращання фінансової стійкості банківської системи, підвищення ліквідності і плато-
спроможності з урахуванням соціально-економічних завдань, змін у національній 
макросистемі та на світовому фінансовому ринку шляхом створення нових банків 
(спеціалізованих, універсальних), реорганізації діючих (злиття, приєднання, поділу, 
виділення), зміни юридичного статусу банківських установ або їх закриття
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чається як створення інструментів діагностики 
(попередження) кризового стану та необхідності 
розробки нового курсу розвитку.

у вітчизняній науковій літературі антикризо-
ве управління розглядається як система управ-
ління, що має всебічний характер та направлена 
на попередження і на усунення несприятливих 
для бізнесу явищ, з використанням наявних ре-
сурсів та потенціалу виживання, або реалізації 
спеціальних процедур (таких, як санація, ре-
структуризація, банкрутство, ліквідація).

Слід відмітити, що більшість науковців акценту-
ють увагу на антикризовому управлінні суб’єктами 
підприємництва в цілому, не акцентуючи увагу на 
банківських установах, які мають свою власну спе-
цифіку. Тому, на нашу думку, доцільно визначити 
поняття «антикризове управління банком», яке по-
єднує внутрішнє управління банком та зовнішні дії 
регуляторних (наглядових) органів. аналіз осно-
вних підходів до визначення антикризового управ-
ління банком наведено в таблиці 3.

очевидно, що багатогранність економічного та 
управлінського розуміння поняття «антикризове 
управління банком», на наш погляд, пояснюється 
подвійною природою кризи, яка одночасно ство-
рює і руйнує, тобто формує передумови та готує 
умови для подальшого розвитку банку. у даному 
випадку банк має змінити попередню стратегію 
діяльності на нову.

Банк складається із взаємопов’язаних еле-
ментів, зв’язків, відносин і являє собою їх ціліс-
ність, тобто є системним утворенням, яке може 
знаходитися в стійкому або нестійкому станови-
щі. При цьому процеси розвитку системи банку 
циклічні і не усіма процесами можна управляти, 
що є свідченням складності системи. Вважаємо, 

що управління складними системами виступає 
антикризовим на усіх етапах функціонування і 
розвитку, а вміння передбачати та розпізнава-
ти кризу визначає ефективність управлінських 
рішень. Таким чином, сутність антикризового 
управління банком розкривається через систем-
ний підхід, який дозволяє розглядати об’єкт до-
слідження як систему, що об’єднує організацій-
но-фінансові підсистеми.

висновки і пропозиції. на основі аналізу на-
укової літератури щодо сутності понять «реор-
ганізація» та «реструктуризація» в банківській 
діяльності уточнено їх зміст, як інструментів ан-
тикризового управління банком. Встановлено, що 
реструктуризація та реорганізація здійснюють-
ся з метою фінансового оздоровлення та забез-
печення стабільного функціонування банківської 
системи, підвищення рівня концентрації банків-
ського капіталу на основі злиття і приєднання 
банків, підвищення ліквідності та платоспро-
можності банків, а також вдосконалення системи 
банківського нагляду з боку держави. 

ми вважаємо, що для успішної реструктури-
зації банківської системи, як інструмента анти-
кризового управління, необхідно: посилити роль 
облікової ставки; впровадити чіткі принципи за-
стосування інструментів та процедур регулюван-
ня ліквідності; стимулювати збільшення джерел 
та обсягів локальних довгострокових фінансових 
ресурсів; забезпечити доступність фінансових 
ресурсів для кредитування реального секто-
ра економіки; впровадити принципи нагляду на 
основі Базеля ііі; впровадити систему регуляр-
ної оцінки та контролю якості активів, потреб у 
підтримці ліквідності та рекапіталізації банків; 
зменшити рівень доларизації економіки.

Таблиця 3
Підходи науковців до визначення поняття «антикризове управління банком»

автор, джерело Визначення
Постійно організоване управління діяльністю банку щодо діагностики, попередження, нейтралізації та подо-

лання кризових явищ

В.Я. Вовк, 
[12, с. 42]

антикризове управління банківськими установами – це комплекс заходів щодо виявлення 
кризотворчих факторів, профілактики, своєчасної діагностики, попередження і нейтралі-
зації кризових явищ, спрямований на досягнення цілей стратегії та прогресивний розвиток 

а.м. Тавасієв, 
[13, с. 145]

антикризове управління в банку – це управлінський процес, що має упереджувальний 
характер, здійснюється на стратегічних засадах, починається та продовжується з перших 
днів існування банку, постійно і завжди

недопущення та уникнення виникнення кризових ситуацій в діяльності банку

о.і. Баранов-
ський, [14]

Система управління, що має всебічний характер та направлена на попередження та усу-
нення несприятливих явищ, з використанням наявних ресурсів та потенціалу організації, 
або реалізації спеціальних процедур (таких, як санація, реструктуризація, банкрутство, 
ліквідація)

комплекс антикризових превентивних і реактивних заходів

м.а. Бас, 
[15, с. 25]

антикризове управління банком – це комбінація заходів організаційного та фінансового 
менеджменту, які здійснюються управлінською ланкою безпосередньо кожного банку та 
уповноваженими органами регулювання й нагляду за банківською діяльністю у час кризи, 
і дозволяють банківським структурам вийти з негативного періоду з найменшими втрата-
ми

антикризове управління, як складова фінансової безпеки банку

Л.м. Перехрест, 
В.В. Бриштіна, 
[16, с. 246]

антикризове управління – це фінансові відносини, що представляють собою комплексну 
систему управлінських заходів щодо діагностики, попередження, нейтралізації та подо-
лання кризових явищ з метою підвищення рівня фінансової безпеки, зниження наслідків 
ураження кризою та подальшого розвитку банку шляхом використання всього потенціалу 
сучасного менеджменту

Застосування соціально-економічних процедур оздоровлення

Ю.С. Ребрик, 
[17, с. 204]

антикризове управління банком – це процес застосування відповідних економічних та 
соціальних процедур із профілактики і/або оздоровлення банку з метою запобігання чи 
підвищення його платоспроможності 
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реструктуризация и реорганизация  
как инструментЫ антикризисного уПравления в банке

аннотация
Проанализировано кризисное состояние банковской системы украины. исследована сущность понятий 
реструктуризация и реорганизация в банковской деятельности. Разграничены понятия «реструкту-
ризация» и «реорганизация» в банковской деятельности. установлено, что реорганизация является 
формой реструктуризации. акцентировано внимание на реструктуризации и реорганизации как ин-
струментах антикризисного управления.
ключевые слова: банк, кризис, реструктуризация, реорганизация, антикризисное управление, инстру-
менты антикризисного управления.

oliinyk A.V., Martinuk A.M. 
Khmelnytsky national University

restruCturIng And reorgAnIzAtIon As InstruMents of CrIsIs 
MAnAgeMent In the bAnK

summary
it analyzed the critical state of the Ukrainian banking system. The essence of the concepts of restructuring 
and reorganization of the banking business. Delineate the concept of «restructuring» and «reorganization» 
in banking. it was found that the reorganization is a form of restructuring. The attention is focused on the 
restructuring and reorganization of how the instruments of crisis management.
Keywords: bank, crisis, restructuring, reorganization, crisis management, crisis management tools.
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сПоЖивчі уПодобання та реальна моЖливість їх задоволення

Павлюк т.і., ярош в.і.
Вінницький торговельно-економічний інститут 

київського національного торговельно-економічного університету

у даній роботі розкрито питання споживчих уподобань та реальної можливості їх задоволення. 
Проаналізовано особливості споживацького вибору в сучасних умовах. Показано споживчі переваги зви-
чайного українця та можливість їх максимізації. у статті досліджено споживчий кошик 2016 року, також, 
проаналізовано дані споживчих кошиків попередніх років. Досліджуються можливості українського на-
селення у забезпеченні своїх потреб. 
ключові слова: потреби, блага, корисність, гранична корисність, сукупна корисність, максимізація 
корисності, кардиналістська модель, ординалістська модель, споживчі переваги, набір байдужості, спо-
живчий кошик.

© Павлюк Т.і., Ярош В.і., 2016

Постановка проблеми. Поняття «споживчі 
вподобання та реальність можливості їх 

задоволення» набуває в даний час великого роз-
гляду не лише для економістів, а і для всього 
населення україни. З прийняттям нового спо-
живчого кошику, зріс великий інтерес до його 
дослідження та заробітної плати населення. 
адже з підняттям цін і мінімальної зарплати, 
звичайний українець не може собі дозволити ви-
тратити кошти на задоволення граничного блага. 
і це питання дуже бентежить український народ.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження проблем споживчих вподобань та 
реальної можливості їх задоволення є дуже ак-
туальним, що змушує зацікавитись як звичайних 
українців, так і економістів, а зокрема: а. косік 
[1], о. уфімцева [2], о. Павлюк [3], П. Гребенни-
ков [4], В. николаев, Г. Пухтаевич [5].

Постановка завдання. Головною метою цієї 
роботи є дослідження споживчого кошику і ана-
ліз можливостей задоволення мінімальних по-
треб споживача. 

виклад основного матеріалу. Фундаменталь-
ні дослідження поведінки споживача пов’язані з 
маржиналістською революцією в економічній те-
орії кінці ХіХ ст. Виникнення нового наукового 
напряму – маржиналізму (marginal – граничний) 
було підготовлено працями перших економістів-
математиків а. курно, Й. Тюнена, Г. Госсена, які 
започаткували метод граничного аналізу, здійсни-
ли розробку основ теорії суб’єктивної цінності.

Представники першої хвилі маржиналіст-
ської революції В. Джевонс, к. менгер, Л. Валь-
рас створили кардиналістичну (кількісну) версію 
поведінки споживача, яка окреслила принципо-
во новий підхід до аналізу цінності благ: цінність 
розглядалася як функція корисності, що визна-
чається суб’єктивними оцінками споживачів та 
запасом благ. Певна аналітична недосконалість 
кардиналістської моделі поведінки споживача в 
подальшому виповнюється в межах іншої – ор-
диналістської моделі, моделі виявлених переваг 
або споживчих уподобань, розробка якої була 
здійснена Ф. Еджвортом, В. Парето, Дж. Хіксом 
та українським економістом Є. Слуцьким [1, с. 68].

Перед кожним споживачем стоять три пи-
тання: 1. Що купити? 2. Скільки купити? 3. чи 
вистачить грошей, щоб здійснити покупку? Щоб 
відповісти на перше питання, необхідно з’ясувати 
корисність речі для споживача, щоб вирішити 

друге питання – дослідити ціну, щоб відповісти 
на третє питання – визначити доход споживача. 
Ці три складові – корисність, ціна, дохід – лежать 
в основі аналізу теорії поведінки споживача. мета 
споживача полягає в отриманні якомога більшого 
задоволення від споживання певного набору благ, 
враховуючи їх ціни та наявний дохід.

особливості споживацького вибору можна 
простежити, спостерігаючи за покупцем супер-
маркету. на основі чого він робить свої покупки? 
По-перше, зі всього різноманіття представлених 
товарів він звертає увагу лише на ті, які відпо-
відають його смакам та інтересам, тобто опира-
ючись на свої уподобання. По-друге, він звертає 
увагу на ціни товарів і по-третє, порівнює перед-
бачувану вартість покупки з наявним доходом.

Це спостереження пояснює досить складний 
процес споживацького вибору як результат вза-
ємодії споживацьких переваг, цін товарів, дохо-
дів споживача

Першою складовою споживацького вибору є 
споживацькі переваги, в основі яких лежать по-
треби людей. Потреби (needs) – це стан задо-
волення, який споживач хотів би зберегти, або 
стан незадоволення, який спонукає його до еко-
номічної діяльності. блага (goods) – засоби, шо 
задовольняють потреби. одні з них є в майже 
необмежених масштабах (наприклад повітря), 
інші – в обмежених. останні називаються еконо-
мічними благами. Вони складаються з товарів та 
послуг [2, с. 158].

Здатність економічного блага задовольни-
ти ту або іншу потребу називається корисніс-
тю (utility). отже, тепер можна конкретизувати, 
що мета споживача полягає в отриманні якомога 
більшого задоволення від споживання певного 
набору благ, тобто в максимізації корисності.

корисність – поняття виключно індивідуаль-
не: те, шо для одного споживача може мати ви-
соку корисність, іншим може сприйматися, вза-
галі, як антиблаго. Хтось понад усе цінує зранку 
чашку міцної кави, а хтось за будь-яких умов 
її не питиме. Розрізняють граничну та сукупну 
корисність.

грани́чна кори́сність – додаткова корисність, 
яку отримує споживач із додаткової одиниці то-
вару або послуги, яку буде втрачено у випадку 
відмови від цієї одиниці.

сукупна корисність – це загальна величина 
(обсяг) корисності всієї сукупності товарів певно-
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го виду. Вимірюється в умовних одиницях корис-
ності (ютилях) або в грошовій формі [5, ст. 253].

у мікроекономіці склалися також два підходи 
до пояснення поведінки споживача: кардиналіст-
ський або кількісний та ординалістський або по-
рядковий.

кардиналістська модель поведінки спожи-
вача виходить з того, що корисність може ви-
мірюватись кількісно за допомогою умовної оди-
ниці – «ютиля» (від англ. utility – корисність). 
Перевага кардиналістської теорії полягає у тому, 
шо кількісні оцінки дозволяють математично 
описувати досліджувані явища, застосовувати 
економіко-математичне моделювання. Проте, в 
реальній дійсності важко уявити, що споживач 
здатний кількісно оцінити різницю в корисності 
благ, визначити, наприклад, на скільки ютилів 
кілограм картоплі корисніший за пакет молока. 
Скоріше споживач здатний визначити, наскільки 
один споживчий набір привабливіший для нього 
за інший. Саме такий підхід до аналізу поведін-
ки споживача застосовується в ординалістській 
моделі [1, с. 69].

споживацькі переваги (consumer preferences) – 
це ранги, які споживач установлює для альтерна-
тивних варіантів задоволення потреб. Ті варіанти, 
які на думку споживача, здатні краще задоволь-
нити його потреби, будуть займати більш високі 
місця у цьому «табелю про ранги».

Припущення щодо уподобань завжди сто-
суються однієї особи. у колективі (наприклад 
в одній сім’ї) уподобання можуть не співпада-
ти, – для кожного члена родини привабливішим 
може бути інший набір. Ситуація з неспівпадан-
ням уподобань називається парадоксом Ерроу: 
за транзитивності уподобань кожного з індивідів 
може виникати нетранзитивність колективних 
уподобань.

Спочатку розглянемо «модель бажаного», тоб-
то поведінку споживача без врахування видатків 
на будь-який кошик. на ринку існує множина 
споживчих кошиків. Серед них споживач завжди 
може знайти такі кошики, які є однаково при-
вабливими для нього, тому що вони мають одна-
ковий рівень корисності. набір споживчих коши-
ків з однаковим рівнем корисності називається 
набором байдужості: споживачу байдуже, який 
саме набір обрати. 

множина еквівалентних з точки зору спожи-
вача наборів благ створює поверхні байдужості. 
кількість поверхонь байдужості нескінченна, – 
кожна людина має свої уподобання, що і відобра-
жають системи поверхонь байдужості. окремий 
випадок поверхонь байдужості складають двоп-
рдуктові набори благ. Для двопродуктових коши-
ків поверхні байдужості можуть бути зображенні 
набором кривих, які називаються кривими бай-
дужості або індиферентності [4].

Говорячи про споживацькі переваги, слід за-
значити й про споживчий кошик. спожи́вчий 
ко́шик – набір товарів, що характеризує типо-
вий рівень і структуру місячного (річного) спо-
живання людини або сім'ї. Використовується для 
розрахунку мінімального споживчого бюджету 
(прожиткового мінімуму), виходячи із вартості 
споживчого кошика у актуальних цінах. Застосо-
вується як база для порівняння розрахункових і 
реальних рівнів споживання.

Споживчий кошик в україні було прийнято 
в 2000 році з тих пір він кардинально не зміню-
вався. Загальний ціновий показник споживчого 
кошика в 2013 році склав 1108 гривень, в грудні 
того ж року суму підняли до 1176 гривень, на 
сьогодні – це розмір мінімальної заробітної пла-
ти 1450 гривень, а для осіб непрацездатного віку 
сума становить 1074 гривень.

Формує споживчий кошик українців уряд. на 
сьогоднішній день там налічується 296 товарів і 
послуг (постанова кабміну № 656). на думку чи-
новників, склад кошика дозволяє українцям не го-
лодувати, стежити за зовнішнім виглядом, більш-
менш пристойно одягатися і навіть долучатися до 
прекрасного – в «кошику» навіть врахований по-
хід на концерт або в театр (1 раз на рік).

Вартість набору продуктів харчування для 
працюючих громадян в травні 2015 на 8% пе-
ревищувала відповідний прожитковий мінімум. 
Для порівняння, в травні 2000 року вартість на-
бору продуктів харчування в прожитковому мі-
німумі для працездатної особи була 55%, у травні 
2005 року – 60%, у травні 2010 року – 75%.

Згідно з українським законодавством, про-
житковий мінімум є вартісною величиною до-
статньою для забезпечення нормального функ-
ціонування організму людини, збереження його 
здоров’я, набору продуктів харчування, а також 
мінімального набору непродовольчих товарів та 
мінімального набору послуг, необхідних для за-
доволення основних соціальних і культурних по-
треб особистості.

організація об’єднаних націй заявила, що в 
україні за межею бідності живе близько 60% на-
селення. До того ж, за розрахунками оон світова 
межа місячного доходу людини повинна станови-
ти не менше 510 доларів, у тому числі і в україні. 
Середня зарплата набагато нижче, ніж 510 дола-
рів – це межа бідності, споживання на 17 доларів 
на день. Більшість українських пенсіонерів жи-
вуть за межею виживання, за межею абсолютної 
бідності, тобто споживання нижче, ніж 5 доларів 
на день. Вони просто-напросто вмирають з голо-
ду, тільки повільно, не дивлячись на те, що біль-
ша частина того, що вони отримують у вигляді 
страхових виплат і пенсії йде саме на харчуван-
ня. на сьогоднішній день експерти оцінюють вар-
тість споживчого кошика в рази вище тих сум, 
які встановлені державою. на думку більшості, 
вартість споживчого кошика має бути не меншою 
6000 гривень.

що ж ми їмо? у що одягаємося?
Почнемо з продуктового кошика, так як без їжі 

нікуди. Її вміст (яке, до речі, не змінювалося ще 
з 2000 року) вже давно говорить про те, що уряд 
все 16 років тримає народ на строгій дієті. Ден-
ний раціон, наприклад, складається з 173 гр хліба, 
склянки молока, половини яйця, двох маленьких 
картоплин (або однієї великої), 7 гр рису і близько 
100 гр якогось м’яса (в кращому випадку).

До речі, такі речі, як кава, чай і цукор, а та-
кож сіль зі спеціями в раціоні українця не перед-
бачені взагалі.

але найсумніше навіть не в цьому. на такі га-
строномічні «вишукування» українцям в місяць 
треба витратити як мінімум 1251 грн при міні-
мальній заробітній платі в 1378 грн. а адже в цю 
суму повинна входити не тільки їжа. Врахову-
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ючи, що продукти харчування «з’їдають» при-
близно 52-53% доходів громадян, то із загальної 
суми мінімальної зарплати уряд люб’язно про-
понує витрачати на харчування 620-630 грн на 
місяць або 20 грн на день. Тобто, навіть той убо-
гий раціон, який передбачений продуктовим ко-
шиком, треба урізати в 2 рази. Це вже навіть не 
сувора дієта, а це примусове голодування. і явно 
не лікувальний.

нарешті приблизно 600 грн ще треба опла-
тити комунальні послуги, придбати елементарні 
предмети першої необхідності (мило, зубна пас-
та, шампунь).

Тут українців примушують вибрати щось 
одне: або бути чистими, або сидіти без тепла і 
світла. нагадаємо, з 1 квітня в україні підвищу-
ються тарифи на всі енергоносії, у зв’язку з чим 
навіть цих 600 грн не вистачить для оплати ко-
мунальних послуг.

а на предмети першої необхідності, разом з 
елементарним набором лікарських препаратів і 

засобів санітарії, піде як мінімум 15 012 грн на 
рік або 500 грн на місяць. 

Пропонований набір ліків дає зрозуміти, що 
хворіти громадянам україни не дозволяється, 
навіть суворо забороняється. Противірусних пре-
паратів, спазмолітиків і антигістамінних препа-
ратів «кошик» не передбачає.

Доглядати за собою українці теж повинні тіль-
ки наполовину. наприклад, голитися, користува-
тися дезодорантами і туалетною водою не перед-
бачено. Зате покладено майже півкілограма вати 
і аж три шматка господарського мила на місяць.

і вже зовсім сумно йдуть справи з одягом: гро-
шей на неї, після покупки їжі і предметів особис-
тої гігієни (догляду за собою), не залишається вза-
галі. а тим більше з сьогоднішніми цінами – щоб 
повністю одягнутися (візьмемо зимовий гардероб) 
навіть на найдешевшу одяг «економ-класу» треба 
витратити як мінімум 3 мінімальних зарплати.

З іншого боку, уряд вважає, що витрачати-
ся на одяг часто не потрібно. наприклад, чоловік 

Таблиця 1
Продуктовий продовольчий кошик

набір продуктів хачування для працездатного населення (кг/місяць на одного чоловіка)
хліьопродукти кілограми ціна на місяць

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

овочі та фрукти кілограми ціна на місяць
мука пшенична 800 г 12 грн картошка 7,9 кг 40 грн

Хліб 5,2 кг 42 грн капуста 2,3 кг 21 грн
макарони 300 гр 5 грн Помідори і огірки 2,1 кг 146 грн

Рис 200 гр 7 грн морква та буряк 1,5 кг 9 грн
Гречка 200 гр 5 грн Цибуля та часник 800 гр 10 грн 

Вівсяні крупи 100 гр 2 грн Фрукти (цитрусові) 5 кг 250 грн
Бобові 200 гр 4 грн Сухофрукти 300 гр 17 грн
м'ясо кілограми ціна на місяць молокопродукти кілограми ціна на місяць

Яловичина 1,2 кг 117 грн молоко 5 л 50 грн
Свинина 700 гр 54 грн Вершкове масло 400 гр 42 грн

куряче м'ясо 1 кг 60 грн Сир твердий 300 гр 27 грн
Сало 200 гр 8 грн Сир м'який 800 гр 42 грн

ковбасні вироби 800 гр 53 грн Сметана 400 гр 14 грн
риба кілограми ціна на місяць інші продукти кілограми ціна на місяць

Свіжа (карп) 600 гр 30 грн Яйці 18 шт 28 грн
оселедець 300 гр 22 грн олія соняшникова 600 мл 17 грн

 маргарин 200 гр 5 грн
всього 1251 грн  Сахар 2 кг 36 грн

кондитерськи вироби 1,1 кг 76 грн
Джерело [3]

Таблиця 2
мінімальний набір предметів першої необхідності на одну середньостатистичну сім'ю

миючі засоби кількість ціна на рік  
 
 

засоби гігієни кількість ціна на рік
мило (10 гр) 42 шт 336 грн Зубна паста 17 шт 680 грн

миючі засоби (500 гр) 24 шт 480 грн Зубна щітка 6 шт 96 грн
Шампунь (250 гр) 6 шт 210 грн Гребінець 2 шт 100 грн

Предмети санітарії та ліки кількість ціна на рік
Вата (1 кг) 5 шт 300 грн
Бінт (5 см х 10 см) 5 шт 15 грн
Сосудорозширюючі препарати (валідол, валір'янка, уп по 10 табл) 5 шт 60 грн
Більо та жаропонижаючі препарати (анальгін, аспірин, уп по 10 табл) 5 шт 20 грн
Дезинфікуючі засоби (йод, зеленка) 2 шт 12 грн
Вітаміни (упаковка по 10 шт) 9 шт 270 грн
Дитячий крем (тюбик) 1 шт 8 грн
всього на рік 15012 грн. 

Джерело [3]
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може ходити в одних штанах 4 роки, в одному 
спортивному костюмі і светрі – 3 роки, мати аж 
сім пар шкарпеток на рік, а ось плавки частіше, 
ніж один раз на 10 років змінювати не потрібно.

Гардероб жінки теж «розчулює»: 1 бюстгаль-
тер на рік, спідниця одна на 5 років, такий же 
термін служби одного плаття, троє колготок на 
рік, одне зимове пальто на 8 років і одна пара 
зимових чобіт на п’ятирічку.

З послуг українцям пропонується стрижка 3 
рази на місяць, кіно, театр, цирк, зоопарк і різні 
культурно-масові заходи – 1 раз на рік. 2 рази 
на рік можна скористатися послугами хімчист-
ки. митися в лазні люди можуть собі дозволити 
раз на рік.

але це тільки за умови, що на це є вільні ко-
шти. Хоча, в умовах відсутності індексації зарп-
лат і пенсій вже другий рік поспіль на тлі подо-
рожчання майже втричі долара (з моменту, коли 
він був по 8), це малоймовірно.

Звичайно ж, більшість працюючого населення 
не отримує мінімальну зарплату. однак якщо від-
няти витрати на подорожчав транспорт і комунал-
ку, то залишиться грошей якраз на 173 гр. хліба в 
день на сніданок, стакан молока на обід, а вечерю 
можна і пропустити (їсти шкідливо на ніч).

у країнах ЄС споживчий кошик формується 
не так як в україні: там оцінюють, на що витра-
чав гроші середньостатистичний споживач, а у 
нас – вказують, що йому можна купити за міні-
мальну зарплату. «у польському кошику – 2000 
продуктів, і кошик змінюється щороку – залежно 
від структури споживання домашніх господарств. 
Рішення про перегляд приймає влада Польщі. 
Щорічно проходить дослідження, на основі якого і 
складається кошик», – розповіли нам у Централь-
ному статофісі Польщі. За інформацією німецького 
бюро статистики, їхній споживчий кошик містить 
всі товари і послуги, які найбільш купуються, а 
його склад оновлюється кожні 5 років.

висновок. отже, перед ти як придбати товар, 
споживач визначає три складових: необхідність 
товару, дослідження ціни і аналізує свій дохід, 
як придбання того чи іншого товару буде відо-
бражатись на його бюджеті. З прийняттям спо-
живчого кошику 2016 року і мінімальної зарпла-
ти, звичайний українець не може дозволити собі 
отримати граничні блага, адже його дохід є дуже 
обмеженим. Після розгляду споживчого кошику, 
ми можемо побачити як важко споживачу реалі-
зувати свої вподобання, адже ціни на продукти і 
мінімальні заробітні плати є несумісними. 

Таблиця 3
мінімальний набір предметів гардеробу

для чоловіків

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для жінок
верхній одяг кількість термін служби верхній одяг кількість термін служби

Зимова куртка 1 шт 4 роки Зимове пальто 1 шт 8 років
Демисезонний плащ 1 шт 5 років Демисезонне пальто 1 шт 7 років

костюм 1 шт 5 років Демисезонний плащ 1 шт 5 років
Рубашка 5 шт 4 роки Плаття нарядне 1 шт 5 років

Штани шерстяні 1 шт 4 роки Плаття щоденне 1 шт 3 роки
Джинсові штани 1 шт 3 роки халат 1 шт 5 років

Світер 1 шт 3 роки Блуза 3 шт 5 років
Спортивний костюм 1 шт 3 роки Юпка 1 шт 5 років

нижня білизна кількість термін служби Світер 1 шт 3 роки
Труси 5 шт 2 роки Спортивний костюм 1 шт 3 роки
майка 2 шт 1 рік нижня білизна кількість термін служби
Плавки 1 шт 10 років Плавки 5 шт 2 роки
носки 7 пар 1 рік Бюстгалтер 2 шт 2 роки

головний убір кількість термін служби нічна рубашка 2 шт 3 роки
кепка шерстяна 1 шт 6 років купальник 1 шт 4 роки
Шапка, шарф 1 шт 6 років колготки 6 шт 2 роки

взуття кількість термін служби Ритузи 1 шт 4 роки
Зимові сапоги 1 пара 5 років головний убір кількість термін служби

Ботінки 1 пара 5 років Шапка, шарф 1 шт 4 роки
кросівки 1 пара 3 роки Пліток напівшерстяний 1 шт 4 роки
Туфлі 2 пари 5 років Рукавиці 2 пари 3 роки

Домашні тапочки 1 пара 3 роки взуття кількість термін служби
Ризинові тарочки 1 пара 7 років Зимові сапожки 1 пара 5 років
інші предмети кількість термін служби осінньо-весняні туфлі 1 пара 2 роки

Рукавиці 1 пара 3 роки Літні туфлі 1 пара 1,5 роки
Галстук 1 шт 10 років кросівки 1 пара 3 роки
Бритва 1 шт 6 років Домашні тапочки 1 пара 3 роки

Ризинові тапочки 1 пара 3 роки
Джерело [3]
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Потребительские ПредПочтения  
и реальная возмоЖность их удовлетворения

аннотация
В данной работе раскрыты вопросы потребительских предпочтений и реальной возможности их 
удовлетворения. Проанализированы особенности потребительского выбора в современных условиях. 
Показано потребительские предпочтения обычного украинца и возможность их максимизации. В ста-
тье исследована потребительская корзина 2016 года, также, проанализированы данные потреби-
тельских корзин предыдущих лет. исследуются возможности украинского населения в обеспечении 
своих потребностей.
ключевые слова: потребности, блага, полезность, предельная полезность, совокупная полезность, мак-
симизация полезности, кардиналистский модель, ординалистская модель, потребительские предпо-
чтения, набор безразличия, потребительская корзина.
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ConsuMer preferenCes And reAl possIbIlIty of pleAsure

summary
in this work disclosed the question of consumer preferences and a real opportunity to meet them. Analyzed 
the features of consumer choice in modern conditions. Displaying consumer preferences usual Ukrainian 
and possibility of their maximize. The article explored consumer basket 2016, and also analyzes dictates 
consumer baskets from previous years. investigates possibility of Ukrainian people in ensuring their needs.
Keywords: needs, goods, utility, marginal utility, total utility maximization of utility model cardinal, 
ordinal model of consumer preferences, a set of indifference, the consumer basket.
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формування цінової Політики  
на сільськогосПодарських ПідПриємствах

Пастушенко а.і.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Визначена необхідність удосконалення цінової політики сільськогосподарського підприємства. Визначені 
особливості ціноутворення на підприємстві, що досліджується на сучасному етапі. Розрахована проектна 
цільова ціна основних видів сільськогосподарської продукції на перспективу. Запропоновано використан-
ня системи зниження на сільськогосподарську продукцію підприємства.
ключові слова: ціна, цінова політика, алгоритм ціноутворення, ефективність.

© Пастушенко а.і., 2016

Постановка проблеми. однією із складових 
маркетингового комплексу є ціна. Саме 

маркетингова цінова політика визначає рівень 
цін, знижок, умови оплати за товари чи послуги 
з метою задоволення потреб споживачів, а також 
забезпечує прибуток фірм чи підприємства.

Розвиток ринкової економіки в україні перед-
бачає підвищення самостійності підприємств, зо-
крема сільськогосподарських, щодо прийняття 
господарських рішень, у тому числі й тих, що 
стосуються вироблення цінової політики. Ціна 
та цінова політика є одним з провідних важе-
лів економічного механізму управління сучасним 
сільськогосподарським підприємством.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика формування і реалізації цінової 
політики висвітлювалася в працях вчених Гар-
кавенко С.С., колесникова о.В., мельника С.і., 
Шкварчука Л.о., Редченко к.i., Федорищева а.м. 
та інших [1-6].

актуальність даної проблеми зумовлена тим, 
що в умовах ринкової економіки зростає значен-
ня комерційної діяльності з метою підвищення 
рівня рентабельності, для забезпечення належ-
ного рівня конкурентоспроможності сільськогос-
подарської продукції, реалізації стратегії сталого 
розвитку підприємств.

мета статті. Дослідити формування цінової по-
літики на сільськогосподарських підприємствах.

виклад основного матеріалу. Ціна є одним з 
основних чинників, що визначає ефективність 
господарської діяльності підприємства та його 
продукції. Ціна впливає на величину доходу, а 
отже і прибутку, який отримає господарство в 
поточному році.

В господарстві використовуються такі види цін:
– розрахункові ціни – при реалізації перероб-

ним підприємствам; 
– оптово-посередницькі ціни – при реалізації 

оптовим покупцям для наступного перепродажу 
чи переробки; 

– роздрібні ціни – при реалізації продукції на 
ринку, виставках, ярмарках.

однією з основних цілей ціноутворення на 
підприємстві є забезпечення беззбитковості під-
приємства та досягнення ним планового рівня 
рентабельності [5].

Визначаючи свою цінову політику, підприємство 
має ретельно зважити значимість ціни в складній 
системі ринкових координат, її роль у реалізації 
своїх стратегічних намірів. Тому основна мета ціно-
утворення визнається як необхідність його ув'язки 
з іншими цілями маркетингової стратегії.

Стратегічні цілі сільськогосподарського під-
приємства залежать від чотирьох найважливі-
ших факторів:

покупці – споживачі продукції, наскільки 
вони нададуть переваги продукції підприємства;

конкуренти – як вони будуть вести себе на 
ринку і яка їх буде адекватна реакція на цінову 
політику і ціни підприємства;

держава – правове поле в сфері ціноутворен-
ня, різні обмеження, товарна чи валютна інтер-
венція на ринку, дотації та ін.;

витрати – наскільки вони дозволять товаро-
виробникові розширити діапазон використання 
елементів цінової конкуренції [2].

отже. цінова політика – це діяльність підпри-
ємства, що спрямована на досягнення його голов-
ної мети за допомогою цін. Доцільно також роз-
глянути етапи формування цінової політики.

Перший етап. Фактори зовнішнього середови-
ща – це фактори, які впливають на ціни сільськогос-
подарської продукції підприємства, але знаходять-
ся за межами його контролю. До них відносяться: 
законодавство, податкові ставки, курс обміну валют, 
зміни цінової політики конкурентів та ін.

наприклад, зміна ставки податків або поява 
нових податків можуть вплинути на рівень витрат 
підприємством на виробництво продукції. Підви-
щення рівня заробітної плати працівникам кон-
курентами може призвести до того, що підпри-
ємство буде змушене або підняти рівень оплати 
праці своїм працівникам, або лишитися кваліфі-
кованих кадрів. Це теж зумовлює зростання ви-
трат на виробництво продукції і зменшення різ-
ниці між ціною товару та його собівартістю.

Другий етап. мета ціноутворення – забезпе-
чити обсяги реалізації, необхідні для досягнення 
головних господарчих цілей сільськогосподар-
ського підприємства.

існує три головних цілі:
– збільшення або максимізація прибутку;
– збільшення частки ринку;
– збільшення обсягів виробництва і продажу 

продукції.
Третій етап. Визначення попиту. Попит – це 

асортимент сільськогосподарської продукції, 
який надано клієнтам у визначений час і за ви-
значеною ціною і який відповідає конкретним по-
требам і купівельним можливостям клієнтів.

Будь-яка ціна, встановлена підприємством, 
так чи інакше відобразиться на рівні попиту на 
продукцію. на сільськогосподарську продукцію 
суттєвого впливу не відбувається з причини не-
еластичного попиту, але не на всі продукти. 
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обставини, що впивають на еластичність по-

питу:
а) товару немає, майже немає або відсутні 

конкуренти;
б) покупці не відразу помічають підвищення цін;
в) покупці повільно змінюють свої погляди і 

не поспішають шукати дешевші продукти;
г) покупці міркують, що підвищена ціна ви-

правдана підвищенням якості продукту.
Якщо попит на деяку продукцію сільського 

господарства можна вважати еластичним, тобто 
він адекватно реагує на зміну цін, ціни доцільно 
знижувати. Це зниження принесе більший при-
буток. і такий підхід доцільний доти, доки немає 
непропорційного зростання витрат на виробни-
цтво і збут товару.

четвертий етап. оцінювання витрат. Попит 
визначає максимальну ціну, яку може встано-
вити виробник сільськогосподарської продукції. 
а мінімальна ціна визначається витратами на 
виробництво, які поділяються на постійні і змінні.

Постійні витрати лишаються незмінними не-
залежно від рівня виробництва продукції, кіль-
кості худоби в приміщенні і т.д. 

Змінні витрати змінюються в прямій залеж-
ності від рівня виробництва. Вони постійні в роз-
рахунку на 1 ц продукції, 1 гол. худоби. чим 
більше вироблено продукції, тим більші витрати 
на придбання насіння, кормів, добрив, пального, 
амортизацію техніки тощо.

Валові витрати являють собою суму постій-
них і змінних витрат при конкретному рівні ви-
робництва. Підприємство завжди намагається 
визначати на товар таку ціну, яка покривала б 
усі валові витрати на виробництво.

П'ятий етап. аналіз цін і товарів конкурен-
тів. Суттєвий фактор встановлення цін на това-
ри – ціни конкурентів на аналогічні товари та 
кількість товарів конкурентів. Для цього отриму-
ють різними способами відповідну інформацію з 
прейскурантів цін, аналізу якості продукції кон-
курентів, опитування споживачів і т.п. За таким 
аналізом можна об'єктивно оцінити свою продук-
цію і визначити ціну з таким розрахунком, щоб 
не втратити збут, коли призначені ціни необґрун-
товане вищі від конкурентів, або втратити відпо-
відний прибуток, коли призначені ціни занижені 
на товари, які за якістю вищі ніж у конкурентів. 
аналіз цін дає виробнику змогу позиціонувати 
свої товари відносно пропозицій конкурентів [4].

Шостий етап. Вибір методики призначення 
ціни. Базову ціну можна встановити, вибравши 
одну з трьох стратегій ціноутворення, які ґрун-
туються на: 

1) витратах; 
2) попиті; 
3) конкуренції.
Ціноутворення, що ґрунтується на витратах. 

Суть його полягає у визначенні цін, досить висо-
ких, щоб покрити всі витрати й отримати прибуток.

методика ціноутворення, що ґрунтується на 
критерії «собівартість + прибуток», використо-
вують більшість малих сільськогосподарських 
підприємств. Цей метод полягає у визначенні со-
бівартості продукції з додаванням до неї якогось 
відсотка чистого прибутку.

метод ціноутворення, що ґрунтується на 
аналізі беззбитковості, показує, скільки това-

ру потрібно продати за визначеною ціною, щоб 
перекрити витрати. основу аналізу становить 
визначення точки беззбитковості. у цій точці 
прибуток, отриманий виробником (ціна помно-
жена на обсяг реалізованої продукції), дорівнює 
сумарним витратам на виробництво певної кіль-
кості реалізованої продукції. усе, що продане за 
цією ціною зверх розрахованої точки, означає, 
що виробник отримує прибутки, а менше – ви-
робник терпить збитки.

Ціноутворення, що ґрунтується на попиті, 
включає: 

– метод, що ґрунтується на думці клієнта;
– метод престижних цін;
– метод неокруглених цін;
– метод цінових ліній;
– метод цінового лідерства;
– метод зняття вершків з ринку;
– метод пакетного ціноутворення.
метод, що ґрунтується на думці клієнта, спи-

рається на аналіз ціни, яку захочуть заплати-
ти за товар, для цього треба виявити цю ціну 
у клієнтів і правильно розрахувати витрати на 
виробництво, зрівняти розрахункову ціну з тією, 
на яку очікує клієнт.

метод престижних цін. Завідомо заявляється 
висока ціна. При цьому береться до уваги, що 
для покупця висока ціна означав високу якість. 
найчастіше цим методом користуються при реа-
лізації насіння, продуктивної худоби та ін.

метод неокруглених цін складає враження, 
що 99,9 < 100.

При методі цінових ліній використовують од-
накові ціни для всіх товарів асортиментних груп.

метод цінового лідерства. Вибирають асорти-
ментну групу товарів і призначають ціни, які ледь 
перекривають витрати. Розраховується на покуп-
ця, який вважав би, що й інші продукти порівняно 
також значно дешевші, ніж у іншого продавця.

метод зняття вершків з ринку. на новий то-
вар на ринку можна встановити високу ціну і 
зняти вершки, поки немає конкурентів, або вони 
ще нічого не знають. Якщо ціни встановлюють 
низькі, тоді прибуток виробника не турбує, він 
намагається проникнути на ринок і захопити свій 
сегмент (нішу).

метод пакетного ціноутворення. Більше ви-
користовують в торгівлі товарами в наборах 2-3 
сорта популярних марок вина і одна – не зовсім, 
при цьому ціна пакетна нижче ніж всі три окремо.

Ціноутворення, що ґрунтується на конкурен-
ції. За цієї стратегії ціни можуть бути:

– вищі від ринкових; при цьому клієнта тре-
ба переконати, що вища ціна є гарантом високої 
якості товарів вашого підприємства;

– нижчі від ринкових – завдання: продати то-
варів більше, ніж конкуренти;

– на рівні ринкових; цей метод використову-
ють у тому випадку, коли товари не відрізняють-
ся від товарів конкурентів [3].

Сьомий етап. Встановлення кінцевої ціни. усі 
попередні етапи мали на меті звузити діапазон 
цін, у рамках якого вибирали кінцеву ціну това-
ру. Разом з тим, при встановлені кінцевої ціни 
слід мати на увазі деякі міркування щодо:

– психології сприйняття ціни покупцем. Ви-
робник чи продавець сільськогосподарської про-
дукції повинен враховувати не тільки економічні, 
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а й психологічні фактори ціни. Споживач часто 
вбачає в ціні показник якості продукту харчу-
вання. маючи намір встановити певну ціну слід 
перевірити на відповідність її положенням існу-
ючої на практиці політики цін. Значна кількість 
виробників і продавців сільськогосподарської 
продукції відпрацювали свої підходи відносно 
свого цінового образу, надання знижок до ціни і 
прийняття відповідних заходів у відношенні ді-
яльності конкурентів. наприклад, виробник ово-
чевої продукції встановлює різні ціни на овочі, 
торгуючи ними через мережу своїх магазинів, 
посередників або з поля;

– впливу ціни на інших учасників ринкової 
діяльності. Виробник повинен брати до уваги і те, 
як поставляться до цієї ціни посередники. чи з 
охотою буде торговий персонал організації про-
давати товар за даною ціною, чи продавці будуть 
скаржитися, що вона дуже висока? Як відреагу-
ють на неї конкуренти? Постачальники, довіда-
вшись про встановлену організацією ціну? чи не 
підвищать свої ціни? чи не втрутяться державні 
органи, щоб перешкодити торгівлі товарами по 
такій ціні? Відповіді на ці питання потребують 
від агромаркетологів знань законів, які стосу-
ються встановлення цін, рішень органів місцевого 
самоврядування, здатних відстояти свою політи-
ку ціноутворення [6].

Обсяг загального прибутку 
підприємства зменшується

Обсяг загального прибутку 
підприємства збільшується 

- ціна на початковому варіанті 
була не обґрунтовано завищена і 
її зниження розширило сегмент 
споживачів;
- витрати на одиницю товару 
знижуються більшими темпами, 
ніж прибуток;
- вихід конкуруючих 
підприємств з ринку, що 
спричинило зростання попиту; 
- висока еластичність попиту на 
товар.

- конкуренти також знижують;
- первісна ціна була 
обґрунтована, покупці 
розглядають її зниження як 
погіршення якісних 
характеристик товару;
- підприємство ставило завдання 
розширення частини ринку, не 
звертаючи уваги на прибуток;
- ситуація в економіки настільки 
кризова, що зниження цін не 
компенсує. Зниження доходів 
споживачів. 

Зменшення ціни на продукцію

рис. 1. вплив зменшення ціни на продукцію  
на величину загального прибутку підприємства

Варто зауважити, що постійний контроль ціно-
вої політики та коригування цін ще не є фактором 
успіху. Ефективність діяльності підприємства, 
перш за все, залежить від правильності обраної 
стратегії щодо змін у ціні на товар. можна виді-
лити три основні правила змін у ціновій політиці:

1. Ціна повинна покривати усі витрати. Цінова 
політика повинна бути такою, щоб підприємство 
неодмінно досягало беззбиткового обсягу вироб-
ництва продукції.

2. Ціна не повинна бути надто низькою. Така 
цінова політика може не покрити усіх витрат, а 

також зменшити прибуток шляхом відмови пев-
ного сегменту споживачів, які сумніваються у 
якості даного товару.

3. Ціна не повинна бути надто високою. кожна 
продукція у своїй частці ринку серед конкурентів 
має свої межі ціни, тому керівник підприємства 
може скористатись даною ціновою політикою 
тільки у відповідних межах, тобто підвищити 
ціну до тієї межі, на яку погодиться споживач.

Зменшення обсягу загального 
прибутку підприємства 

Збільшення обсягу загального 
прибутку підприємства 

- необґрунтовано низька первісна 
ціна в порівнянні з тією, на яку 
згодні споживачі;
- ринок не чутливий до цін;
- більш висока ціна робить товар 
привабливим в очах споживачів;
- складається ситуація. Коли 
зростає місткість ринку.

- висока чутливість попиту, 
темп росту ціни нижче, ніж темп 
зниження обсягу продажу; 
- первісна ціна була 
обґрунтована в очах споживачів, 
і її ріст приводить до відмови від 
придбання товару;
- конкуренти залишають ціни на 
колишньому рівні;
- ріст цін випереджає доходи 
споживачів.

Збільшення ціни на продукцію

рис. 2. вплив збільшення ціни на продукцію  
на розмір загального прибутку підприємства [1]

висновки і пропозиції. Визначення та фор-
мування цінової політики є однією з найважливі-
ших завдань, що стоять перед будь-яким підпри-
ємством. Дослідження даної теми є необхідним 
для сільськогосподарських підприємств. Процес 
поетапного формування ціни є першим кроком 
до ефективності цінової політики підприємства. 
Важливим етапом ціноутворення є формуван-
ня завдань і цілей цінової політики, що ставить 
перед собою підприємство, адже вибір методу 
утворення цін, в першу чергу, залежить від по-
ставлених цілей цінової політики підприємства. 

ключовим етапом ціноутворення для вітчиз-
няних підприємств є встановлення та аналіз 
впливу державного регулювання щодо цінової 
політики. Підприємства, що зважають на даний 
фактор при ціноутворенні мають більш повний 
обсяг інформації щодо структури ціни залежно 
від галузі підприємства. 

удосконалення цінової політики повинно 
спрямовуватися на створення, як мінімум, умов 
простого відтворення виробництва продукції в 
основних галузях сільського господарства на 
основі запровадження цін підтримки на квотова-
ну в межах продовольчої безпеки країни сіль-
ськогосподарську продукцію, стабілізацію і ство-
рення економічних передумов для розширеного 
відтворення на основі дотримання цінового пари-
тету шляхом вільного ціноутворення та введення 
еквівалентних цін.
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формирование ценовой Политики на сельскохозяйственнЫх 
ПредПриятиях

аннотация 
определена необходимость усовершенствования ценовой политики сельскохозяйственного предпри-
ятия. определены особенности ценообразования на исследуемом предприятии на современном этапе. 
Рассчитана целевая цена основных видов сельскохозяйственной продукции на перспективу. Предло-
жен перечень скидок на сельскохозяйственную продукцию предприятия. 
ключевые слова: цена, ценовая политика, алгоритм ценообразования, эффективность.

pastushenko A.I.
Dnipropetrovsk state аgro-Economic University

the prICIng polICy of AgrICulturAl enterprIses

summary 
The necessity of improvement of price policy of agricultural enterprise is certain. The features of pricing 
are certain on the investigated enterprise on the modern stage. The special purpose cost of basic types of 
agricultural produce is expected on a prospect. Discount list on the agricultural produce of enterprise is offered.
Keywords: price, price policy, algorithm of pricing, efficiency.
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детермінанти результативності  
фінансових та фіскальних інструментів  

в Процесі модернізації електроенергетичної галузі україни

Петраков я.в.
чернігівський національний технологічний університет

Доведено, що довготривала модернізація електроенергетики в україні вимагатиме значного обсягу 
фінансових ресурсів з різних джерел походження капіталу. участь держави в цьому процесі є обмеженою 
через діючу процедуру фіскальної консолідації та оновлення фінансового сектору впродовж 2016-2018 
років. Фіскальні та фінансові інструменти, які потенційно можуть бути використані для цілей модернізації 
мають бути від початку дієвими та ефективними. узагальнено детермінанти (чинники) результативності 
фінансових та фіскальних інструментів, що застосовуються в процесі тривалої модернізації електро-
енергетики – це міжнародна конкурентоспроможність (що забезпечує доступ до ринків капіталу, 
технологій); ринковий механізм (встановлює найбільш ефективний перерозподіл ресурсів та потоків); 
мультивекторність цілей (врахування прямих і каскадних ефектів з більшою орієнтацією на підвищення 
сукупного суспільного добробуту); довгострокові тренди структурних технологічних трансформацій; 
а також ефективний інформаційний обмін з кінцевими бенефіціарами послуг. При цьому критеріями 
результативності інструментів визначено ефективне використання ресурсів, досягнення кінцевого ре-
зультату, забезпечення додаткового позитивного впливу на інші галузі та економіку).
ключові слова: фінансові інструменти, фіскальні інструменти, результативність, модернізація, елек-
троенергетика.

Постановка проблеми в загальному вигля-
ді. Електроенергетика в україні є однією 

з найменш модернізованих галузей економіки. Це 
пов’язано як зі структурою генерації – найбіль-
шу частку займає атомна енергетика, так і об-
меженим доступом галузі до фінансових ринків. 
іншою проблемою для модернізації є монополь-
не становище постачальників електроенергії на 
національному та регіональному рівнях. Таким 
чином, успіх модернізації електроенергетики за-
лежатиме від низки факторів, які не залежать 
від самої галузі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Фі-
нансові та фіскальні інструменти як інструменти 
регулювання розглядаються в працях к. Гнедіної 
[1], С. каламбет [2], а. Соколовської [3] та інших 
вітчизняних та зарубіжних акторів. 

Як зазначає к. Гнедіна, внаслідок браку чіт-
кого розуміння причин та драйверів проблеми, 
передумов ефективного застосування інструмен-
тів регулювання, а також застарілої методоло-
гії з оцінки регуляторного впливу, ефективність 
державного регулювання викликає сумніви, а 
результативність – провокує широку публічну 
дискусію про місце і роль держави в суспільних 
відносинах, Вибір форми інтервенції визнача-
ється як загальним рівнем розвитку економіки 
та ринків; так і масштабом проблеми, на вирі-
шення якої спрямовано ту чи іншу комбінацію 
інструментів. а глибина інформування осіб, що 
приймають рішення, про наслідки інтервенції 
впливає на вибір підходу до оцінки впливу ін-
струментів регулювання [1]. 

В попередніх дослідженнях автором встанов-
лено, що державне регулювання ринків еволюціо-
нує як інституційно, так і інструментально разом 
з самими ринками, а набір та якість інструмен-
тів інтервенції протягом останніх 70 років істот-
но зросли, що дозволяє регуляторам точніше та 
ефективніше впливати на ринки з метою усунен-
ня провалів, криз та дисбалансів. Втім, одночасне 
існування ринків різного типу в певних галузях 

економіки вимагає зваженості та обережності при 
прийнятті рішення щодо масштабу та глибини ін-
тервенції, оскільки імпульс, який надає держава, 
може не досягти очікуваного результату, а й по-
гіршити фіскальну позицію уряду [4; 5].

Ринок (ринки) електроенергетики для будь-
якої країни – це значний модернізаційний ви-
клик. Знаходячись одночасно в сегментах як 
проміжного, так і кінцевого споживання, маючи 
диверсифіковану структуру джерел генерації 
(атомна, теплова, альтернативна), галузь елек-
троенергетики є обмежено чутливою до впливів 
як з боку попиту, так і пропозиції. Тонкий ме-
ханізм формування ринкової рівноваги, перед-
бачений Третім енергетичним пакетом ЄС, що 
передбачає функціонування кількох ефективних 
конкурентних та прозорих ринків вироблення, 
транспортування, перерозподілу та споживання 
електроенергії, за умови неспівмірного розвитку 
базових інститутів енергетичних ринків (інфра-
структури, попиту та пропозиції, посередників 
між ними), – все це вказує на складність загаль-
ної системи регулювання та необхідність постій-
ного моніторингу її ефективності.

оскільки електроенергетика знаходиться на пе-
ретині економічних, фіскальних, соціальних, еколо-
гічних та безпекових інтересів держави, її інстру-
менти регулювання мають водночас поєднувати 
жорсткість принципів, гнучкість форм реалізації, 
багатовекторність наслідків, мультисценарність 
прогнозів оцінки регуляторного впливу, що не-
можливо вирішити лише за допомогою командного 
(адміністративного підходу) – надмірна зарегульо-
ваність ринків обмежить їх потенціал до зростання 
та інвестиційну привабливість (що, у свою чергу, 
вплине на динаміку модернізації сектору).

у зв’язку з цим більшість країн світу вихо-
дить з позиції застосування комбінацій інстру-
ментів для цілей багаторівневого (соціального, 
економічного, екологічного) секторального регу-
лювання: директиви та інші нормативно-правові 
акти прямої секторальної дії доповнюються рин-
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ковими інструментами, які, своєю чергою, еволю-
ціонують під дією так званого «горизонтального 
законодавства» – загальних норм і правил функ-
ціонування ринків та інститутів.

найбільш активний вплив на еволюцію ринків 
мають фіскальні та фінансові інструменти. Перші 
містять у собі закладений поведінковий імпульс 
і призначені для таргетування поведінки учасни-
ків ринку. Другі – формують та наповнюють пев-
ну фінансову інфраструктуру ринків, створюючи 
підґрунтя для розподілу та перерозподілу капіта-
лу. Доповнюючи (і взаємно змінюючи) один одного, 
спільно з профільним галузевим регулюванням ці 
інструменти формують унікальну комбінацію для 
регуляторного секторального механізму [6].

основними підходами до оцінки впливу фіс-
кального регулювання на ринки різного типу є 
економіко-центричний, галузево-центричний та 
громадяно-центричний підходи. Їх зміна відбу-
валася в процесі еволюції ринків, інститутів та 
концепцій реалізації державою інтервенції. До-
ведено, що оцінка регуляторного впливу для 
найбільш розвинених ринків має враховувати як 
наслідки для таргетованої групи громадян, так і 
для галузі та економіки в цілому [7].

Фіскальна функція енергетичних акцизів в 
україні не вирішує багатьох соціально-економіч-
них та екологічних викликів довгострокового ха-
рактеру. Водночас, посилення податкового тягаря 
лише заводить економіку та її окремі галузі глиб-
ше «в тінь», до неформального сектору. натомість 
в ЄС енергетичні акцизи застосовуються пере-
важно з регулюючою метою, а механізм їх впли-
ву активно інтегровано на законодавчому рівні до 
горизонтального законодавства з енергоефектив-
ності, захисту навколишнього середовища та сти-
мулювання занятості і продуктивності праці [8]

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Довготривала модернізація 
електроенергетики в україні вимагатиме значно-
го обсягу фінансових ресурсів з різних джерел 
походження капіталу. участь держави в цьому 
процесі є обмеженою через діючу процедуру 
фіскальної консолідації та оновлення фінансово-
го сектору впродовж 2016-2018 років. на жаль, 
існуючі дослідження не розглядають чинни-
ків результативності інструментів модернізації 
електроенергетичної галузі, що може спричини-
ти до надмірного використання ресурсів при їх 
загальній низькій ефективності.

Постановка завдання. метою даного дослі-
дження є узагальнення та обґрунтування детер-
мінантів (чинників) результативності фінансових 
та фіскальних інструментів в процесі модерніза-
ції електроенергетики.

виклад основного матеріалу. Фіскальні та фі-
нансові інструменти, які потенційно можуть бути 
використані для цілей модернізації мають бути 
від початку дієвими та ефективними. 

Для цілей цього дослідження під результа-
тивністю інструментів модернізації слід розуміти 
ефективне використання вкладених ресурсів в 
оновлення основного капіталу галузі, що дозво-
ляє вирішити ключові проблеми генерації, роз-
поділу, транспортування, продажу та споживан-
ня електроенергії.

Під фінансовими та фіскальними інструмента-
ми модернізації галузі слід розуміти сукупність 

(комбінації) податкових, бюджетних, фінансових, 
монетарних інструментів, які застосовуються в 
процесі модернізації електроенергетики і спря-
мовуються на досягнення різних цілей і завдань 
регулювання та політики.

Під детермінантами ефективності фінансових 
та фіскальних інструментів модернізації елек-
троенергетики ми розуміємо комплекс чинників, 
існування та/або досягнення яких дозволяє ін-
струментам регулювання досягати очікуваного 
результату.

основними критеріями результативності ін-
струментів модернізації мають бути:

– ефективне використання ресурсів: критич-
не обмеження в ресурсній базі для капіталоміст-
ких галузей (якою є електроенергетика), робить 
питання ефективного використання (утилізації) 
фінансових ресурсів надзвичайно актуальним. 
критерій ефективності є базисним для будь-
якого інструменту регулювання, оскільки держа-
ва лише перерозподіляє обмежені ресурси, які є 
у неї в розпорядженні. Зауважимо, що ресурсо-
ефективність слід використовувати як відносний 
показник, в порівнянні з іншими пріоритетами 
державної політики: ефективність фінансових 
ресурсів на модернізацію електроенергетики має 
бути вищою відносно інших напрямів використан-
ня бюджетних (та/або приватних) коштів. анало-
гічно, ефективність податкових пільг для галузі 
слід оцінювати в порівнянні з іншими галузями;

– досягнення кінцевого результату: інстру-
менти регулювання повинні вирішувати іденти-
фіковану та таргетовану проблему, заради якої 
і проводили інтервенцію. крім того, індикатором 
досягнення кінцевого результату є встановлення 
нового рівня рівноваги на ринках, зміна в пове-
дінці стейкхолдерів (ключових учасників ринків), 
структурні зрушення в окремих сегментах чи в 
цілому по галузі; 

– забезпечення додаткового позитивного 
впливу на інші галузі та економіку: модерніза-
ція електроенергетики має призвести до вигра-
шу усієї економіки завдяки підвищенню ефек-
тивності виробництва, розподілу та споживання 
енергоресурсів, зниженню енергоємності проду-
кованого валового внутрішнього продукту, зни-
ження питомих витрат на енергію в структурі 
собівартості експортованої продукції та послуг. 

аналіз зарубіжного досвіду модернізації 
електроенергетики дозволяє нам виділити та об-
ґрунтувати наступні детермінанти ефективності 
фінансових та фіскальних інструментів модерні-
зації електроенергетичної галузі:

– міжнародна конкурентоспроможність: 
проведення модернізації монополізованої галузі 
силами внутрішнього капіталу та/або виключно 
фіскальною підтримкою є недоцільним та не-
можливим. Виходячи з оцінок експертів щодо 
реальної потреби в інвестиціях в галузь на рів-
ні десятків мільярдів євро – доступ до світових 
ринків капіталу та новітніх технологій дозволить 
якісно модернізувати галузь, яка б могла конку-
рувати на міжнародному рівні;

– ринковий механізм: забезпечує найбільш 
ефективний перерозподіл ресурсів та потоків до-
сягається завдяки ціновому сигналу для сторін 
попиту і пропозиції – коливання ціни створює на-
лежні стимули для виробників та споживачів до 
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збільшення/скорочення виробництва чи спожи-
вання електроенергії. Ефективність фінансових 
та фіскальних інструментів досягає свого макси-
муму виключно за наявності діючого ринкового 
механізму – фінансові (капітальні) витрати, по-
датки та пільги змінюють ціну на електроенер-
гію, але якщо вона встановлюється директивно 
(адміністративно), 

– мультивекторність цілей: модернізація 
галузі не може виступати єдиним завданням при 
застосуванні комбінації інструментів, адже вони 
мають спрямовуватися на досягнення складних 
соціально-економічних, екологічних та техноло-
гічних проблем, а тому розробка інструментарію 
повинна враховувати як прямі, так і каскадні 
(ланцюгові) ефекти від їх застосування з фоку-
сом на підвищення сукупного суспільного добро-
буту, а не окремої галузі;

– врахування довгострокових трендів 
структурних технологічних трансформацій: 
кардинальні зміни в енергетиці, викликані довго-
тривалими мега трендами зі збільшення частки 
альтернативних та відновних джерел в структурі 
енергогенерації, змінами в структурі енергетич-
них матеріалів, енергоефективності, мають бути 
враховані під час вибору оновленої технологічної 
бази для галузі;

– ефективний інформаційний обмін з кін-
цевими бенефіціарами послуг: одним з головних 
викликів для результативності інструментів мо-
дернізації галузі є низька обізнаність більшос-
ті стейкхолдерів щодо потенційного позитивно-
го впливу, який має виникнути за наслідками 
трансформації галузі. Так, домогосподарства не-
достатньо поінформовані про наслідки переходу 

на ринкове ціноутворення для залучення інвес-
тицій в галузь, про вигоди від підвищення енер-
гоефективності на рівні кінцевого споживання, 
а не тільки виробництва та трейдингу; учасни-
ки ринку мало обізнані з глобальними трендами 
щодо декарбонізації та безкарбонового стійкого 
розвитку, що робить їх потенційно неконкурен-
тоспроможними вже на початковому етапі фор-
мування реальних ринків енергопродуктів (у 
тому числі й електроенергії).

висновки і перспективи. модернізація елек-
троенергетики в україні вимагатиме значно-
го обсягу фінансових ресурсів. через обмеже-
ну участь держави в цьому процесі у зв’язку з 
об’єктивними причинами (фіскальною консолі-
дацією та оновленням фінансового сектору) ви-
бір інструментів модернізації має виходити з 
критерію ефективності – фінансові та фіскальні 
інструменти, які потенційно можуть бути вико-
ристані для цілей модернізації мають бути від 
початку дієвими. 

Доведено, що такими критеріями інструментів 
регулювання мають стати: ефективне викорис-
тання ресурсів, досягнення кінцевого результату, 
забезпечення додаткового позитивного впливу на 
інші галузі та економіку.

на основі проведеного дослідження встанов-
лено та обґрунтовано детермінанти (чинники) 
результативності фінансових та фіскальних ін-
струментів регулювання, якими є міжнародна 
конкурентоспроможність, ринковий механізм, 
мультивекторність цілей, довгострокові тренди 
структурних технологічних трансформацій, а та-
кож ефективний інформаційний обмін з кінцеви-
ми бенефіціарами послуг. 
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детерминантЫ результативности  
финансовЫх и фискальнЫх инструментов в Процессе  
модернизации ЭлектроЭнергетической отрасли украинЫ

аннотация
Доказано, что длительная модернизация электроэнергетики в украине потребует значительного объ-
ема финансовых ресурсов из разных источников происхождения капитала. участие государства в этом 
процессе является ограниченным вследствие действующей процедуры фискальной консолидации и 
обновления финансового сектора в течении 2016-2018 годов. Фискальные и финансовые инструменты, 
которые потенциально могут быть использованы для целей модернизации должны изначально быть 
действующими и эффективными. В статье обобщены детерминанты (факторы) результативности фи-
нансовых и фискальных инструментов, применяющихся во время длительной модернизации электро-
энергетики – это международная конкурентоспособность (обеспечивающая доступ к рынкам капитала, 
технологий); рыночный механизм (устанавливает наиболее эффективное перераспределение ресурсов 
и потоков); мультивекторность целей (учитывая прямые и каскадные эффекты с большей ориентацией 
на повышение совокупного общественного благосостояния); долгосрочные тренды структурных техно-
логических трансформаций, а также эффективный информационный обмен с конечными бенефециа-
рами услуг. При этом критериями результативности инструментов определено эффективное исполь-
зование ресурсов, достижение конечного результата, обеспечение дополнительного положительного 
воздействия на прочие отрасли и экономику.
ключевые слова: финансовые инструменты, фискальные инструменты, результативность, модерниза-
ция, электроэнергетика.

petrakov I.V.
chernihiv national University of Technology

fInAnCIAl And fIsCAl InstruMents effeCtIVeness deterMInAnts  
of eleCtrICIty seCtor ModernIzAtIon In uKrAIne

summary
in the article author justifies that long-term modernization of electricity sector in Ukraine requires great 
amount of financial resources from various sources of capital. state activity in this process is limited due 
to ongoing fiscal consolidation effort and banking sector restructuring during 2016-18. Fiscal and financial 
instruments that potentially could be used for modernizing purpose may be resulting and effective at once. 
We have generalized main determinants of financial and fiscal instruments efficiency, applied for long-
term electricity sector modernization – these are international competitiveness (sustaining the access to the 
capital and technologies markets), multi purposeness (including direct and cascade effects with additional 
focus at increase of net societal welfare), long-term trends on structural technological transformations, 
and effective information exchange between final services beneficiaries. meanwhile efficiency criteria are 
defined the next – effective resource utilization, expected outcomes reach, and provision of additional 
positive impact on other industries and economy.
Keywords: financial instruments, fiscal instruments, effectiveness, modernization, electricity sector.
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ПерсПективи розвитку деПозитарної системи в україні

Петруновська о.в.
Харківський національний економічний університет 

імені Семена кузнеця

ільків д.м.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

на сучасному етапі розвитку економіки україни великого значення набувають депозитарні послуги та їх 
подальший розвиток з метою забезпечення потреб економіки в інвестиціях та акумулювання тимчасово 
вільних коштів. Досліджено функціонування депозитарної системи на ринку цінних паперів, взаємодія 
елементів інфраструктури депозитарної системи. оцінено ефективність важелів взаємодії на депозитарну 
систему. Розкрито теоретичні аспекти депозитарної діяльності в україні. Проаналізовано світовий доступ 
та нормативно-правове забезпечення діяльності депозитарних установ.
ключові слова:депозитарна система, фондовий ринок, інвестори, цінні папери, депозитарії.

© Петруновська о.В., ільків Д.м., 2016

Постановка проблеми. В кожній країні сис-
тема взаємодії елементів фондового ринку 

має свою специфіку. Це залежить від рівня роз-
витку економіки країни та системою взаємодії 
важелів державного регулювання. невід’ємним 
елементом організації функціонування ринку 
цінних паперів є депозитарна система, яка забез-
печує ефективний та прозорий обіг цінних папе-
рів у державі. Також вона є важливою частиною 
інфраструктури ринку цінних паперів, яка слу-
гує складовою системи гарантування прав влас-
ників фондових активів. 

Прямі й непрямі учасники депозитарної 
системи україни знаходяться в процесі постій-
ного розвитку, при цьому відповідне норматив-
но-правове забезпечення залишається недо-
статньо регламентованим і потребує суттєвого 
вдосконалення.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні засади, інституційні та практичні ас-
пекти функціонування депозитарної системи, 
перспективи її розвитку в україні досліджено 
у працях таких науковців як: о. Барановський, 
а. Головко, о. мозговий, о. науменко та багато ін.

але деякі сучасні аспекти розвитку депози-
тарної системи україни не достатньо висвітлені 
у науковій літературі та потребують більш де-
тального розгляду та наукової розробки. Цим зу-
мовлена необхідність пошуку нових шляхів удо-
сконалення сучасної депозитарної системи.

метою статті є визначення нових сучасних 
вимог до функціонування депозитарної систе-
ми на ринку цінних паперів, взаємодії елементів 
інфраструктури депозитарної системи.

виклад основного матеріалу. Депозитарна 
система україни створена для централізованого 
й ефективного обслуговування різних операцій 
з цінними паперами на території держави. Така 
система забезпечує зберігання цінних паперів, 
здійснення угод за цінними паперами, прове-
дення розрахунків за цими угодами, володіння 
повною інформацією про поточний стан ринку 
цінних паперів.

Слід зазначити, що розвиток депозитарної 
системи україни є ключовим елементом успіш-
ного функціонування фондового ринку та його ді-
євості, також позитивний розвиток депозитарної 
системи україни забезпечить мінімізацію ризи-
ків його суб’єктів.

Відповідно до Закону «Про цінні папери та 
фондовий ринок» від 20.09.2015 року який зазнав 
змін, зазначено: виплата доходів і погашення 
державних облігацій україни здійснюється гро-
шима або в іншій формі за згодою сторін; Емісія 
державних деривативів є частиною бюджетного 
процесу і не підлягає регулюванню національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку; Рішення про розміщення державних дерива-
тивів та умови їх розміщення приймається згідно 
з Бюджетним кодексом україни та іншими за-
конами україни [1].

на даний час, національна депозитарна сис-
тема має дворівневу структуру та складається з 
таких елементів:

1) нижній рівень включає в себе зберіга-
чів цінних паперів (вони проводять розрахунки 
власників цінних паперів) та реєстраторів цінних 
паперів (вони ведуть облік власників іменних 
цінних паперів).

2) Верхній рівень, який складається з націо-
нального депозитарію та депозитаріїв, які ведуть 
рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і 
розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
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Депозитарії - кореспонденти

рис. 1. динаміка змін кількості учасників 
депозитарної системи україни

Джерело: розраховано авторами за даними [5]

Станом на 20.12.2015 р. в україні зареєстрова-
но за даними національного депозитарію украї-
ни 10608 емітентів, 433 зберігачів та депозитар-
них установ, та 1 депозитарій – кореспондент [5]. 
Прослідкуємо як змінювалася кількість учасників 
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депозитарної системи протягом останніх п’яти ро-
ків за допомогою статистичних даних державного 
реєстру, які графічно зображені на рис. 1.

Як видно з рис. 1, зростання кількості депо-
зитарних установ на фондовому ринку україни 
є позитивним фактором та означає підвищення 
конкурентоспроможності, зниження спекулятив-
ності та підвищення захисту прав учасників де-
позитарної системи україни.

Також збільшення угод у без документарній 
формі викликало потребу у збільшенні кількості 
зберігачів на ринку цінних паперів. але знижен-
ня депозитаріїв – кореспондентів свідчить про 
втрату іноземних інвесторів та зниженню вкла-
деного ними капіталу. на сьогодні національний 
депозитарій україни співпрацює лише с Цен-
тральним депозитарієм Росії «національним роз-
рахунковим депозитарієм» [2].

незважаючи на несприятливу ринкову 
кон’юнктуру, в цілому за підсумками січня-ве-
ресня 2014 року відбулось збільшення обсягів 
операцій з цінними паперами на 47,92% порівня-
но з відповідним періодом 2013 року. За 9 місяців 
2014 року обсяг торгів на ринку цінних паперів 
склав 1 628,78 млрд. грн. (9 місяців 2013 року – 
1 101,06 млрд. грн.) [5].

Залежно від специфіки національного законо-
давства, та особливостей формування національ-
них регульованих ринків професійному учаснику 
фондового ринку в залежності від моделі депози-
тарної системи буде відведена роль реєстратора, 
який знаходиться на першому рівні системи об-
ліку прав на цінні папери. органами управління 
національного депозитарію україни, який вико-
нує функції Центрального депозитарію держави 
є наглядова рада, ревізійна комісія та правління.

Так, враховуючи рекомендації Базельсько-
го комітету, Рекомендації issA 2000 та світову 
практику формування національних депозитар-
них систем, на нашу думку, найоптимальнішим 
варіантом організації функціонування профе-
сійного учасника фондового ринку в рамках на-

ціональної депозитарної системи в україні буде 
забезпечення його діяльності як реєстратора [6].

Як продемонстровано на рис. 2, реєстратор 
буде прямо підпорядкований Центральному де-
позитарію недержавних цінних паперів та Де-
позитарію нБу, опосередковано – депозитаріям 
інших країн. В такому випадку депозитарна ді-
яльність професійного учасника фондового рин-
ку залежатиме від обсягу інвесторів та емітентів 
цінних паперів.

Розробкою цих стандартів у сфері організа-
ції системи депозитарної діяльності займаються 
такі міжнародні організації як: Група тридцяти 
(Group 30, G-30), асоціація європейських цен-
тральних депозитаріїв (Association of European 
central securities Depositories, EcsDA), між-
народна організація комісій з цінних папе-
рів (international organization of securities 
commissions, iosco), міжнародна асоціація з пи-
тань обслуговування цінних паперів (international 
securities servicesAssociation, issA), асоціація 
національних агенцій з нумерації (Associationof 
national numbering Agencies, AnnA), Банк між-
народних розрахунків (Bank for international 
settlements, Bis), комітет європейських регу-
ляторів ринків цінних паперів (committee of 
European securities Regulators, cEsR), Центр єв-
ропейських реформ (centre of Europe Reforms, 
cER), Європейський центральний банк (European 
central Bank, EcB), азіатсько-тихоокеанська 
група центральних депозитаріїв (Asia-Pacific 
central securities Depository Group, AcG), Група 
Джиованніні (theGiovanniniGroup, GG), асоціа-
ція центральних депозитаріїв Євразії (аЦДЄ) [3].

В україні засновані головні елементи фон-
дового ринку, а саме: система державного регу-
лювання ринку, система обліку прав власності 
на цінні папери, система організованої торгівлі 
цінними паперами, система розрахунків за уго-
дами з цінними паперами, система фінансового 
посередництва, система управління колектив-
ними інвестиціями.

рис. 2. функціонування та зв'язок учасників депозитарної системи україни
Розробка авторми за джерелом [6]
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але для подальшого удосконалення депози-
тарної системи, привабливого фондового ринку 
та іноземних інвесторів та збільшення іноземно-
го капіталу необхідні подальші спільні зусилля 
держави й інфраструктури ринку цінних папе-
рів україни в реформуванні системи державно-
го регулювання та впровадження європейських 
стандартів організації регульованих ринків фі-
нансових інструментів із врахуванням новітніх 
тенденцій світових ринків і необхідності адапта-
ції українського законодавства до норм європей-
ського фінансового та корпоративного права.

Депозитарна система україни повинна вдо-
сконалювати ринок боргових та інших інстру-
ментів фондового ринку за для підвищення ін-
вестиційної привабливості.

З метою модернізації депозитарної системи 
необхідно:

1) Законодавчо забезпечити здійснення пере-
дачі цінних паперів, віднесених Законом україни 
«Про депозитарну систему україни» до компетен-
ції національного банку україни, на депозитарне 
обслуговування до Центрального депозитарію.

2) Законодавчо забезпечити впровадження 
додаткових інструментів регуляторного впливу 
з боку нкЦПФР та Центрального депозитарію, 
зокрема у разі виявлення ознак порушення на 
фондовому ринку з боку професійних учасників 
депозитарної системи, в тому числі шляхом:

– запровадження регульованої процедури за-
вершення провадження депозитарної діяльності 
професійними учасниками депозитарної системи;

– запровадження обмежень на здійснення окре-
мих операцій учасниками депозитарної системи.

3) Забезпечити створення централізованої 
системи зберігання інформації та даних систе-
ми депозитарного обліку депозитарних установ 
з метою виключення випадків втрати інформації 
щодо прав на цінні папери та зловживань та за-
конодавче надання офіційного статусу збереже-
ній інформації для її використання щодо понов-
лення прав на цінні папери [2]. 

За оцінками нкЦПФР кількість «сплячих» 
акціонерів, тобто тих, хто до 12 жовтня 2014 року 
не скористалися правом зарахування належних 
їм акцій на рахунки в цінних паперах у депози-
тарній системі, становить понад 5 мільйонів. мі-
німальна їхня частка у статутних капіталах аТ 
зазвичай не перевищує 5%, а максимальна – у 
деяких випадках приватизації великими трудо-
вими колективами сягає 40% за даними на 5 січ-
ня 2016 року [1]. 

Законопроект нкЦПФР «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів україни щодо врегу-
лювання питання участі акціонерів в управлінні 
акціонерним товариством» визначає процедуру 
примусового позбавлення акціонерів права влас-
ності на належні їм акції в разі не укладання 
ними договору про обслуговування рахунку в цін-
них паперах з обраною депозитарною установою.

Згідно із законопроектом нкЦПФР, викупо-
вуватимуть акції в їхнього власника за ринковою 
ціною, якщо протягом року (з моменту набуття 
чинності цього закону) він не подав документи на 
відновлення своїх прав на цінні папери. Якщо акція 
обертається на біржі, то її ринкова вартість визна-
чатиметься котируваннями майданчика шляхом 
виведення середньої ціни за попередні три місяці 

торгів (у разі обігу паперів на кількох біржах ціну 
затвердить наглядова рада підприємства).

В інших випадках цінні папери оцінюватиме 
оцінювач. Протягом тижня з моменту викупу ак-
цій емітентові потрібно взяти на себе безстрокове 
зобов’язання виплатити вже екс-власникові їхню 
ринкову вартість (за умови, що колишній акціонер 
звернеться із таким проханням до емітента) [1].

Документ забезпечить усунення з акціонерно-
го товариства міноритаріїв, які володіють сукупно 
значними пакетами акцій, і надасть абсолютний 
мажоритарний контроль активним акціонерам, 
який їм фактично нічого не коштуватиме. Тари-
фи на операції з цінними паперами депозитарної 
установи зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1
тарифи на операції з цінними паперами 

депозитарної установи (фізичні особи) (без Пдв)
№ 
з/п Перелік операцій Вартість, грн.

1 Відкриття рахунку у цінних 
паперах 10-30

2 Закриття рахунку у цінних 
паперах 5-30

3

Внесення змін до анкети ра-
хунку в цінних паперах/анкети 
керуючого рахунком/анкети 
розпорядника рахунку

5-30

4

облік ЦП (прав на ЦП) на ра-
хунку в ЦП, номінальна вар-
тість пакета яких перевищує 
5000 гривень за місяць

20-100

5

облікові операції зарахування 
ЦП (прав на ЦП) на рахунок в 
ЦП за одну операцію за роз-
порядженням депонента чи 
керуючого рахунком

0,02% номі-
нальної вар-
тості але не 
більше 300 

6

облікові операції списання ЦП 
(прав на ЦП) на рахунок в ЦП 
за одну операцію за розпоря-
дженням депонента чи керую-
чого рахунком

0,05% номі-
нальної вар-
тості але не 
більше 300

7

облікові операції переказу ЦП 
(прав на ЦП) на рахунок в ЦП 
за одну операцію за розпоря-
дженням депонента чи керую-
чого рахунком в межах депози-
тарної установи

30-300

8 Послуги з термінового виконан-
ня облікових операцій

За домовле-
ністю сторін

9 надання інформаційних довідок 
за (довідку) 15-30

10

надання інформації про кор-
поративні операції емітентів, 
іншу інформацію, отриману від 
Центрального депозитарію

15, одне від-
правлення

Джерело: розраховано авторами за даними [4]

Як показано у табл. 1. відповідно до тарифів 
на операції з цінними паперами депозитарної 
установи (фізичні особи) (без ПДВ) відкриття ра-
хунку в ЦП (за одно операцію) буде здійснено 
в межах оплати від 10 до 30 грн. (тарифи на 5 
січня 2016 року). Граничний тариф на послуги 
депозитарних установ за «сплячими» рахунками 
пропонують встановити в українській асоціації 
інвестиційного бізнесу (уаіБ), оскільки такі опе-
рації не проводять активно, а витрати депози-
тарної установи на їхнє обслуговування незначні.
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висновки і пропозиції. Для подальшого 

удосконалення депозитарної системи з точ-
ки зору збільшення привабливості фондо-
вого ринку, залучення іноземних інвесторів 
та збільшення іноземного капіталу необхідні 
спільні зусилля держави й інфраструктури 
ринку цінних паперів україни в реформуванні 
системи державного регулювання та впрова-
дження європейських стандартів організації 

регульованих ринків фінансових інструментів. 
Депозитарна система україни повинна вдо-
сконалювати ринок боргових та інших інстру-
ментів фондового ринку за для підвищення 
інвестиційної привабливості.

у результаті виконання даної роботи досягну-
то її головну мету, тобто обґрунтовано теоретич-
ні положення та розроблено практичні рекомен-
дацій з організації депозитарної діяльності.
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ПерсПективЫ развития деПозитарной системЫ в украине

аннотация
на современном этапе развития экономики украины большое значение приобретают депозитарные 
услуги и их дальнейшее развитие с целью обеспечения потребностей экономики в инвестициях и ак-
кумулирования временно свободных средств. исследованы функционирования депозитарной системы 
на рынке ценных бумаг, взаимодействие элементов инфраструктуры депозитарной системы. оценена 
эффективность рычагов взаимодействия на депозитарную систему. Раскрыты теоретические аспекты 
депозитарной деятельности в украине. Проанализирован мировой доступ и нормативно-правовое обе-
спечение деятельности депозитарных учреждений.
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deVelopMent prospeCts deposItory systeM In uKrAIne

summary
At the present stage of development of the Ukrainian economy become important depository services 
and their further development to ensure the needs of the economy for investment and accumulation of 
temporarily free funds. We studied the functioning of the depository system in the securities market, the 
interaction of elements of the infrastructure of the depository system. The efficiency of cooperation on 
arms depository system. The theoretical aspects of the depository activities in Ukraine. it analyzed global 
access and regulatory support activities of depository institutions.
Keywords: depository system, stockmarket, investors, securities, depository.
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методика визначення ефективності Птахівничого ПідПриємства

Пірог с.в.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

у статті оглянута методика використання параметричних методів при оцінці ефективності підприємств. 
Розглянутий історичний аспект формування методу виробничих функцій. описана двофакторна модель 
залежності виробленої продукції від праці та капіталу. Досліджено метод визначення зв’язку між якісними 
ознаками. Запропоновано перелік факторів,що можуть використовуватись при побудові математичної 
моделі ефективності підприємства.
ключові слова: ефективність, методика, параметри, класифікація, птахівництво.

Постановка проблеми. на даний момент 
галузь птахівництва розвивається зі зна-

чними темпами, незважаючи на військові дії в 
країні і зриви експортних договорів з оаЕ. Хоча 
існують часові періоди коли підприємства навіть 
стають збитковими проте загалом галузь є рен-
табельною, а це значне досягнення порівняно з 
іншими галузями тваринництва.

на фоні цих проблем постає питання визна-
чення ефективності підприємства,як основна по-
казника, що визначає ступінь досягнення мети 
організації. у вітчизняній і закордонній науці не-
має єдиного підходу до розрахунку ефективності 
птахівництва,це породжує різне тлумачення цієї 
категорії різними науковцями і сповільнює роз-
виток цього наукового знання. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання методи розрахунку ефективності за-
вжди турбувало вітчизняних і зарубіжних вче-
них. Зокрема цю проблему розглядали такі ві-
тчизняні автори: н.о. аверчева, Т.В. Бакіна, 
о.Б. Булик, Л.Г. коваленко, о.В. ульянченко, 
о.П. Русак, м.В. Яценко.

Постановка завдання. опис параметричних 
методів розрахунку ефективності підприємства 
галузі птахівництва. 

виклад основного матеріалу. однією із мето-
дик визначення ефективності підприємств є ви-
користання параметричних методів. Прикладом 
може слугувати метод виробничих функцій. Цю 
методику досліджували відомі вчені П. Дуглас і 
ч. кобб [1], В. Леонтьєв [2], П. Самуельсон [3], 
Р. Солоу [4], С. кузнєц [5].

історично поняття «виробнича функція» вини-
кло саме агротехнічних і біологічних науках [6]. 
Сутність цього методу полягає у описі причинно-
наслідкових зв’язків між затраченими ресурсами 
на вході і створеними благами на виході. у загаль-
ному вигляді може бути представлена як:

),...,,,( 321 nxxxxfy =                 (1.1)
де у – випуск продукції; 
хі – і-й вид фактору.
Використовуючи даний підхід, можна розро-

бити виробничу функцію, яка б описувала за-
лежність між ефективністю і факторами ефек-
тивності. 

Вперше двофакторну модель розробили вчені 
П. Дуглас і ч. кобб [1]. Вона описувала вплив фак-
торів робочої сили і капіталу на обсяги виробни-
цтва. Дана модель в економічній науці вважаєть-
ся класичною і її модифікації використовуються 
деяким вченими економістами і по сьогоднішній 

день. Важливим припущенням, що суттєво спро-
щує модель, та зменшує її зв’язок з практикою, 
є те що виробнича функція є лінійно-однорідною, 
тобто збільшення витрат на 10% збільшить обсяги 
випуску продукції на аналогічний відсоток. Тобто, 
авторами береться до уваги лише екстенсивний 
розвиток економіки, а в наш час саме інтенсивний 
розвиток відіграє ключове значення.

Для усунення цих недоліків вчені намагалися 
модернізувати дану функцію. Так як було поміче-
но, що прямої залежності між зростанням витрат 
і обсягами випущений благ не помічається, вчені 
спробували впровадити в модель фактор масш-
табу. Також були спроби впровадити додаткові 
фактори, які б відповідали за нТП і фактор часу. 
Варто зауважити, що ці фактори можуть стати з 
часом причинами необ’єктивності наших моделей.

наступним етапом розвитку виробничих 
функцій було усвідомлення впливу попереднього 
періоду виробництва на теперішні обсяги випус-
ку. Значний вплив здійснили вчення кейнса про 
споживання і заощадження. Вважалося, що за-
ощадження повністю з часом повністю перетво-
рюються в інвестиції. Ця думка висвітлюється 
у вченнях Р. Харрода [7],в яких досліджуються 
граничні параметри інвестицій, заощаджень і ка-
піталу. В результаті вчені прийшли до висновку, 
що економічне зростання зумовлюється схиль-
ністю до заощадження і середньою капіталоєм-
ністю. Тобто розглядався лише вплив капіталу 
на ефективність системи.

наступним етапом було поєднання матема-
тичних моделей кобба-Дугласа і кейнса-Хар-
рода-Домара. В результаті була розроблена мо-
дель, що відображала вплив капіталу і праці, 
враховуючи фактори заощадження і середньої 
капіталоємності [2].

                 (1.2)

де: 
F K і F L – часткові похідні ВФ F за K і L від-

повідно.
Для простішої візуалізації цю формулу звели 

до вигляду:
           (1.3) 

де: αK і αL – частки, логарифмічні похідні F 
за K і L відповідно, причому αK + αL = 1.

Ще одним етап розвитку є досконаліше ви-
вчення фактору трудових ресурсів. З’явилися 
поняття «якість праці» і «кількість праці». Роз-
глядалася проблема співставлення кваліфікова-
ної і некваліфікованої робочої сили. В формулі 
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відбулися зміни, і показник робочої сили заміни-
ли на два нових показники.

на даному етапі цей підхід продовжує роз-
виватись і вчені продовжують удосконалювати 
старі моделі та запроваджувати свої [8, 9, 10]. 
Сприяє цьому розповсюдження інформації за 
рахунок мережі інтернет та зростання обчислю-
вальних можливостей сучасних Еом.

Більшість цих функцій була створена для 
аналізу макрорівня, тому вони не зовсім підхо-
дять для нашого дослідження. Проте доцільно 
буде скористатися набутими знанням для ство-
рення власної виробничої функції.

метод виробничої функції виник на основі 
методів кореляції і регресії. кореляційний ана-
ліз слугує для визначення тісноти взаємозв’язків 
між досліджу вальними і факторними ознаками. 
Регресійний аналіз використовується для побу-
дови і перевірки адекватності моделі досліджу-
ваного явища, а також прогнозування.

Так, як у виробничих функціях використову-
ються показники з різними одиницями виміру, 
для впровадження співмірності, а також, для ви-
значення відносної зміни досліджуваного показ-
ника, під впливом відносної зміни фактора, було 
вирішено впровадити параметр, який дістав назву 
коефіцієнт еластичності. Цей коефіцієнт зручний 
для порівняння зміни різних елементів системи і 
часто використовується в аналізі показників.

існує три основних види рівнянь:
– лінійні рівняння,
– степеневі рівняння,
– логарифмічні рівняння.
однієї з найбільш розповсюджених моделей є 

лінійна регресія [11]. Вона має свої недоліки, – при 
значні кореляції змінних модель не зможе давати 
об’єктивні результати, велике значення має об-
сяг вибірки. Тому, перед її побудовою старають-
ся вилучити фактори, що сильно корелюються з 
іншими змінними. Для вирішення цієї проблеми 
будуються матриці кореляції, розраховується ви-
значник матриці. Якщо визначник матриці близь-
кий до нуля то є вірогідність мультиколеніарнос-
ті. Проблема вирішується шляхом використання 
t-статистики, яка ілюструє пари взаємозв’язків. 
В моделі повинні залишитися лише фактори, які 
розкривають об’єкт з різних сторін.

Після побудови моделі вона перевіряється 
критеріями Фішера та Стьюдента. Перший оці-
нює адекватність моделі, другий показує значу-
щість факторів.

За допомогою методів кореляції і регресії, а та-
кож теоретичних знань про виробничі функції, в 
нашому досліджені буде створена модель залеж-
ності ефективності підприємства від ряду факто-
рів. на основі подібних методів розробляли моделі 
П.В. Ґудзь [12], о.В. олійник [13], о.і. маслак [14].

Степеневі рівняння можуть бути представ-
ленні моделями з одним і декількома факторами. 
Степеневі рівняння з одним фактором можуть 
використовуватись при відображені криволіній-
ного зв’язку типу параболи. Якщо мається на 
меті зобразити моделі з вигинами використову-
ють рівняння третього порядку.

Прикладом степеневої моделі з багатьма фак-
торами є рівняння кобба-Дугласа описане вище. 
Такі моделі вченні вважають класичними, про-
те ними важко користуватись і крім того вони 

також з часом перестають видавати об’єктивні 
результати через прояв нових чинників.

Даний метод дозволяє побудувати модель за-
лежності ефективності від вхідних параметрів. 
основною проблемою є лише вибір критерію 
ефективності і вхідних факторів, що прямо впли-
вають на ефективність птахівничого підприємства.

До цих факторів можна віднести:
– основний капітал,
– оборотній капітал,
– собівартість продукції,
– витрати заробітної плати на одного праців-

ника,
– витрат на збут,
– обсяги реалізованої продукції.
– попит на продукцію.
на нашу думку найкращим критерієм ефек-

тивності є відношення прибутку до загальних 
витрат.

іншим підходом до вирішення проблеми є ви-
користання непараметричних методів. Для по-
казників, що мають лише якісну оцінку в двох 
формах використовують коефіцієнти асоціації 
та контингенції.

коефіцієнт асоціації:

.                     (1.4)

коефіцієнт контингенції: 
b ca d
b ca dKa +

−
=

( ) ( ) ( ) ( )d+bc+ad+cb+a
bcad=K k

⋅⋅⋅
−

( ) ( )11

1

21

2

2

2

−⋅− КК
=К

+
=К

Ч

П

ϕ

ϕ
ϕ

∑
∑

∑
∑

==+
x

y

x y

y

x

x y

n
n
n

n
n
n 22

21 ϕ

.            (1.5)

де a, b, c, d – кількісні показники прояву якіс-
них ознак. 

Зв'язок вважається існує, якщо ка>0,5, або 
кк>0,3.

коли кожна з якісних ознак складається біль-
ше ніж з двох груп, то для визначення щільності 
зв’язку можливе застосування методики коефіці-
єнтів взаємного сполучення Пірсона та чупрова.
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де φ2 – показник взаємного сполучення;
К1 – кількість груп першої ознаки;
К2 – кількість груп другої ознаки.

             (1.7) 

де ny – сума показників y-ознаки
nx – сума показників x-ознаки
nxy – кількість об’єктів яка володіє одночасно 

x і y ознаками. 
чим ближчим коефіцієнти Пірсона і чупрова 

будуть 1, тим тісніший зв'язок між ознаками.
Також існує методика визначення зв’язку че-

рез коефіцієнт Фахнера, яка полягає у відношені 
кількості збігів зв’язку, до кількості проведених 
експериментів. 

висновки. Параметричні методи одні із осно-
вних інструментів моделювання залежності пев-
ної ознаки від вхідних параметрів. Їхніми пере-
вагами є потужне теоретичне обґрунтування, та 
величезний досвід використання на практиці ві-
тчизняними і зарубіжними вченими. До недолі-
ків відносять вимогливість до обсягів вибірки та 
неможливість оперувати якісними показниками.
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Для оперування якісними показниками до-
цільно використовувати коефіцієнти Фахнера, 
чупрова та Пірсона.

описана методика дозволить створити адек-
ватну модель залежності ефективності підпри-

ємства від вхідних факторів. Проте важливо 
розуміти,що нТП з часом змінить вагу впливу 
економічних факторів, тому будь-яка матема-
тична модель потребує корегування, інакше, з 
часом, вона втратить актуальність.
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факторЫ Экономической Эффективности Птицеводства

аннотация
В статье рассмотрена методика использования параметрических методов при оценке эффективно-
сти предприятий. Рассмотрен исторический аспект формирования метода производственных функций. 
описанная двухфакторная модель зависимости продукции от работы и капитала. исследован метод 
определения связи между качественными признаками. Предложен перечень факторов, которые могут 
использоваться при построении математической модели эффективности предприятия.
ключевые слова: эффективность, методика, параметры, классификация, птицеводство.

piroh s.V.
chernivtsi national University named after Yurіy Fedkovych

fACtors of eConoMIC effICIenCy of poultry

summary
in the article was described a methodology of parametrical methods usage during the evaluation of the 
firm effectiveness. Historical aspect describing a formation of production function method was evaluated 
as well. Two-factor model model was a created to explain relation between workload and capital during 
the production cycle. connection method between signs of quality was also described. our proposition is 
consistent with number of factors that can find a great use in the developing of mathematical-effectivity 
model of the firm
Keywords: efficiency, methods, parameters, classification, poultry.
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рейтингування системно ваЖливих банків

Полагнин д.д., Шинкарюк о.о.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Досліджено теоретико-методичні аспекти рейтингування банків. Було проведено оцінку стійкості системо 
утворюючих банків з використанням методики та корнилюка-Шпитко. Це дало змогу оцінити переваги 
та недоліки методики. Тому була запропонована методика, яка передбачає усунення недоліків, та які 
можуть знайти своє відображення на практиці. Проведено порівняння результатів досліджень базової та 
запропонованої методики.
ключові слова: системно важливі банки, рейтинг банку, рейтингове оцінювання, стійкість банку, фак-
тори стійкості.

Постановка проблеми. Системно важливі 
банки концентрують значні обсяги капі-

талу, активів та зобов’язань, характеризуються 
великим обсягом і складністю операцій, тому по-
рушення чи диспропорції в їх діяльності можуть 
призвести до значних збитків у банківській сис-
темі та економіці в цілому. В умовах нестабільної 
економічної та політичної ситуації стає важли-
вим питання стійкості та стабільності системно 
важливих банків україни, а також дослідження 
ефективних методів визначення їх життєздат-
ності. Рейтингове оцінювання банку є індикато-
ром довіри зі сторони клієнтів, покращує його 
інвестиційну привабливість, знижує ризики та 
підвищує інформаційну прозорість. недостатній 
рівень розробки існуючих методик зумовлює не-
обхідність їх удосконалення з урахуванням су-
часного економічного стану країни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання функціонування банківської системи та 
можливість банків функціонувати в нестабільних 
умовах займають досить вагоме місце в наукових 
дослідженнях як за кордоном, так і в україні. 
у цьому напрямку активно працюють такі фа-
хівці як Б. адамик, о. Білоус, Л. Бондаренко, 
і. Брітченко, і. Бушуєва, о. Вовчак, С. Глущенко, 
м. Денисенко, н. Дорошенко, В. Жуков, Я. карпа, 
о. кириченко, Л.а. клюско, Р. котовська, Б. Лу-
ців, а. мещеряков, Г. Пурій, В. Ричаківська, 
о. Сич, о. Стойко, Р. Шевченко та інші. 

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблема визначення рівня 
стійкості банківської установи постає надзви-
чайно актуальною в період кризи. оскільки саме 
такі дані дають змогу центральному регулятору 
ефективно впливати на банківський сектор, ви-
значивши, на який банк потрібно звернути увагу. 
на даний момент запропоновано велику кількість 
методик визначення стійкості банків, але кожна 
з них має свої недоліки та свої переваги. 

мета наукової роботи полягає в визначенні 
ролі системно важливих банків у забезпечен-
ні стабільності банківської системи, здійсненні 
оцінки стійкості системних банків за методикою 
корнилюка-Шпитко, та її уточнення на основі 
визначених переваг та недоліків.

виклад основного матеріалу. Для аналізу фі-
нансової стійкості та рейтингової оцінки вітчиз-
няних банків за 2013-2015 роки обрано трійку 
лідерів за величиною активів.

методика аналізу життєздатності банків 
корнилюка-Шпитко застосовується з метою 

визначення банків, які здатні пережити період 
системної нестабільності. Дана методика вико-
ристовується сайтом Forbes.ua, де і відображено 
таблицю показників та шкалу оцінки факторів 
стійкості [1]. 

Такий аналіз дозволить зробити висновок про 
переваги та недоліки використовуваної методи-
ки, та надасть можливість знайти елементи її 
удосконалення. на основі фінансових звітностей 
ощадбанку, Приватбанку та укрексімбанку за 
2013-2015 роки було проаналізовано динаміку 
факторів їх стійкості [2, 3, 4]. 

аналіз факторів за даною методикою для 
Приватбанку наведений в табл. 1.

Таблиця 1
аналіз факторів життєздатності Приватбанку 

за 2013-2015 роки

Показник 2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

абсолютне від-
хилення, +/-

звітного 
року до 

2013

звітного 
року до 

2014
коефіцієнт до-
статності влас-
ного капіталу

0,117 0,112 0,106 -0,011 -0,006

Відношен-
ня недіючих 
кредитів до 
кредитного 
портфеля, %

27,6 25,5 31,5 3,9 6

Рентабельність 
власного капі-
талу, %

1,2 1 1,7 0,5 0,7

Ліквідність 
банку, % 10,2 9,6 14,5 4,3 4,9

За результатами проведеного аналізу в 
табл. 1, можна зробити висновок про те, що ко-
ефіцієнт достатності власного капіталу протягом 
2014-2015 років знизився на 0,006, відношення 
недіючих кредитів до кредитного портфелю бан-
ку за аналогічний період зросло на 6%, рівень 
рентабельності власного капіталу зріс на 0,7%, а 
ліквідність банку зросла на 4,9%. 

Для надання банку рейтингової оцінки за да-
ною методикою, необхідно також визначити рі-
вень підтримки і ризики власників, безперебій-
ність виплат, а також системне значення банку. 
оскільки банк не належить державі, і немає ре-
альних (не номінальних) іноземних власників або 
банк належить резидентам країни з високими 
ризиками, тому фактор «рівень підтримки і ризи-
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ки власників банку» оцінюється в 1 бал. оскільки 
масових випадків неповернення, наднизьких лі-
мітів або затримки вкладів за останні 6 років не 
було зафіксовано, то даний фактор оцінюється в 
4 бали. Приватбанк є системно важливим банком 
за розмірами активів, тому за системне значення 
банку він оцінюється в 4 бали.

Відповідно до наведених вище даних мож-
на зробити висновок про життєздатність даного 
банку в 2015 році (табл. 2).

Таблиця 2
рейтингова оцінка Приватбанку у 2015 році  

за методикою корнилюка-Шпитко
Фактор оцінка Вага фактора

Відповідність капіталу ак-
тивам 2 0,1

Якість кредитного портфелю 2 0,05
Підтримка і ризики власників 1 0,2
Ефективність діяльності 
банку 3 0,15

Ліквідність банку 3 0,2
Безперебійність виплат 4 0,2
Системне значення банку 4 0,1
Загальна оцінка 2,75
max 4,00

Відповідно до критеріїв присвоєння рейтин-
гових категорій, Приватбанк у 2015 році відно-
ситься до групи В, тобто банків з середнім рівнем 
життєздатності, на що негативно вплинули такі 
фактори, як недостатня відповідність капіталу 
активам, низька якість кредитного портфелю та 
підтримка і ризики власників.

аналіз факторів за даною методикою для 
ощадбанку наведений в табл. 3.

Таблиця 3
аналіз факторів життєздатності ощадбанку  

за 2013-2015 роки

Показник 2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

абсолютне від-
хилення, +/-

звітного 
року до 

2013

звітного 
року до 

2014
коефіцієнт 
достатності 
власного капі-
талу

0,163 0,155 0,046 -0,117 -0,109

Відношен-
ня недіючих 
кредитів до 
кредитного 
портфеля, %

30,5 26,1 41,2 10,7 15,1

Рентабель-
ність власного 
капіталу, %

0,6 -0,07 -0,06 -1 0,01

Ліквідність 
банку, % 5,1 4,3 3,7 -1,4 -0,6

За результатами проведеного аналізу в 
табл. 3, можна зробити висновок про те, що ко-
ефіцієнт достатності власного капіталу протягом 
2014-2015 років знизився на 0,109, відношення 
недіючих кредитів до кредитного портфелю бан-
ку за аналогічний період зросло на 15,1%, рівень 
рентабельності власного капіталу зріс на 0,01%, а 
ліквідність банку знизилась на 0,6%. 

оскільки ощадбанк є державним банком, 
фактор «рівень підтримки і ризики власників 
банку» оцінюється в 4 бали. масових випадків 
неповернення, наднизьких лімітів або затримки 
вкладів за останні 6 років не було зафіксовано, 
тому даний фактор оцінюється в 4 бали. ощад-
банк є системно важливим банком за розміра-
ми активів, тому за системне значення банку він 
оцінюється в 4 бали.

Відповідно до наведених вище даних мож-
на зробити висновок про життєздатність даного 
банку в 2015 році (табл. 4). 

Відповідно до критеріїв присвоєння рейтинго-
вих категорій, ощадбанк у 2015 році відноситься 
до групи В, тобто банків з середнім рівнем жит-
тєздатності. 

Таблиця 4
рейтингова оцінка ощадбанку у 2015 році  

за методикою корнилюка-Шпитко
Фактор оцінка Вага фактора

Відповідність капіталу акти-
вам 1 0,1

Якість кредитного портфелю 1 0,05
Підтримка і ризики власників 4 0,2
Ефективність діяльності 
банку 2 0,15

Ліквідність банку 2,5 0,2
Безперебійність виплат 4 0,2
Системне значення банку 4 0,1
Загальна оцінка 2,95
max 4,00

аналіз факторів за даною методикою для 
укрексімбанку наведений в табл. 5.

Таблиця 5
аналіз факторів життєздатності укрексімбанку 

за 2013-2015 роки

Показник 2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

абсолютне від-
хилення, +/-

звітного 
року до 

2013

звітного 
року до 

2014
коефіцієнт 
достатності 
власного капі-
талу

0,121 0,094 -0,022 -0,143 -0,166

Відношен-
ня недіючих 
кредитів до 
кредитного 
портфеля, %

25 60 30 5 -30

Рентабель-
ність власного 
капіталу, %

-15 -77 -330 -315 -253

Ліквідність 
банку, % 2,7 2 2,5 1,4 1,8

За результатами проведеного аналізу в 
табл. 5, можна зробити висновок про те, що ко-
ефіцієнт достатності власного капіталу протягом  
2014-2015 років знизився на 0,166, відношення не-
діючих кредитів до кредитного портфелю банку 
за аналогічний період знизилось на 30%, рівень 
рентабельності власного капіталу знизився на 
253%, а ліквідність банку підвищилась на 1,8%. 
Спостерігаються значні проблеми банку з рента-
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бельністю його власного капіталу та якістю кре-
дитного портфелю в досліджуваному періоді, що є 
причиною збиткової діяльності даного банку.

оскільки укрексімбанк є державним банком, 
фактор «рівень підтримки і ризики власників 
банку» оцінюється в 4 бали. масових випадків 
неповернення, наднизьких лімітів або затримки 
вкладів за останні 6 років не було зафіксовано, 
тому даний фактор оцінюється в 4 бали. укрек-
сімбанк є системно важливим банком за розміра-
ми активів, тому за системне значення банку він 
оцінюється в 4 бали.

Відповідно до наведених вище даних можна 
зробити висновок про життєздатність укрексім-
банку в 2015 році (табл. 6).

Таблиця 6
рейтингова оцінка укрексімбанку  

в 2015 році за методикою корнилюка-Шпитко
Фактор оцінка Вага фактора

Відповідність капіталу ак-
тивам 1 0,1

Якість кредитного портфелю 2 0,05
Підтримка і ризики власни-
ків 4 0,2

Ефективність діяльності 
банку 1 0,15

Ліквідність банку 1 0,2
Безперебійність виплат 4 0,2
Системне значення банку 4 0,1
Загальна оцінка 2,55
max 4,00

Відповідно до критеріїв присвоєння рейтин-
гових категорій, укрексімбанк в 2015 році відно-
ситься до групи В, тобто банків з середнім рівнем 
життєздатності, на що негативно вплинули низь-
ка якість кредитного портфелю, низький рівень 
ефективності діяльності банку та його ліквідність.

Дослідивши три найбільших за розміром ак-
тивів банки, можна зробити висновок про те, що 
всі вони відносяться до групи з середнім рівнем 
життєздатності, тобто в кожного з них є певні 
проблеми. 

Використана в розділі методика має свої пе-
реваги та недоліки, тому доцільно провести її 
sWoT-аналіз (табл. 7).

Таблиця 7
sWot-аналіз методики корнилюка-Шпитко

Переваги недоліки

методи-
ка кор-
нилюка-
Шпитко

застосовує 
не тільки 
кількісні по-
казники, а й 
якісні

не враховує часовий фак-
тор, ваги коефіцієнтів зна-
чно залежать від конкрет-
ної ситуації, вага фактору 
підтримки власників є 
переоціненою, а ефектив-
ності управління активами 
недооціненою

основними недоліками методики визначення 
стійкості банку корнилюка-Шпитко є недоскона-
лість визначення ваг факторів на результат рей-
тингової оцінки та неврахування часового фак-
тору впливу.

За даною методикою фактор «Підтримка і ри-
зики власників» складає 20% рейтингової оцінки, 
але насправді він може бути таким значущим 

лише в тих ситуаціях, коли банк користується 
привілеями підтримки іноземних інвесторів чи 
уряду (оскільки саме вони оцінюються найвище).

натомість такі фактори як «Якість кредитного 
портфелю» та «Достатність капіталу» мають вагу 
5% та 10% відповідно, хоча вони виступають по-
стійним фактором впливу на результати діяль-
ності банківської установи. 

Тому відповідно до цього пропонується змінити 
розподіл ваги факторів даної методики (табл. 8).

Таблиця 8
розподіл ваги факторів  

в удосконаленій моделі корнилюка-Шпитко

Фактор модель корни-
люка-Шпитко

удосконале-
на модель

Відповідність капіталу 
активам 0,1 0,15

Якість кредитного 
портфелю 0,05 0,1

Підтримка і ризики 
власників 0,2 0,05

Ефективність діяль-
ності банку 0,15 0,2

Продовження табл. 8
Ліквідність банку 0,2 0,2
Безперебійність ви-
плат 0,2 0,2

Системне значення 
банку 0,1 0,1

крім того, доцільно враховувати часовий фак-
тор, оскільки, до прикладі, дві банківські устано-
ви з однаковими рейтинговими оцінками можуть 
мати насправді різні степені фінансової стійкості, 
оскільки перший може знаходитись в стадії еко-
номічного спаду, а інший – підйому. Тобто пер-
ший банк в майбутньому періоді найімовірніше 
покаже гірші результати, ніж в попередньому, а 
другий – кращі, хоча в них була однакова рей-
тингова оцінка стійкості. Тому для врахування 
часового фактору пропонується при збільшенні 
рейтингової оцінки фактору в досліджуваному 
періоді, до його фактичного значення додається 
0,5 бала, а при зменшенні – віднімається 0,5 бала, 
якщо значення фактору не змінюється, то ко-
ригування не відбувається (крім випадку, коли 
оцінка фактору залишається найвищою, тобто 
4 бали, в такому випадку додається 0,5 бала). 
Таке коригування доцільно застосовувати лише 
до наступних факторів: «Відповідність капіталу 
активам», «Якість портфелю», «Ефективність ді-
яльності банку» та «Ліквідність банку», оскільки 
саме ці фактори можуть відображати динаміку 
саме фінансового стану банку. 

на основі фінансових звітностей Приватбанку, 
ощадбанку та укрексімбанку застосуємо на при-
кладі удосконалену модель корнилюка-Шпитко 
(табл. 9) [2, 3, 4].

Порівняння результатів оцінки стійкості до-
сліджуваних банків за методикою корнилюка-
Шпитко та удосконаленою методикою наведено 
в табл. 10.

отже, зміна ваг факторів та використання 
часового коригування в удосконаленій методиці 
корнилюка-Шпитко визначення стійкості бан-
ків показало, що оцінка стійкості ощадбанку та 
укрексімбанку є нижчою ніж відповідно до оригі-
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нальної методики, при чому рейтинг ощадбанку 
залишився на рівні «В», а рейтинг укрексімбанку 
знизився до «С». Рейтингова оцінка Приватбанку 
підвищилась, оскільки в удосконаленій методиці 
більшу вагу відіграє фінансовий стан, але банк 
залишається в групі «В», тобто з середнім рівнем 
життєздатності.

висновки і пропозиції. Було проведено оцінку 
стійкості системо утворюючих банків з викорис-
танням методики корнилюка-Шпитко, що дало 

змогу оцінити переваги та недоліки даної методи-
ки. Перевагою даної методики є те, що вона пе-
редбачає застосування не тільки кількісних показ-
ників, а й якісних, а до недоліків можна віднести 
неврахування часового фактору, залежність ваг 
коефіцієнтів від конкретної ситуації та некоректна 
оцінка ваг окремих факторів. Тому запропоновані 
зміни полягають у переоцінці ваг впливу факторів 
а також введено коригування оцінок відповідно до 
змін показників фінансового стану в часі.

Таблиця 9
оцінка впливу факторів на стійкість банків за удосконаленою методикою корнилюка-Шпитко

Фактор
Приватбанк ощадбанк укрексімбанк Вага 

фак-
тора

2014 
рік

2015 
рік

2015 
рік*

2014 
рік

2015 
рік

2015 
рік*

2014 
рік

2015 
рік

2015 
рік*

Відповідність капіталу 2 2 2 3 1 0,5 2 1 0,5 0,15
Якість кредитного портфелю 2 2 2 2 1 0,5 1 2 2,5 0,1
Підтримка і ризики власників 1 1 1 4 4 4 4 4 4 0,05
Ефективність діяльності банку 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0,2
Ліквідність банку 3 3 3 2 2,5 3 1 1 1 0,2
Безперебійність виплат 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,2
Системне значення банку 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,1
Загальна оцінка 2,95 2,95 2,95 2,85 2,55 2,525 2,2 2,15 2,125

* скоригований показник
Таблиця 10

Порівняння рейтингу стійкості банків за методикою корнилюка-Шпитко  
та удосконаленою методикою

Фактор
Приватбанк ощадбанк укрексімбанк

методика к-Ш* ум** методика к-Ш ум методика к-Ш ум
Відповідність капіталу активам 2 2 1 0,5 1 0,5
Якість кредитного портфелю 2 2 1 0,5 2 2,5
Підтримка і ризики власників 1 1 4 4 4 4
Ефективність діяльності 3 3 2 2 1 1
Ліквідність банку 3 3 2,5 3 1 1
Безперебійність виплат 4 4 4 4 4 4
Системне значення банку 4 4 4 4 4 4
Загальна оцінка 2,75 2,95 2,95 2,53 2,55 2,125

*методика Корнилюка-Шпитко
** удосконалена методика Корнилюка-шпитко
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рейтингования системно ваЖнЫх банков

аннотация
исследованы теоретико-методические аспекты рейтингования банков. Была проведена оценка устой-
чивости системно важных банков с использованием методики и корнилюк-Шпитко. Это позволило 
оценить преимущества и недостатки методики. Поэтому была предложена методика, которая может 
найти свое отражение на практике, поскольку предусматривает устранение недостатков. Проведено 
сравнение результатов исследований базовой и предложенной методики.
ключевые слова: системно важные банки, рейтинг банка, рейтинговое оценивание, устойчивость бан-
ка, факторы устойчивости.
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rAtIng grAde of systeMICAlly IMportAnt bAnKs

summary
it was studied theoretical and methodological aspects of banks rating process. it assessed the stability 
of systemically important banks by using Kornylyuk-shpytko methodology. it made possible to assess 
the advantages and disadvantages of this methodology. so it was proposed the methodology, which 
involves deficiencies, which may be reflected in practice. it was compared research results of basic 
and proposed methodology.
Keywords: systemically important banks, the rating of the bank, rating assessment, bank stability, 
sustainability factors.
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гармонізація соціальної відПовідальності  
з економічними інтересами ПідПриємства

Полянська а.с., самарський с.в.
івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

у статті досліджено суперечності, які можуть виникати між економічними інтересами та необхідністю 
реалізації принципу соціальної відповідальності на підприємстві. Виділено необхідні передумови та шля-
хи гармонізації зазначених сфер діяльності підприємства. Розглянуто показники економічної оцінки 
заходів, пов’язаних із соціальною відповідальністю на підприємстві. Запропоновано «точки гармонізації» 
соціальної відповідальності з економічними інтересами підприємства. 
ключові слова: соціальна відповідальність, гармонізація, економічні інтереси, підприємство. 

© Полянська а.С., Самарський С.В., 2016

Постановка проблеми. Соціальна відпові-
дальність бізнесу є концепцією, яка під-

креслює, що підприємства як і бізнес, в принципі, 
є громадським надбанням, а його головною метою 
є служіння людям. Тому жоден бізнес не може 
працювати незалежно від суспільства і людей. 

Проблематика соціальної відповідальності 
(СВ) стає все більш затребуваною українською 
бізнес-спільнотою. Впровадження концепції СВ в 
практику українського бізнесу набуває все біль-
шого розвитку з кожним роком. Це обумовле-
но процесами глобалізації, що поширюють ідею 
зменшення шкідливих наслідків діяльності під-
приємства на людей, природу, навколишнє се-
редовище. Збільшення вагомості соціальної від-
повідальності пов’язують також із можливістю 
впливу на результати діяльності підприємства, 
його ефективність як це демонструє приклад під-
приємств розвинутих країн Європи та америки. 

Попри визнану стратегічну важливість со-
ціальної відповідальності для підприємств і 
організацій виникають певні суперечності між 
змістом економічних інтересів та важливістю 
соціальної відповідальності, яка в економічному 
відношенні не завжди сприяє прибутковій ді-
яльності і підприємства. а в умовах кризових 
явищ можу виступати фінансовим «тягарем» 
для діяльності підприємства. Таким чином, ви-
мір соціально відповідальної діяльності на під-
приємстві та співвідношення отриманих резуль-
татів такої діяльності та затрачених ресурсів є 
важливим питанням для дослідження гармоні-

зації соціальної відповідальності з економічни-
ми інтересами підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання соціальної відповідальності з недав-
нього часу стало поширеною темою досліджень 
науковців. Все більша кількість вітчизняних на-
уковців досліджує питання соціальної відпо-
відальності, зокрема о. охріменко, Т. іванова, 
В. Грищук, а. колот, о. Лазаренко, Р. колишко, 
С. куц, С. Летенко, м. Саприкіна, о. Ляшенко, 
м. Саєнсус, Г. місько, а. Зінченко, о. Редькін. 
у роботі Л. Петрашко досліджено питання СВ в 
оцінці діяльності міжнародних компаній, описано 
фази становлення вітчизняних моделей соціаль-
ної відповідальності та провела оцінку україн-
ських практик впровадження СВ [1]. Досліджен-
ням проблематики економічної ефективності 
соціальної відповідальності присвячена праця. 
н. купіна, де розкрито теоретичні питання роз-
рахунку показників повернення інвестицій з со-
ціальної відповідальності на основі RoA і RoE 
[2]. концепції оцінки соціальної відповідальності 
представлено у роботі і. Филипової і В. Сумцо-
ва [3]. Питанню імплементації соціальної відпо-
відальності у вітчизняну практику на основі її 
інтегрувати у бізнес-процеси підприємств дослі-
джено у роботі [4]. Підходи до трактування сут-
ності соціальної відповідальності та різноманітні 
концепції досліджено статті к. Белявської. автор 
проаналізувала та узагальнила характеристики 
різноманітних концепцій соціальної відповідаль-
ності [5]. Соціальну відповідальність як чинник 
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формування позитивного іміджу підприємства 
розглянуто у праці о. Шаші [6]. а. колот роз-
глянув етапи розвитку теоретичного осмислен-
ня та розширення тематичних рамок феномену 
«корпоративна соціальна відповідальність», роз-
крив вплив практик корпоративної соціальної 
відповідальності на соціально-економічний роз-
виток організацій та дослідив чинники, які де-
термінують вплив цього суспільного інституту 
на соціально-економічний розвиток організацій 
[7]. у роботі а. Софієнко проаналізовано сучас-
не визначення корпоративної соціальної відпові-
дальності, досліджено різні підходи до розуміння 
впливу соціальної відповідальності на економічні 
показники, розглянуто основні тенденції розви-
тку соціальної відповідальності та відношення до 
неї у вітчизняних підприємств [8].

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Слід зазначити, що попри 
значну зацікавленість проблематикою соціальної 
відповідальності, не всі її аспекти досліджено у 
повній мірі. Зокрема, недостатньо уваги приді-
лено розкриттю такого питання як гармонізація 
соціальної відповідальності з економічними ін-
тересами підприємства. Попри те, що потенціал 
соціальної відповідальності на українському рин-
ку все ще є невикористаним, кризовий стан ві-
тчизняних підприємств, їх нестійкий фінансовий 
потенціал обмежує можливості реалізації прин-
ципу соціальної відповідальності. на нашу думку 
це пов’язано з тим, що більшість підприємців не 
достатньо усвідомлюють взаємозв’язок між со-
ціальною відповідальності та економічними виго-
дами для підприємства. Зважаючи на зарубіж-
ний досвід, практика соціальної відповідальності 
значною мірою змогла б підвищити конкуренто-
спроможність вітчизняних підприємств. у світі 
існує велика кількість організацій, які у своїй ді-
яльності вони керуються принципом соціальної 
відповідальності, і їх прозорі дії забезпечують 
прибуткову діяльність. Питання оцінювання со-

ціальної відповідальності є важливим завданням, 
вирішення якого дозволить не тільки кількісно 
оцінити результати такої роботи, а й показати її 
зв'язок та вплив на економічний стан підприєм-
ства. обґрунтовуючи заходи СВ можна побачити 
їх доцільність, оскільки існує потенційний ризик, 
який може мати компанія від впровадження СВ 
у свою бізнес-практику.

мета статті. метою написання даної статті є до-
слідження передумов та шляхів гармонізації еко-
номічних інтересів підприємства із заходами, спря-
мованими на забезпечення соціально-відповідальної 
поведінки підприємства у бізнес середовищі.

виклад основного матеріалу. В сучасних умо-
вах господарювання СВ стає одним з найефек-
тивніших інструментів підвищення інвестиційної 
привабливості бізнесу, конкурентоспроможнос-
ті компанії, лояльності держави та суспільства. 
Впровадження СВ в практичну діяльність укра-
їнських підприємств почалося з 2006 року, після 
прийняття ініціативи імплементації Глобального 
договору оон в україні. Глобальний договір був 
створений задля підтримки принципів у сфері 
прав людини, трудових відносин, охорони навко-
лишнього середовища та боротьби з корупцією. 
Сьогодні значна частина підприємств застосовує 
принцип соціальної відповідальності у різних за-
ходах, проте така діяльність не має системного, 
тобто цілісного характеру. однією з причин є су-
перечності, зокрема представлені у табл. 1.

одним із шляхів приведення у відповідність 
економічних інтересів та принципу соціальної 
відповідальності на підприємстві є гармонізація 
такого зв’язку. Під гармонізацією ми розгляда-
ємо діяльність, яка трактується як «складний 
і багатоаспектний процес переведення будь-
якої соціально-економічної системи (об’єкта) та 
всіх її різноманітних і різноорієнтованих скла-
дових підсистем із стану дисгармонії до ста-
ну гармонії (приведення в стан відповідності, 
злагодженості, збільшення гармонійності) під 

Таблиця 1
суперечності, що виникають між економічними інтересами та необхідністю реалізації  

принципу соціальної відповідальності на підприємстві
критерій суперечності Економічні інтереси Соціальна відповідальність

Прибуток максимізація прибутку
Заходи СВ вимагають додатко-
вих витрат, що в підсумку при-
зводить до зменшення прибутку

Ефективність підпри-
ємства

Прибуток від діяльності не повинен перевищува-
ти витрати, що його зумовлюють

СВ спрямована на збільшення 
загальної ефективності, разом з 
тим економічна ефективність має 
тенденцію до падіння

Витрати на діяльність Зменшення витрат і собівартості Збільшення соціальних витрат

Ціна продукції, послуг Ринкова ціна, конкурентоспроможність якої ви-
значає її значення, менше ніж у конкурентів

Призначення справедливих цін 
на товари

Попит на продукцію Закон попиту визначає залежність між рівнем 
ціни і попиту: зменшення ціни збільшує попит

Залежність попиту від соціально-
го іміджу компанії, а не від ціни

Ділові зв’язки Перевага надається тим, що пропонують еконо-
мічно вигідні умови

Превага надається тим, які спо-
відують цінності компанії

Працевлаштування на конкурсних засадах

Створення робочих місць.
Створення програм платних ста-
жувань спрямованих на розвиток 
населення

Взаємодія з спожива-
чами

Потреби споживачів визначають пропозицію, 
хоча іноді це супроводжується техногенними на-
слідками, надмірним використанням природних 
ресурсів, негативними екологічними наслідками 

Діяльність підприємства має від-
повідати очікуванням споживачів 
за умов дотримання екологічних 
норм, норм моралі

Примітка: сформовано авторами
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управлінськими впливами їх керівних органів 
(суб’єктів)» [9, с. 4-5].

Досягнення відповідності СВ з економічним 
інтересам підприємств можливе за рахунок вра-
хування та економічного обґрунтування пропо-
зицій, що реалізуються у сфері СВ. Економіч-
ний результат підприємство може отримати від 
впровадження заходів із СВ за рахунок:

– економії ресурсів за рахунок ощадного та 
ефективного їх використання; 

– зростання іміджу підприємства за рахунок 
підвищення лояльності до споживачів, налаго-
дження партнерських відносин з владою; 

– економії невиробничих втрат, пов'язаних зі 
сплатою штрафних санкцій за порушення еколо-
гічних нормативів [2]. 

– економії за рахунок енергозбереження та 
ефективного використання енергетичних ресурсів.

Згідно з результатами глобального досліджен-
ня, проведеного вченими Гарвардської школи 
бізнесу, фірми, які активно реалізують соціальні 
програми, значно випереджають своїх менш со-
ціально відповідальні компанії по багатьом зна-
чущим показникам. Так, за показником RoA, 
1 долар, вкладений в соціально відповідальний 
бізнес в 1993 році, до 2010 року приніс інвесто-
рам 7,1 долара прибутку, тоді як той же 1 долар, 
інвестований в фірму тієї ж галузі без соціальної 
програми, приніс інвесторам за цей період всьо-
го 4 долари. Здійснюючи таке порівняння за по-
казником RoE також підтвердилось, що соціаль-
но відповідальні підприємства більш ефективні, 
зокрема: 1 дол., вкладений такими компаніями 
у власні проекти в 1993 році, конвертувався в 
25 дол. до 2010 року; тоді як RoE компаній без со-
ціальних програм склало в середньому 1-16 дол. 
Валова виручка в соціально відповідальних ком-
паніях в довгостроковій перспективі виявилася 
на 4,8-10% вище аналогічного показника компа-
ній-конкурентів, а рівень ефективності робочої 
сили перевищив цей показник у менш соціально 
активних компаній на 37,9% [10, 11].

Таким чином, заходи соціальної відповідаль-
ності формують потенціал економічної вигоди 
підприємства, проте виникає необхідність оціню-
вання цієї вигоди, яка може виявлятись у різних 
показниках діяльності підприємства з метою їх 
виявлення та відповідного управління діяльністю 
для їх досягнення. 

оціночні показники або рейтинги соціальної 
відповідальності відображають рівень соціальної 
активності організацій в рамках прийнятої оці-
ночної системи. Будь-яка система оцінок соціаль-
ної відповідальності бізнесу представляється спів-
віднесенням соціальної активності з результатами 
реалізації основних принципів соціальної відпові-
дальності в окремій корпорації, галузі, регіоні.

найчастіше при оцінці рівня соціальної відпо-
відальності бізнесу застосовують поділ показників 
на три групи: економічні показники; екологічні по-
казники; соціальні показники. Зазвичай, до еко-
номічних показників відносять величину соціаль-
них інвестицій на одного працівника, відношення 
соціальних інвестицій до прибутку тощо. у групі 
екологічних показників найчастіше зустрічають-
ся кількість випадків перевищення екологічних 
норм, кількість порушень технологічних регла-
ментів. До соціальних показників відносять плин-
ність кадрів, дефіцит робочої сили, оцінку внеску 
підприємства в соціальну сферу. Проте цих по-
казників недостатньо для того, щоб виявити усі 
можливості досягнення прибутковості підприєм-
ства через соціально-відповідальний бізнес. Тому, 
окрім методик оцінювання кількісних та якіс-
них показників слід використовувати методики, 
що беруть до уваги взаємини зі стейкхолдерами 
(групами зацікавлених осіб) на основі оцінюван-
ня економічної результативності; організаційного 
управління; екології та охорони навколишнього 
середовища; взаємодії зі споживачем; взаємодії з 
суспільством; трудових відносин (табл. 2).

При оцінюванні до уваги приймаються бізнес-
процеси, безпосередньо пов'язані з формуванням 
та реалізацією політики соціальної відповідаль-
ності підприємства, що здійснюють комплексний 
вплив на навколишнє середовище і суспільство.

З метою виявлення впливу наслідків від ре-
алізації заходами з СВ та впливу на економіч-
ні показники діяльності, доцільно виділити по-
казники по кожній групі стейкхолдерів (табл. 3). 
Це дозволить зосередити увагу на тих напрямах 
діяльності, що, з одного боку, є соціально відпо-
відальними для підприємства, а з іншого – до-
зволять досягнути економічних результатів у 
вигляді додаткового доходу, прибутку, економії.

Враховуючи різні аспекти соціальної відпо-
відальності, слід зазначити, що така діяльність 
у підсумку орієнтована на підвищення ефек-

Таблиця 2
методи оцінювання соціальної відповідальності

назва метода оцінювання Предмет оцінювання Сфера застосування

індекс Domini social investment 
(Dsi 400)

Соціальні, екологічні й управлінські 
показники найбільших по капіталі-
зації підприємств

Рейтингове порівняння підприєм-
ства з конкурентом

індекс стійкості Доу Джонса (Dow 
Jones sustainability index)

Економічна основа для розвитку 
підприємства, соціальна активність, 
екологічна діяльність

Вивчення ризиків і можливостей 
специфічних для тієї чи іншої 
галузі

індекс від фірми FTsE Group (ряд 
етичних індексів на інвестиційно-
му фондовому ринку запущених 
фірмою FTsE Group)

Фінансові, соціальні й екологічні 
показники підприємства

Створення або оцінка сталих інвес-
тиційних продуктів

індекс корпоративної добродійності 
(corporate Philanthropy index)

Благодійність, взаємини з основни-
ми партнерами

Для створення інформативної бази 
та створення іміджу організацій

метод Лондонської групи по-
рівняльного аналізу (London 
Benchmarking Group)

аналіз соціальної інклюзії (вклю-
чення в активне життя суспіль-
ства) підприємства

оцінка вартості витрат компанії
Вимірювання та оцінка інвестицій 
компанії

Примітки: Складено на основі джерела [12]
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тивності, тобто якості діяльності підприємства. 
Звертаючи увагу на компанії, які реалізують 
стратегію корпоративної соціальної відповідаль-
ності, слід зауважити, що ці підприємства спри-
яють покращенню якості життя у суспільстві, 
впровадженню демократичних та гуманістичних 
принципів діяльності, характеризуються висо-
ким рівнем конкурентоздатності, мають позитив-
ний імідж на ринку і у суспільстві. Серед резуль-
татів впровадження заходів СВ виділяють такі 
критерії ефективної діяльності підприємства: 
поліпшення управління завдяки запобіганню ри-
зикам різного ґатунку; покращення репутаційно-
го менеджменту; збільшення обсягу продажу та 
частки ринку; розширення можливостей для за-
лучення, утримання, мотивування співробітників 
компанії; оптимізація операційних процесів та 
зменшення виробничих витрат; налагодження та 
побудова дієвих відносин з іншими компаніями, 
урядовими структурами та неурядовими органі-
заціями; поліпшення фінансових та економічних 
показників діяльності [13, 14].

Таблиця 3 
взаємозв’язок заходів св  

з ефективністю підприємства
Стейк-
холдери Заходи СВ Види ефективності

Спожи-
вачі

надання гарантій 
клієнту
Врахування потреб 
клієнтів
Якісне та надійне об-
слуговування
Забезпечення зворот-
ного зв’язку

Лояльність спожи-
вачів
Зростання обсягів 
продажу
Створення іміджу

Гро-
мадські 
органі-
зацій

Співпраця з громад-
ськими організаціями
Зв’язки з громад-
ськістю
інформаційна під-
тримка

Зв’язок через Змі
Привернення уваги 
суспільства до про-
блем у питаннях 
СВ
контроль за на-
слідками діяльності 
підприємства

Персо-
нал

Соціальний пакет
навчання та розви-
ток персоналу
корпоративні заходи
Відпочинок
корпоративна куль-
тура
Гендерна політика

Зменшення плин-
ності кадрів
усвідомлення кор-
поративних цілей
участь у діяльності 
компанії
Зростання продук-
тивності праці

Держа-
ва

Прозора сплата по-
датків
Створення робочих 
місць
Заходи, направлен-
ні на покращення 
екології
Здійснення заходів 
для покращення 
життя місцевої гро-
мади

Зростання іміджу 
компанії
Зменшення оподат-
кування
Державна підтрим-
ка підприємництва 
(державні кредити)
інвестиційна при-
вабливість

Примітки: сформовано авторами

Даний перелік доцільно поповнити такими 
економічними наслідками впровадження прак-
тики СВ як здатність конкурувати на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках, зростання інвес-
тиційної привабливості, удосконалення системи 
управління підприємством за рахунок враху-
вання концепції соціальної відповідальності у 

формуванні стратегічних планів та програм роз-
витку підприємства.

на впровадження та ефективне функціону-
вання інструментів СВ у процесі управлінні ор-
ганізацією впливають різні чинники, які можна 
розділити на зовнішні і внутрішні «точки гармо-
нізації» економічних інтересів з наслідками со-
ціально-відповідального бізнесу. 

у процесі взаємодії підприємства із зовнішнім 
середовищем можна виокремити такі «точки гар-
монізації»: чесність у взаємодії з інвесторами, ді-
ловими партнерами, конкурентами, споживачами, 
державою і суспільством; дотримання прийнятої 
практики бізнесу у конкретній країні та конкретній 
галузі, що визначаються історичними традиціями 
та культурними особливостями; розвиток цивіль-
ного, корпоративного та трудового законодавства 
та його дотримання; наявність і впливовість гро-
мадських організацій (товариства споживачів, 
професійні асоціації, інші громадські організації); 
розвиток наукового співтовариства у даній сфері 
та його зв'язок з різними рівнями управління під-
приємством; розвиток конкуренції, оскільки як со-
ціальна відповідальність бізнесу більш повно реа-
лізується на конкурентному ринку.

Серед «точок гармонізації» у внутрішньому се-
редовищі підприємства найбільша роль відводить-
ся людським ресурсам та їх розвитку через чесну 
оплату праці, соціальні гарантії, офіційне працев-
лаштування, належні умови праці, надання мож-
ливості розвитку персоналу, забезпечення рівних 
прав співробітників незалежно від їх статі, віку, 
расової приналежності, політичних поглядів тощо, 
підвищення якості трудового життя, розвиток соці-
ального партнерства, а також через запроваджен-
ня відповідного навчання шляхом затвердження 
етичних кодексів, навчання етичній поведінку, 
розроблення карт етики, запровадження системи 
моральних заохочень і покарань. Важливе значен-
ня має справедливий розподіл прибутків, дотри-
мання законодавства, додержання умов контрактів 
із контрагентами, спонсорство та благодійна діяль-
ність, випуск безпечної і якісної продукції, внесок 
у розвиток підприємства, дотримання принципів 
екологічного виробництва, відмова від забруднення 
навколишнього середовища.

Слід зазначити, що важливе значення у про-
цесі гармонізації відводиться інформаційній під-
тримці відповідних заходів СВ, тобто представ-
лення відповідної інформації про їх наслідки для 
різних груп стейколдерів. основне призначення 
соціальних звітів, соціальних презентацій, соці-
альних експертиз інформувати державу в особі її 
представницьких органів, громадські організації, 
місцеве співтовариство, споживачів, партнерів, ін-
весторів та підприємства про результати впливу 
їх діяльності на різні аспекти СВ та поширення 
досвіду соціально-відповідального бізнесу.

Як показує досвід, обсяги діяльності, розмір 
і організаційна структура підприємства мають 
вплив на активність впровадження практики 
СВ. Великі підприємства більш схильні до ви-
користання інструментів СВ, що пояснюється 
наявністю необхідних матеріальних, фінансових 
і організаційних ресурсів для систематичної і 
цілеспрямованої соціально-відповідальної прак-
тичної діяльності та включенням такої діяльності 
у стратегічні плани та програми розвитку. 
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висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
Таким чином, підсумовуючи викладене у статті 
можна зробити такі висновки:

1. Поширення практики соціально-відповідаль-
ного бізнесу вимагає гармонізації заходів СВ із еко-
номічними інтересами підприємства. Як правило, 
економічні інтереси пов’язані з отримання прибут-
ку, а СВ вимагає затрат на проведення відповідних 
заходів. Відтак відповідність між даними категорі-
ями досягається за рахунок: усвідомлення важли-
вості СВ для підприємства у різних аспектах його 
діяльності; проведення належної економічної оцін-
ки проведених заходів та їх відповідності цілям і 
завданням діяльності підприємства; розроблення 
заходів поширення СВ з обґрунтуванням різних 
видів ефективності їх імплементації.

2. Гармонізація повинна здійснюватися із вра-
хуванням інтересів усіх стейкхолдерів підприєм-
ства та у розрізі усіх сфер реалізації принципу 
соціальної відповідальності. Так, економія витрат 
при використанні екологічно безпечного і очис-
ного устаткування, а отже зростання доходів і 

продуктивності за рахунок ощадного і ефектив-
ного використання вичерпних ресурсів дотяга-
тиметься шляхом вдосконалення екологічних 
процесів; збільшення доходів і прибутку підпри-
ємства через збільшення обсягів продаж, освоєн-
ня нових ринків, підвищення лояльності клієнтів, 
налагодження партнерських зв'язків, залучення 
кваліфікованих фахівців досягається через удо-
сконалення економічної складової СВ; врахуван-
ня інтересів та захист працівників, споживачів, 
населення у процесі їх життєдіяльності здій-
снюється за рахунок вдосконалення соціального 
фактора СВ шляхом поширення та оперативного 
доступу до інформації з соціальних питань.

3. Реалізація заходів із соціальної відповідаль-
ності вимагає прозорого та всебічного контролю 
за її результатами з метою виявлення недоліків 
та вибору практичних кроків гармонізації СВ з 
економічними інтересами підприємства

у подальших дослідженнях доцільно зверну-
ти увагу на формування соціальної інфраструк-
тури, що сприятиме поширенню практики соці-
ально-відповідального бізнесу.
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гармонизация социальной ответственности  
с Экономическими интересами ПредПриятия

аннотация
В статье исследованы противоречия, которые могут возникать между экономическими интересами и 
необходимостью реализации принципа социальной ответственности на предприятии. Выделены необ-
ходимые предпосылки и пути гармонизации указанных сфер деятельности предприятия. Рассмотрены 
показатели экономической оценки мероприятий, связанных с социальной ответственностью на пред-
приятии. Предложены «точки гармонизации» социальной ответственности с экономическими интере-
сами предприятия.
ключевые слова: социальная ответственность, гармонизация, экономические интересы, предприятие.

polyanska A.s., samarskyi s.V.
ivano-Frankivsk national state University of nail and Gas

the hArMonIzAtIon of the soCIAl responsIbIlIty  
WIth the eConoMIC Interests of enterprIse

summary
This article explores the contradictions that may arise between economic interests and the need to 
implement the principle of social responsibility at the enterprise. The preconditions and ways of harmonizing 
of noted spheres of enterprise's activity are pointed out. The indicators of economic evaluation of steps 
related to the social responsibility at the enterprise are considered. The «points of harmonization» of social 
responsibility with economic interests of the enterprise are proposed.
Keywords: social responsibility, harmonization, economic interests, enterprise.

уДк 336.63

амортизаційна Податкова різниця та її стимулюючий вПлив  
на інвестиційну діяльність ПідПриємств україни

романюк м.м., герман н.ю.
київський національний університет імені Тараса Шевченка

Досліджено сутність амортизаційної податкової різниці. Розглянуто необхідні коригування фінансового 
результату до оподаткування в частині нарахування амортизації, які регламентовані Податковим кодек-
сом україни. окреслено які строки корисного використання основних засобів використовувати для цілей 
податкового обліку, якщо вони відрізняються в бухгалтерському обліку. Проаналізовано цілі використан-
ня амортизаційних відрахування вітчизняним бізнесом. Запропоновано використання інвестиційної пільги 
з амортизаційної податкової різниці для стимулювання інвестиційної діяльності підприємств україни.
ключові слова: податок на прибуток, амортизація, податкові різниці, інвестиційна діяльність, амортизаційна 
податкова різниця.

© Романюк м.м., Герман н.Ю., 2016

Постановка проблеми. Податок на при-
буток підприємств є однією з основних 

статей доходу бюджету держави. недоотриман-
ня податку на прибуток підприємств викликає 
різноманітні негативні соціально-економічні на-
слідки. Саме тому, покращення справляння да-
ного виду податку знаходиться серед важливих 
проблем, від вирішення якої залежить, з одного 
боку, – наповнення державного бюджету, з іншо-
го – розвиток бізнесу в україні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченням питань оподаткування прибутку підпри-
ємств займається низка вітчизняних вчених-еко-
номістів, таких як З.С. Варналій, о.м. Воронкова, 

Л.м. Демиденко, о.м. Десятнюк, Ю.Б. іванов, 
і.а. крисоватий, і.о. Лютий, В.м. мельник, 
Л.П. миськів, о.Ю. Подмарьов, м.В. Романюк, 
Д.м. Серебрянський, Л.П. Сідельникова, а.м. Со-
коловська, Л.Л. Тарангул та інші вчені, але не 
всі проблемні питання оподаткування прибутку 
підприємницьких структур знайшли своє теоре-
тичне вирішення.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. амортизація виступає 
основним елементом формування капіталу в 
нестабільній економіці, де не працює ринок дов-
гострокових кредитів і обмежені чисті капітальні 
вкладення. крім того, реінвестування амортиза-
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ційних відрахувань забезпечує їх зростання у 
наступних періодах, що автоматично стимулює 
підприємства до їх цільового використання – від-
творенню капіталу. За рахунок амортизаційних 
відрахувань у світі фінансується близько 60% ін-
вестицій в основний капітал. амортизаційна по-
даткова різниця ускладнює вище наведені проце-
си та стримує розвиток бізнесу в україні. Даний 
аспект оподаткування прибутку підприємниць-
ких структур є надзвичайно важливим та недо-
оціненим і тому потребує подальшого вивчення, 
адже для того, щоб використовувати аморти-
заційну політику для стимулювання капітало-
вкладень, необхідно, щоб, по-перше, податкова 
амортизація значно перевищувала економічну, 
або, принаймні – дорівнювала їй, і по-друге, сти-
мулювати використання амортизаційних відра-
хувань виключно на інвестиційні цілі.

мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
світлення амортизаційної податкової різниці та 
визначення її впливу на інвестиційну діяльність 
підприємств в україні.

виклад основного матеріалу. 1 січня 2015 року 
набрав чинність Закон україни № 71-Vііі «Про 
внесення змін до Податкового кодексу україни 
(далі – Пку) та деяких законів україни (щодо по-
даткової реформи)», що був підписаний Президен-
том і опублікований в «Голосі україни» 31 грудня 
2014 року. ііі розділ кодексу «Податок на прибу-

ток підприємств» був викладений в новій редакції. 
основним нововведенням в частині оподаткуван-
ня прибутку підприємств було те, що для плат-
ників податку, у яких річний дохід від будь-якої 
діяльності (за вирахуванням непрямих податків), 
визначений за правилами бухгалтерського облі-
ку за останній річний звітний (податковий) період 
не перевищує 20 млн. грн., об’єкт оподаткування 
може визначатися без коригування фінансового 
результату до оподаткування на усі різниці (крім 
від’ємного значення об’єкта оподаткування мину-
лих податкових (звітних) років). Податкові різниці 
скоротилися з 49 до 3 та залишилися: амортизація 
(ст. 138 Пку); формування резервів (ст. 139 Пку); 
фінансові операції (операції з цінними паперами, 
процентні витрати) (ст. 140 Пку) [3].

Вплив амортизаційної податкової різниці на 
фінансовий результат до оподаткування наведе-
ний в табл. 1.

амортизаційні податкові різниці корегують 
фінансовий результат як у бік збільшення, так 
і у бік зменшення. основна мета таких коригу-
вань – прибрати з фінансового результату бух-
галтерську амортизацію. Для цього на неї потріб-
но збільшити фінансовий результат, адже перед 
цим в бухгалтерського обліку амортизація змен-
шила його, потрапивши у витрати. і вже замість 
бухгалтерської включити податкову амортиза-
цію, розраховану виходячи з правил Пку: для 

Таблиця 1
вплив різниць, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів,  

на фінансовий результат, визначений за правилами бухгалтерського обліку
Фінансовий результат до оподаткування:

збільшується на суму (п. 138.1 Пку) зменшуються на суму (п. 138.2 Пку)
– нарахованої амортизації основних засо-
бів або нематеріальних активів відповідно 
до нП(С)Бо або мСФЗ;

– розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних 
активів відповідно до пункту 138.3 Пку;

уцінки та втрат від зменшення корисності 
основних засобів або нематеріальних акти-
вів, включених до витрат звітного періоду 
відповідно до нП(С)Бо або мСФЗ;

залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нема-
теріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 
138 Пку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;

– залишкової вартості окремого об’єкта 
основних засобів або нематеріальних акти-
вів, визначеної відповідно до нП(С)Бо, у 
разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

– дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів 
або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до 
витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засо-
бів або нематеріальних активів відповідно до нП(С)Бо або мСФЗ.

Джерело: розроблено автором за даними [3]

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта 
основних засобів, установлений для цілей бухобліку

Менший за мінімально допустимі 
строки амортизації основних 
засобів та інших необоротних 

активів із пп. 138.3.3 ПКУ

Для нарахування податкової 
амортизації необхідно 

відштовхуватися від мінімально 
допустимих строків із ПКУ

Більше або дорівнює мінімально 
допустимим строкам амортизації 

основних засобів та інших 
необоротних активів із пп. 138.3.3 

ПКУ

Для нарахування податкової 
амортизації необхідно 

відштовхуватися від строку 
експлуатації, визначеного в цілях 

бухобліку
рис. 1. вибір строку використання основних засобів в податковому обліку  

залежно від його значення в бухгалтерському
Джерело: розроблено автором за даними [7]
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цього необхідно зменшити фінансовий результат 
податкову амортизацію. Дана податкова різниця 
дуже ускладнює інвестиційні процеси на під-
приємстві, адже у 95 випадків із 100 податкова 
амортизація менша за амортизацію, розраховану 
за даними фінансової звітності. Причинами ви-
никнення податкових різниць між фактичною 
та податковою амортизацією є нормативні поло-
ження Пку, а саме: строго регламентовані нор-
мами Пку мінімальні терміни експлуатації осно-
вних засобів та нематеріальних активів. Реальні 
терміни використання цих необоротних активів, 
як правило є меншим, а отже і фактичні амор-
тизаційні відрахування – більшими; підприєм-
ства можуть здійснювати дооцінку або уцінку 
основних засобів за встановленими правилами з 
відповідним збільшенням додаткового капіталу. 
однак за податковими правилами, така дооцінка 
(уцінка) на вартість основних засобів для цілей 
оподаткування не впливає [4]. 

Які строки корисного використання основних 
засобів використовувати для цілей податкового 
обліку, якщо вони відрізняються в бухгалтер-
ському обліку наведено на рис. 1.

Таким чином, з 01.01.2015 року фінансовий 
результат до оподаткування платники подат-
ку, загальний дохід за виключенням непрямих 
податків яких перевищує 20 млн. грн., повинні 
збільшувати його на бухгалтерську амортизацію 
та зменшувати на амортизацію, обчислену з ура-
хуванням особливостей Пку.

на даний момент амортизаційні відрахуван-
ня використовуються вітчизняним бізнесом на 
власний розсуд, як правило поповнення обігових 
коштів, і не є вагомим інвестиційним ресурсом. 
Проблему цільового використання амортизацій-
них відрахувань можна вирішити за допомогою: 
акумуляції амортизаційних відрахувань в амор-
тизаційному фонді і використанні його виключно 
на інвестиції в основний капітал. у разі вико-
ристання на інші цілі необхідно включати такі 
кошти в оподатковуваний податком прибуток і 
оподатковувати на загальних підставах; стиму-
лювання інвестиційного використання амортиза-
ційних відрахувань шляхом впровадження меха-
нізму дії інвестиційного податкового кредиту та 
(або) інвестиційної податкової знижки.

у планово-адміністративній економіці вже 
мав місце амортизаційний фонд, який викорис-

товувався підприємствами суворо за цільовим 
призначенням – на капітальні вкладення. осно-
вна частина амортизації, що спрямовувалася на 
повне відновлення засобів праці, централізува-
лася галузевими міністерствами і направлялася 
на фінансування централізованих капітальних 
вкладень. кошти амортизаційного фонду кож-
ного підприємства зберігалися на особливому 
рахунку, їх цільове використання суворо контр-
олювалося [5].

Сьогодні в економічній літературі зустрі-
чаються різні точки зору стосовно ролі і місця 
амортизаційного фонду як джерела відтворення 
основного капіталу. Зустрічається твердження, 
що формування амортизаційного фонду є пе-
режитком старого бухгалтерського алгоритму 
відображення у звітності амортизації, який і 
призводив до штучного виникнення віртуально-
го амортизаційного фонду [6]. і взагалі «понят-
тя «амортизаційного фонду» залишилось у тому 
періоді часу, коли діяла тільки державна форма 
власності» [1]. 

інша точка зору полягає в тому, що, хоча сис-
тема обліку амортизації сьогодні і не передба-
чає її нагромадження в амортизаційному фонді, 
створення такого фонду є економічно доцільним 
[5], і тому пропонується два варіанти викорис-
тання амортизаційних відрахувань. у першому 
варіанті пропонується резервувати амортиза-
ційні відрахування в амортизаційному фонді і 
розміщувати його на депозитних банківських ра-
хунках під певні проценти. і цей амортизаційний 
фонд використовується відповідно до його при-
значення як одне із джерел відтворення осно-
вного капіталу. При цьому затрати на виконання 
всіх видів ремонту, модернізацію і інші види по-
кращення засобів праці за період їх використан-
ня відносять на собівартість продукції в межах 
сум, встановлених діючим законодавством, або 
покриваються за рахунок прибутку. Сутність 
другого варіанта полягає в тому, що амортиза-
ційні відрахування надходять у господарський 
обіг для збільшення власних оборотних коштів 
підприємства. у результаті цього підприємство 
отримує приріст прибутку, що розраховується 
як добуток суми амортизаційних відрахувань у 
поточному періоді і ставки доходності оборотних 
коштів. Таким чином, амортизаційний фонд по-
винен включати грошові кошти, які є необхідни-

рис. 2. сутність інвестиційної пільги з амортизаційної податкової різниці
Джерело: розроблено автором



«Young Scientist» • № 12.1 (40) • december, 2016 

е
К
О
Н
О
М
іЧ
Н
і 
Н
А
У
К
И

949
ми для повного відтворення основного капіталу 
на новій технічній основі, а також для виконання 
всіх видів ремонту та модернізації [2].

Пропозиція стосовно надання інвестиційної 
пільги при створенні амортизаційного фонду і 
відповідного контролю за його використанням 
дає можливість державі, відмовляючись від сьо-
годнішньої вигоди у вигляді податку на при-
бутку (яка все-одно буде знівельована у довго-
строковому періоді) отримати потужний стимул 
для зростання інвестиційного попиту, і як на-
слідок – конкурентоспроможності та експортної 
орієнтованості вітчизняної продукції. інвестицій-
на пільга, за нашими пропозиціями, полягає в 
наступному: підприємства, що створюють амор-
тизаційний фонд і використовують амортизацію 
виключну для інвестицій в основний капітал (при 
цьому держава чітко контролює даний процес) 
отримують право на інвестиційну пільгу і мо-
жуть знівелювати податковою амортизацією та 
використовувати бухгалтерську для цілей опо-
даткування, а підприємства, які використовують 
амортизацію у цілях відмінних від вище зазна-

ченої, використовують норми Пку та податкову 
амортизацію (рис. 2).

висновки і пропозиції. на даному етапі роз-
витку економіки україни податкова реформа 
2015 року є надзвичайним кроком вперед. не 
зважаючи на це, подальше реформування норм 
оподаткування прибутку підприємств зумовлю-
ють все ще наявні податкові різниці. Податок на 
прибуток втратив свою стимулюючу функцію та 
виступає лише фіскальним інструментом дер-
жави. Сучасна система оподаткування прибут-
ку підприємницьких структур ніяким чином не 
стимулює розвиток підприємницької діяльності, 
який несе за собою збільшення ВВП та зміц-
нення економіки україни в довгостроковій пер-
спективі. Використання запропонованої нами 
інвестиційної пільги з амортизаційної податко-
вої різниці дозволить реалізувати стимулюючу 
функцію податку на прибуток. Держава повинна 
знаходити компроміс між бажанням поповнити 
казну сьогодні та стимулюванням розвитку під-
приємництва в країні, що дозволить примножити 
надходження до бюджету в майбутньому.
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амортизационная налоговая разница  
и ее стимулирующее влияние на инвестиционную деятельность 
ПредПриятий украинЫ

аннотация
исследована сущность амортизационной разницы. Рассмотрены необходимые корректировки финан-
сового результата до налогообложения в части начисления амортизации, которые регламентированы 
налоговым кодексом украины. определены, какие сроки полезного использования основных средств 
использовать для целей налогового учета, если они отличаются в бухгалтерском учете. Проанализиро-
ваны цели использования амортизационных отчислений отечественным бизнесом. Предложено исполь-
зование инвестиционной льготы по амортизационной разницы для стимулирования инвестиционной 
деятельности предприятий украины.
ключевые слова: налог на прибыль, амортизация, налоговые разницы, инвестиционная деятельность, 
амортизационная налоговая разница.
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tAx depreCIAtIon dIfferenCe And Its InCentIVe effeCt  
on InVestMent ACtIVIty of uKrAInIAn enterprIses

summary
The essence of the depreciation difference was investigated. necessary adjustments to the financial 
result before taxation in the part of depreciation, which are regulated by the Tax code of Ukraine, were 
considered. The useful lives of fixed assets used for tax purposes if they are different in accounting 
were determined. The purpose of the use depreciation to domestic business was analyzed. The use 
of investment tax benefits from depreciation difference for stimulating investment activity of the 
Ukrainian enterprises was suggested.
Keywords: income tax, depreciation, tax differences, investment, tax depreciation difference.
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особливості формування довготермінових відносин з ПокуПцем 
на автомобільному ринку

савич о.П.
київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана

у статті досліджено, що сьогодні на перше місце виходить маркетинг взаємовідносин: автовиробник – по-
купець автомобіля. Формування успішного досвіду покупки та володіння автомобілем, а також наступної 
покупки автомобіля цього ж виробника, бренду чи моделі через визначений життєвий цикл володіння, 
на рівні з рекомендацією покупки даного продукту іншим покупцям саме і створює відносини покуп-
ця та виробника-продавця автомобілів. Визначено, що довготермінові відносини базуються на такому 
понятті, як «лояльність» покупця. То ж задача кожного автовиробника – сформувати довготермінову 
лояльність покупця та підтримувати її своїми діями від першої покупки автомобіля до повторної покупки 
автомобіля цього ж бренду, починаючи від процесів продаж і закінчуючи післяпродажним сервісом та 
комунікаційною політикою. В статті визначена етапність формування лояльності покупця автомобіля та 
процес покупки автомобіля. автором досліджені та удосконалені методи оцінки клієнтської лояльності та 
розроблені механізми впливу. Розроблена формула виміру клієнтської лояльності.
ключові слова: відносини з покупцем, автомобільний ринок, лояльність, маркетингові інструменти.

© Савич о.П., 2016

Постановка проблеми. Теоретичні основи 
маркетингу взаємовідносин діють і на ав-

томобільному ринку. Ще донедавна успіх продаж 
автомобілів був забезпечений тільки однією кон-
курентною перевагою – якісний та доступний про-
дукт. В останні роки, фокус з «продукту» зміщу-
ється в сторону фокуса на клієнта. Тобто, на перше 
місце виходить маркетинг взаємовідносин: автови-
робник – покупець автомобіля. Так, виробляти кон-
курентний автомобіль буде завжди важливо, але 
тільки це, на переповненому ринку конкурентами, 
які виробляють схожі продукти з такими ж харак-
теристиками та цінами, не принесе успіху в на-
ступних продажах цьому ж покупцю такого ж про-
дукту, виробленого тією ж компанією. Формування 
успішного досвіду покупки та володіння автомобі-
лем, а також наступної покупки автомобіля цього 
ж виробника, бренду чи моделі через визначений 
життєвий цикл володіння, а також рекомендації 
покупки даного продукту інщим покупцям саме і 
формує відносини покупця та виробника-продавця 
автомобілів. Так, дослідження Experian Automotive 
показують, що лояльність покупця до бренда авто-
мобіля підвищує продажі автомобілів на 20%.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемою дослідження теоретичних аспектів 
маркетингу відносин займалися багато вітчизня-
них і зарубіжних учених. Проведений нами аналіз 
останніх публікацій засвідчив, що увагу науковців 
привертали такі поняття, як маркетинг взаємовід-
носин та маркетинг партнерства. Так, Бейкер м. 
(Baker m., 2001) визначив маркетинг взаємовідно-
син як науку про залучення й утримання покупців 
(споживачів) [8]. а ось котлер Ф. (Kotler P., 2000) 
досліджував маркетинг взаємовідносин з позиції 
спрямованості маркетингової діяльності фірми на 
встановлення довгострокових, конструктивних, 
привілейованих стосунків із потенційними клієн-
тами [3]. В той же час Гордон Я. (Gordon Y., 2001) 
вважає, що маркетинг партнерських відносин – 
безперервний процес визначення і створення но-
вих цінностей разом з індивідуальними покупцями, 
а потім спільного отримання і розподілу вигоди від 
цієї діяльності між учасниками взаємодії [2]. аналіз 
наукових праць з питань маркетингової діяльнос-
ті підприємств дозволив виявити, що доцільним є 
проведення дослідження, направлене на вивчення 
особливостей взаємовідносин виробник-покупець. 
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мета дослідження. метою дослідження є ви-

значення складових маркетингу взаємовідносин 
на автомобільному ринку та розробити методику 
оцінки лояльності споживача. Важливим є також 
визначити маркетинговий інструментарій впливу 
на лояльність клієнта.

актуальність теми. Зростання продаж авто-
мобілів сповільнилось в світі, а в україні спо-
стерігається багатократне падіння. Лояльний же 
покупець, при наявності ресурсів, буде повторно 
купувати автомобіль тільки такого бренду, при-
хильником якого він являється.

методологія. Теоретичним і методичним під-
ґрунтям стали такі загальнонаукові методи, як 
системний аналіз, синтез, індукція, дедукція, аб-
страгування, а також спеціальні наукові методи, 
в тому числі: методи соціологічних досліджень та 
порівняння. матеріалами досліджень стали теоре-
тичні праці вчених та практичні знання та досвід 
автора роботи на автомобільному ринку україни.

Практичне значення. автомобілебудівні під-
приємства, використовуючи дослідження автора, 
можуть активно впливати на лояльність клієн-
та, а тому нівелювати вплив кризових явищ на 
об’єми продаж. 

результати дослідження. Довготермінові від-
носини базуються на такому понятті, як «лояль-
ність» покупця. В автомобільному світі, один ав-
товиробник може назвати лояльність, як покупка 
автомобіля у конкретного автовиробника із-за 
сили бренду. інший назве клієнта «лояльним», 
якщо той купив новий автомобіль у того ж про-
давця, що і продав йому перший автомобіль. одні 
виробники визначають «лояльність» як процес 
наступної покупки, а інші – емоції клієнта, які 
виникають при циклі володіння автомобілем. і всі 
визначення коректні з різних точок зору. Тому, 
зрозуміло, що необхідно якимось чином виміряти 
лояльність та сформувати програму дій впливу 
на покращення цього показника.

То ж задача кожного автовиробника – сфор-
мувати довготермінову лояльність покупця та 
підтримувати її своїми діями від першої по-
купки автомобіля до повторної покупки авто-
мобіля цього ж бренду, починаючи від процесів 
продаж і закінчуючи післяпродажним сервісом 
та комунікаційною політикою. Лояльність по-
винна бути сформована таким чином, 
щоб результат дій компанії привів не 
тільки до повторної покупи автомобі-
ля, але і до рекомендацій іншим по-
тенційним клієнтам.

ми вважаємо, що на лояльність по-
купця впливають, як негативні, так і 
позитивні фактори. Серед них:

– задоволення процесом продажів;
– частота гарантійних ремонтів та 

сервісних звернень;
– час проведення ремонтів;
– якість оплачених ремонтів;
– час, витрачений на очікування ав-

томобіля під час його ремонту;
– комунікації з дилером, виробни-

ком: як прямі, так і непрямі через сайти;
– активність дилера в комунікаціях 

через рекламу, запрошення на події, 
поздоровлення, персональні знижки та 
подарунки тощо;

– задоволення від управління автомобілем, 
комфортом, безпекою, економічності та якістю;

– оновлення моделей та відповідність очіку-
ванням споживача для покупки нового автомобіля.

Тому ми виділяємо такі складові лояльності:
– базова лояльність;
– задоволення процесом покупки;
– гарантія та сервіс;
– комунікації.
Ці складові виходять перш за все із процесу та 

довжини між циклами покупки автомобіля. Спо-
чатку у споживача формується базова лояльність 
до бренду, яка включає знання бренду, досвід 
володінням брендом, отримання інформації про 
бренд і модель та виробника, потім відбуваєть-
ся процес покупки, де клієнт отримує позитивні 
або ж негативні емоції купівлі автомобіля, в тому 
числі в процесі фінансування його покупки. на-
ступним етапом йде досвід експлуатації та ре-
монту автомобіля, який є найбільш тяжким ета-
пом для автовиробника, так як тут проявляється 
якість автомобіля та сервісу дилера. Дуже важ-
ливий фактор формування лояльності споживача 
є не просто відсутність поломок в автомобіля, а 
й швидкість їх ремонту. і останній етап процесу 
формування лояльності – це постійна комунікація 
зі споживачем за допомогою акцій, подій, поздо-
ровлень, знижок на сервіс і купівлю нового ав-
томобіля. Процес формування лояльності клієнта 
схематично представлений на рис 1.

Використовуючи такі дані, автовиробник та 
його дилер формує політику взаємовідносин з 
власником автомобіля та може відслідковувати 
лояльність кожного покупця на протязі циклу 
володіння-покупка автомобіля. Тут необхідна 
персональна програма кореляції рівня лояльнос-
ті кожного покупця. Так як в одних власників 
автомобіля відбувається більше гарантійних ре-
монтів, а інші – взагалі не відвідують планові 
технічні роботи, а є такі, які всім задоволені, але 
купують інший автомобіль, так як в асортименті 
автовиробника відсутні новинки або технології, 
необхідні конкретному споживачу.

Тут важливо покупця, із звичайного клієнта, 
якому необхідний автомобіль в даний проміжок 
часу та для задоволення його потреб, перетворити 
в клієнта лояльного та бренд-залежного. Якщо у 

Базова лояльність:
Знання про бренд
Досвід володіння 

брендом
Рекомендації та 

інформація

Процес 
покупки

Емоції при 
покупці авто
Тест драйв

Фінансування 
покупки
Знижки

Гарантія та сервіс
Кількість 

гарантійних та 
сервісних ремонтів

Наявність та 
доступність 
запчастин та 

сервісу
Швидкість 

ремонту
Комфортість 
очікування

Підміна авто

Комунікації
Поздоровлення

Персоналізовані акції
Знижки

Пропозиції
Підтримуюча реклама

Новинки
Знижка на наступну покупку

рис. 1. Процес формування лояльності покупця автомобіля
Джерело. Власні дослідження автора
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звичайного покупця процес покупки відбувається 
стандартно: починаючи від збору інформації, зна-
йомства і оцінці пропозиції та, нарешті, відбува-
ється покупка, – то лояльний покупець, на нашу 
думку, в цьому процесі отримує позитивні емоції 
від процесу володіння автомобілем, його якістю, 
комфортністю, безпекою тощо. Потім клієнт отри-
мує бездоганне сервісне обслуговування і, найго-
ловніше, він не тільки знову купує той же бренд 
та продукт, а й постійно рекомендує продукт чи 
бренд потенційним покупцям (рис 2).

3.Оцінка 
пропозицій 

4.Покупка 

5.Досвід володіння по 
характеристикам 

6.Післяпродажне 
обслуговування 

7.Рекомендація 

8.Повторна 
покупка 

1.Інформація 

2.Знайомство 

рис. 2. Процес повторної покупки  
автомобіля одного бренду

Джерело: власні дослідження автора

автовиробники історично, все ще, використо-
вують два типа даних, які допомагають оцінити 
клієнтську лояльність:

– маркетингові дослідження, які надають ста-
тистичну інформацію чому покупка відбулась;

– індекс задоволення клієнта (customer 
satisfaction index (csi)).

Традиційно, маркетингові дослідження за-
безпечують набір даних щодо процесу покупки 
автомобіля та задоволенням клієнта покупкою 
автомобіля відразу після придбання. В процесі 
таких досліджень порівнюється новий автомобіль 
із автомобілем, яким володів раніше покупець, із 
іншим брендом, виробником або дилером. Такий 
метод забезпечує тільки поверхневий огляд за-
доволенням покупкою без виділенням мотивів 
покупки клієнта.

основний же недолік csi – це те, що він базу-
ється на думках та припущеннях покупця, а не 
на фактах та його поведінці. Працівники дилер-
ських центрів дуже часто зацікавлені підроблю-
вати csi показники, так як вони мотивовані від 
високого результату по csi або ж застосовують 
маркетингові ініціативи для підвищення даного 
показника. але не ці, не інші дії, не показують, 
що клієнт купить саме автомобіль даного брен-
ду, навіть якщо показник csi високий. Тому, на 
нашу думку, високий показник csi не гарантує 
лояльності чи задоволення клієнта, а тільки по-
казує загальний рівень відношення клієнта до 
послуг та роботи дилера.

Тому, в такому випадку, необхідно по-іншому 
вимірювати клієнтську лояльність. на нашу дум-
ку оцінка повинна включати наступні дані та по-
казники процесу покупки автомобіля:

– історія покупки автомобіля;
– фінансова історія;
– повна клієнтська інформація;
– чи відвідує клієнт планові регламентні сер-

вісні роботи;
– кількість та суть гарантійних ремонтів;
– кількість та специфікація придбаних за-

пчастин і аксесуарів;
– задоволення дилером, автомобілем/брендом 

та сервісом;
– участь та відклики клієнта на маркетингові 

ініціативи, події та знижки клієнта;
– кількість контактів з клієнтом.
ми вважаємо, що необхідно розширити понят-

тя та складові взаємовідносин виробник/дилер – 
споживач за рахунок таких складових лояльності:

– лояльність повторної покупки;
– лояльність по заміні;
– лояльність сім’ї.
«Лояльність повторної покупки» – це просто 

порівняння автомобіля, яким володіє клієнт сьо-
годні та яким володів клієнт раніше. Якщо це один 
і той же бренд, то клієнт вважається лояльним.

«Лояльність по заміні» трохи специфічне по-
няття. ми визначаємо його, як покупка нового 
автомобіля одного й того ж виробника, але іншого 
бренду і тільки тому, що покупець або не знай-
шов потрібного автомобіля із асортименту брен-
ду, яким він володів раніше, або ж змінив статус 
з точки зору зміни доходів.

«Лояльність сім’ї» означає таку ситуацію, коли 
в сім’ї є 2 автомобіля різних брендів, і ось коли 
наступного разу сім’я купує автомобіль одного із 
брендів, яким вона володіла раніше, то сім’я – ло-
яльна до цього бренду і не лояльна до іншого.

Результатом відмінних взаємовідносин з про-
давцем або виробником автомобіля є висока ло-
яльність клієнта, яку як і будь-який показник 
можна розрахувати математично та систематич-
но вимірювати. ми пропонуємо вимірювати ло-
яльність за формулою:

                    (1),

де, L – лояльність покупця до бренду «а»;
B – покупець, який володів раніше брендом 

«а» і знову придбав автомобіль бренду «а»;
R – покупець, який володів раніше брендом 

«а» і придбав новий автомобіль (не важливо яко-
го бренду в тому числі бренду «а»).

наприклад, візьмемо період в один рік, 100 000 
власників бренду «а» повернулись на ринок та 
купили нові автомобілі всіх марок. із них 60 000 
придбали автомобіль бренду «а». Тоді лояльність 
буде визначатись як 60 000/100 000 = 60%.

ми вважаємо, що корисність автомобіля для 
клієнта базується на його очікуванні. очікування 
клієнта – це не тільки задоволення від покупки ав-
томобіля, але і від післяпродажного сервісу. Тому, 
більшість клієнтів хочуть отримати першоклас-
ний сервіс і в тому числі: нагадування про наступ-
не техобслуговування, якісну здачу та отримання 
автомобіля із сервісу, пакетні роботи та фіксовані 
вартості робіт. очікування клієнта виражається в 
його лояльності, і тому просто необхідно виконати 
всі дії, які очікує клієнт і, навіть, більше.

Замість того, щоб вимірювати взаємовідноси-
ни з клієнтом, як ми пропонуємо, методом роз-
рахунку лояльності, багато компаній просто фо-
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кусуються на дослідженнях індексу клієнтського 
задоволення (csi). 

ми вважаємо, що очікування клієнта щодо 
відмінного післяпродажного обслуговування з 
кожним роком зростає, а тому якість сервісу та 
гарантійного обслуговування – основа лояльності 
клієнта та майбутньої покупки автомобіля. Висо-
коякісне обслуговування в свою чергу потребує 
кваліфікаційних людських ресурсів і наявність 
сучасного обладнання та охайної сервісної зони з 
комфортною зоною очікування для клієнтів.

Сучасні вимоги до бізнесу основані на фор-
муванні глибинних взаємовідносинах з клієнта-
ми, йде боротьба за клієнтську лояльність. Тому, 
більшість компаній трансформувались із таких 
компаній, які продають автомобілі на компанії – 
клієнтсько-центристські, де фокусом всіх марке-
тингових дій виступає клієнт. Так, важливо, не 
тільки комфортно та із задоволенням для клієн-

та, продати йому автомобіль, але і активно кому-
нікувати з клієнтом на протязі післяпродажного 
періоду, тобто під час проведення сервісних і га-
рантійних робіт. 

висновки. отже, в останні роки, фокус авто-
виробників із «продукту» зміщується в сторону 
фокуса на клієнта. Тобто, на перше місце ви-
ходить маркетинг взаємовідносин: автовироб-
ник – покупець автомобіля. То ж задача кожного 
автовиробника – сформувати довготермінову ло-
яльність покупця та підтримувати її своїми ді-
ями від першої покупки автомобіля до повторної 
покупки автомобіля цього ж бренду, починаючи 
від процесів продаж і закінчуючи післяпродаж-
ним сервісом та комунікаційною політикою. Ло-
яльність повинна бути сформована таким чином, 
щоб результат дій компанії привів не тільки до 
повторної покупи автомобіля, але і до рекомен-
дацій іншим потенційним клієнтам.
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особенности формирования долговременнЫх отноШений  
с ПокуПателем на автомобильном рЫнке

аннотация
В статье исследовано, что сегодня на первое место выходит маркетинг взаимоотношений: автопроиз-
водитель – покупатель автомобиля. Формирование успешного опыта покупки и владения автомобилем, 
а также следующей покупки автомобиля этого же производителя, бренда или модели через опреде-
ленный жизненный цикл владения, на уровне с рекомендациями покупки данного продукта другим 
покупателям именно и создает отношения покупателя и производителя-продавца автомобилей. опре-
делено, что долгосрочные отношения базируются на таком понятии, как «лояльность» покупателя. По-
этому задача каждого производителя – сформировать долгосрочную лояльность покупателя и поддер-
живать ее своими действиями от первой покупки автомобиля до повторной покупки автомобиля этого 
ж бренда, начиная от процессов продаж и заканчивая послепродажным сервисом и коммуникационной 
политикой. В статье определена этапность формирования лояльности покупателя и процесс покупки 
автомобиля. автором исследованы и усовершенствованы методы оценки клиентской лояльности, а так-
же разработаны механизмы влияния. Разработана формула измерения клиентской лояльности. 
ключевые слова: отношения с покупателем, автомобильный рынок, лояльность, маркетинговые 
инструменты.
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feAtures of long-terM relAtIons forMIng  
WIth CustoMer on CAr MArKet

summary
There was researched that relations marketing: car producer – customer is going on the first place 
nowadays. Forming of successful buying experience and car's ownership as well as next buying of the brand 
and even model of the same producer in a particular ownership cycle together with recommendations of 
buying this product to other customers do create relationship between customer and cars' producer-seller. 
it was defined that long-term relations are basing on such meaning as «customer's loyalty». Therefore the 
task of any producer is to form and support long-term loyalty by its actions from the first till secondary 
car buying of the same brand starting from sales processes and finishing by aftersales service as well as 
communicative policy. There was defined staging of loyalty forming as well as car buying process. The 
methods of loyalty assessment have been researched in the article as well as influence mechanisms were 
defined. The formula of clients' loyalty evaluation has been invented.
Keywords: relations with customer, car market, loyalty, marketing tools.
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структура агроПродовольчої сфери  
як організаційно-економічної системи

самофатова в.а.
одеська національна академія харчових технологій

Досліджено економічний зміст базових понять структурних елементів агропродовольчої сфери. 
Відзначено, що агропродовольча сфера є складною, багатокомпонентною і багаторівневою системою і є у 
світі одним з найбільших споживачів природних ресурсів та основним джерелом забезпечення розвитку 
суспільства. Висвітлено проблеми сталого розвитку агропродовольчої сфери. Зауважено, що у структурі 
агропродовольчої сфери повинні органічно поєднуватись як дрібно- та середньотоварне фермерсько-коо-
перативне виробництво, так і великий кластерно-корпоративний агробізнес Розглянуто сучасну модель і 
перспективи розвитку вітчизняної агропродовольчої сфери.
ключові слова: агропродовольча сфера, агропромисловий комплекс (аПк), регіон, просторова організація, 
сталий розвиток.
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Постановка проблеми. агропродовольча 
сфера є одним із найважливіших секто-

рів економіки україни. Потреби населення у всіх 
основних продуктах харчування повинні забезпе-
чуватися за рахунок функціонування і розвитку 
достатньо потужної в ресурсному і виробничому 
відношеннях національної агропродовольчої сфе-
ри. навіть у періоди індустріалізації та за сучас-
них тенденцій розвитку нанотехнологій, автома-
тизованого промислового виробництва в економіці, 
україна продовжує себе позиціонувати як аграр-
на держава з пріоритетним розвитком агропродо-
вольчої сфери, оскільки має найпотужніші у світі 
чорноземи [1, с. 7]. крім того, історично наша краї-
на формувалася як сільська місцевість, з якої зна-
чно пізніше виділилися промислове виробництво 
й торгівля. Забезпечуючи країну продовольством, 
село виступає опорою держави. Значна щільність 
сільського населення необхідна для освоєння ре-
сурсів території, інтенсифікації сільськогосподар-
ського виробництва. Функції села багатогранні. 
Селянство виконує соціальні й етичні завдання, 
є носієм національного генетичного коду, ідентич-
ності, духовності та культури нації [2, с. 98].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам реформування агропродовольчої 
сфери та її розвитку, а також формуванню кон-
курентоспроможних організаційних структур 
присвятили свої праці П.Т. Саблук, о.і. Пав-
лов, о.Л. Попова, о.В. Величко, о.і. Фурдичко, 
Ю.о. Лупенко, В.Г. андрійчук, В.С. Дієсперов та 
багато інших.

виділення раніше не вирішених частин за-
гальної проблеми. Проте, дана проблематика є 
досить складною і багатогранною, тому потребує 
додаткових досліджень, особливо в питаннях ви-
значення ефективних форм і способів ведення 
діяльності в агропродовольчій сфері. 

метою статті є характеристика агропродо-
вольчої сфери, виявлення системних проблем її 
розвитку та визначення шляхів їх розв’язання. 

виклад основного матеріалу. Загальновідомо, 
що агропромисловий комплекс (аПк) складаєть-
ся з наступних елементів:

– сільське господарство (рослинництво та тва-
ринництво):

– галузі промисловості, що переробляють 
сільськогосподарську сировину:
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– галузі, що виробляють засоби виробництва 

для аПк (сільськогосподарське і харчове маши-
нобудування):

– виробнича та соціальна інфраструктура (за-
готівля, зберігання, транспортування і реалізація 
продукції).

Поняття «агропродовольча сфера» (аПС) коре-
лює з біологічним терміном «біосфера» і є її важли-
вою складовою, пов’язаною з життєзабезпеченням 
суспільства. Відмічена сфера має особливу при-
роду, відмінну від інших секторів економіки, адже 
потребує ведення виробничої діяльності в гармонії 
з природою. Цей термін поки що не досить пошире-
ний у науковому обігу. частіше вживається термін 
«агросфера» прийнятно до сільськогосподарського 
виробництва. За визначенням о. і. Фурдичко: «аг-
росфера – це частина біосфери, яку складають 
культурні рослини, свійські тварини, оброблений 
під сільськогосподарські культури грунт і повязані 
з ним організми (бур’яни, комахи, гриби, мікроор-
ганізми, віруси тощо). До неї входять також луки, 
пасовища, сільські поселення…» [3, с. 5]. агросфе-
ра являє собою складну соціально-економічну і 
одночасно уразливу агробіологічну систему, якій 
властиві диверсифіковані функції – життєзабез-
печення (виробництво агропродовольства і сирови-
ни для задоволення потреб населення у продуктах 
харчування, одязі, паливі тощо), життєдіяльності 
(умови і якість життя сільського населення, місце 
прикладання праці та одержання доходів), жит-
тєоблаштування (освоєність середовища прожи-
вання, його якісний стан і екологічна безпечність) 
[4, с. 35]. агросфера, як видозмінене внаслідок сіль-
ськогосподарської діяльності середовище, включає 
сільгоспугіддя, агропромисловий комплекс, сферу 
обслуговування аграрного сектора україни. Слід 
також відзначити, що забезпеченість природними 
ресурсами є потужною конкурентною перевагою 
для забезпечення сталого розвитку агропродоволь-
чої сфери регіону.

агропродовольча сфера є складною, багато-
компонентною і багаторівневою системою і є у 
світі одним з найбільших споживачів природних 
ресурсів та основним джерелом забезпечення 
розвитку суспільства. За визначенням о.і. Пав-
лова, агропродовольча сфера – це не тільки 
певний сектор економіки, який об’єднує галузі 
та види економічної діяльності, що включені в 
єдиний технологічний цикл виробництва і просу-
вання на ринок сільськогосподарської продукції 
та продуктів харчування, а й природне та соці-
альне просторове сільско-міське сполучене утво-
рення [5, с. 7]. З даного твердження зрозуміло, 
що поняття «агропродовольча сфера», є значно 
ширшим від поняття «агропродовольчий комп-
лекс», адже крім традиційних складових аПк, 
враховує складну територіальну підсистему. Те-
риторіальний фактор, особливості та специфіка 
регіональної локалізації відіграє важливу роль 
в міжгалузевій інтеграції всієї агропромислової 
сфери, яка реалізується у формі різномасштаб-
них утворень локального типу. Зазначене позна-
чає, що агропродовольча сфера відноситься до 
просторомістких видів діяльності. Тому, ураху-
вання просторового чинника надасть агропро-
довольчій системі гармонійної цілісності та до-
зволить виокремити екологічні, економічні та 
соціальні аспекти розвитку. агропродовольча 

сфера, як видозмінене внаслідок сільськогоспо-
дарської та переробної діяльності середовище, 
включає сільгоспугіддя, агропромисловий комп-
лекс, сферу обслуговування аграрного і продо-
вольчого секторів україни. 

нинішня структура агропродовольчої сфери 
як країни, так і її регіонів, далека від доско-
налості, є досить розбалансованою і характери-
зується невідповідністю основних її складових. 
Це потребує розробки комплексу заходів як по 
активізації господарської діяльності її основних 
складових, так і на основі, насамперед, оптимі-
зації функціонально-територіальної структури, 
удосконаленні просторової організації та модер-
нізації суспільних відносин і відтворювальних 
процесів. Слід також відзначити негативний 
вплив сільського господарства на навколишнє 
природне середовище і особливо на збережен-
ня біорізноманіття. Це можна стверджувати 
тому, що сільське господарство продовжує за-
лишатися головним виробником продуктів хар-
чування і основним джерелом життєдіяльності 
людини. Будь-які порушення в його розвитку 
призводять до дестабілізації та диспропорцій 
виробництва і споживання. Структурні зміни в 
галузі в умовах трансформаційної економіки в 
основному спрямовані на виробництво тієї про-
дукції, яка забезпечує максимальний прибуток, 
що в аграрній сфері не завжди є виправданим з 
точки зору сталості виробництва, забезпечення 
продовольчої безпеки суспільства і збереження 
родючості грунтів. До того ж, мінливі конкурен-
ція і кон’юнктура світового ринку вирівнюють 
ціни і рентабельність товаровиробників, що, 
врешті-решт, призводить до недовикористання 
виробничого потенціалу сільськогосподарської 
галузі, зниження обсягів і сталості виробництва, 
загострення соціальних проблем [6, с. 146].

Поширеними трансрегіональними корпора-
тивними об’єднаннями в сучасній агропродоволь-
чій сфер є агрохолдинги. В цих організаціях здій-
снюється потужне масове сільськогосподарське 
виробництво та промислова переробка аграрної 
сировини, завдяки чому вони отримують еконо-
мічний ефект від масштабу виробництва і контр-
олю логістичного ланцюга. Так, сьогодні серед-
ні розміри сільськогосподарських підприємств в 
україні є одними з найбільших як серед країн 
Європи, так і світу. але основною метою таких 
укрупнень є не стільки досягнення більшої еко-
номічної ефективності з одиниці сільськогоспо-
дарської продукції чи обмеженого ресурсу (га, 
гол. тощо), скільки отримання більшого обсягу 
валового прибутку та підвищення можливостей 
залучення потужних інвестиційних ресурсів.

Як дрібно- та середньотоварне фермерсько-
кооперативне виробництво, так і великий клас-
терно-корпоративний агробізнес мають право на 
одночасне існування. однак, вони повинні вико-
нувати різні функції. Завдання першого – розви-
вати трудомістке агропідприємництво, слугувати 
економічною опорою сільських громад, працев-
лаштовувати сільське населення, підтримувати 
агроландшафти і т. ін. Завдання другого – інвес-
тувати у орієнтоване на експорт крупнотоварне 
виробництво у рослинництві і тваринництві. Від-
повідно різними можуть бути режими оподатку-
вання, експорту, надання державної допомоги. 
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При цьому світовий досвід підтверджує необхід-
ність розвитку й альтернативної системи експор-
ту сільськогосподарської продукції, яка ґрунту-
ється саме на кооперативних засадах [7, с. 10].

Економічна ефективність використання зем-
лі у вузькому сенсі – це порівняння отриманих 
результатів з площею або вартістю землі. у ши-
рокому сенсі ефективність використання землі 
проявляється не тільки в збільшенні результа-
тів сільськогосподарського виробництва, а й у 
зниженні витрат, підвищенні родючості ґрунту, 
якості продукції, а також дотриманням еколо-
гічних умов виробництва. критеріями оцінюван-
ня рівня економічної безпеки агропродовольчої 
сфери регіону можуть бути: величина ресурсно-
го потенціалу регіону та можливості його збіль-
шення, рівень ефективності використання ресур-
сів, капіталу і праці; конкурентоспроможність 
аграрної продукції та конкурентоспроможність 
підприємств, що переробляють сільськогоспо-
дарську продукцію; можливість регіону проти-
діяти зовнішнім загрозам; соціальна стабільність 
і консенсусне вирішення соціальних конфліктів 
тощо [6, с. 144]. 

Факторами формування сталого розвитку аг-
ропродовольчої сфери є насамперед внутрішні 
ресурси регіону, що включають:

– людський капітал: навики, вміння, знання, 
здоров’я і здібність до роботи;

– соціальний капітал: формальні та нефор-
мальні зв’язки та взаємостосунки з оточуючими, 
відповідальність і здатність адаптуватися до змін;

– природний капітал: природні ресурси та на-
вколишнє середовище, а також ті можливості, 
які вони надають;

– фізичний капітал: машини, устаткування, 
технології, вироблена в господарствах продукція 
та існуюча фізична інфраструктура;

– фінансовий капітал: фінансові ресурсі у 
будь-якому вигляді (гроші, цінні папери і т. ін.) 
[8, с. 304].

Для реалізації управлінських впливів в 
аграрній галузі регіону доцільно застосовувати 
загальний кібернетичний метод, запропонова-
ний засновником кібернетики н. Вінером, який 
був вдало використаний і у сільському госпо-
дарстві а.Ф. чудновським. За такого підходу 
для управління сталістю розвитку агропродо-
вольчої сфери доцільно спочатку визначити: 
вхідні та вихідні інформаційні потоки аграр-
ної економічної системи регіону; принципи по-
будови і функціонування моделі управління 
сталістю розвитку аграрної економічної систе-
ми регіону; цільову функцію, види і завдання 
управління сталістю розвитку агропродоволь-
чої сфери регіону [9, с. 16].

Значних економічних успіхів держави дося-
гають, насамперед, не в результаті інтенсифіка-
ції їх агровиробництв; якими б високими темпа-
ми не розвивалося сільське господарство, саме 
по собі це не здатне істотно прискорити загаль-
нонаціональне економічне зростання; позитивно 
ж вплинути на таке зростання аграрна галузь 

може тільки в тісній взаємодії з рядом суміж-
них виробництв агропромислового комплексу. 
При цьому зневажання в агрогосподарюванні 
принципів сталого розвитку яким би економічно 
привабливим воно не вбачалось у короткостро-
ковому періоді, невідворотно зумовить занепад 
галузі вже у не такому й віддаленому майбут-
ньому. Згідно з глибоким переконанням Сонь-
ко С. П., головна причина глобальної екологічної 
кризи полягає в докорінному видозміненнні лю-
диною поверхні планети, або, з позицій класич-
ної екології – у виході за межі свого певного 
комплексу екологічних факторів проживання. 
Для того, щоб подальший розвиток людської 
цивілізації дійсно був наближений до «сталого» 
треба докорінно переглянути просторове буття 
людини як біологічного виду. [10, с. 56]. При за-
безпеченні розвитку на засадах сталості агро-
сфера як соціо-економіко-екологічна система, 
розумно керована і регульована людиною так, 
щоб зростаючі потреби у продовольстві гармо-
нійно поєднувалися зі збереженням і примно-
женням агроресурсного потенціалу цивіліза-
ційного розвитку, може розглядатись як форма 
просування до ноосфери [11, с. 84].

висновки і пропозиції. Динамічний розвиток 
агропродовольчої сфери, інтенсивні і розгалу-
жені міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки 
потребують забезпечення пропорційності, чіткої 
узгодженості в її галузевих і територіальних 
ланках, що в свою чергу вимагає удосконалення 
структури досліджуваної сфери. Слід розробити 
механізми стимулювання сталого розвитку аг-
ропродовольчої сфери, які функціонує в умовах 
зовнішньої імовірнісної невизначеності та зу-
мовленого цим ризику. Важливими напрямами 
гармонізації національного агропродовольчого 
виробництва і сільського розвитку, на які до-
цільно орієнтувати сільськогосподарські підпри-
ємства і реалізацію яких необхідно підтримува-
ти з боку держави, є:

 – забезпечення працевлаштування сільських 
мешканців у сільськогосподарському виробни-
цтві за рахунок розвитку тваринництва та інших 
трудомістких галузей;

– сприяння розвиткові несільськогосподар-
ського малого бізнесу на селі, зокрема «зеленого 
туризму» та впровадження природних техноло-
гій оздоровлення.;

– державна підтримка професійного навчання 
сільської молоді, з подальшим працевлаштуван-
ням у місцевих підприємствах, а також в інших 
сферах діяльності на селі;

– гарантування працівникам заробітної пла-
ти, не нижчої від середнього рівня за всіма ви-
дами економічної діяльності;

– формування агропродовольчих кластерів з 
інтеграцією в них малих форм господарювання;

– оптимізація агроландшафтів за рахунок 
консервації частини активно оброблюваних угідь 
і розширення природних елементів;

– охорона навколишнього природного серед-
овища агропродовольчої сфери.
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структура агроПродовольственной сферЫ  
как организационно-Экономической системЫ

аннотация
исследовано экономическое содержание базовых понятий структурных элементов агропродоволь-
ственной сферы. отмечено, что агропродовольча сфера является сложной, многокомпонентной и мно-
гоуровневой системой и является в мире одним из крупнейших потребителей природных ресурсов 
и основным источником обеспечения развития общества. освещены проблемы устойчивого развития 
агропродовольственной сферы. Замечено, что в структуре агропродовольственной сферы должны ор-
ганично сочетаться как мелко – и среднетоварное фермерско-кооперативное производство, так и боль-
шой кластерно-корпоративный агробизнес. Рассмотрена современная модель и перспективы развития 
отечественной агропродовольственной сферы.
ключевые слова: агропродовольственная сфера, агропромышленный комплекс (аПк), регион, про-
странственная организация, устойчивое развитие. 

samofatova V.A.
odessa national Academy of Food Technologies

struCture of AgrI-food sphere  
As the orgAnIzAtIonAl And eConoMIC systeM

summary
investigated the economic content of the basic concepts of the structural elements of the agri-food 
sphere. noted, that agri-food sphere is a complex, multi-component and multi-level system and is the 
world's largest consumer of natural resources and a major contributor to the development of society. 
The problems of sustainable development of the agri-food sphere are considered. it is noticed, that 
in the structure of agri-food sphere, should be combined as small and middle farm and cooperative 
production, and a large cluster-corporate agribusiness. Reviewed the current model and perspectives of 
development of domestic agri-food sphere.
Keywords: agri-food sphere, agri-industrial complex (Aic), region, spatial distribution, sustainable 
development.
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стан та тенденції розвитку вітчизняного та світового ринків меду

самчук г.П.
національний університет харчових технологій

Розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного та світового ринків меду. Досліджено сферу 
застосування меду в світі. оцінено світові площі та обсяги виробництва, проаналізовано динаміку ек-
спорту та імпорту меду в світі у 2011-2015 рр. Визначено основних експортерів та імпортерів продукції 
бджільництва, сучасні тенденції попиту на неї та ціноутворення. Встановлено негативний вплив факторів, 
які зумовили падіння світових цін на мед в 2015 році. Проведено аналіз кон’юнктури вітчизняного ринку 
меду та визначено проблеми та перспективи його розвитку. 
ключові слова: мед, кон’юнктура, розвиток, світовий ринок меду, ринок меду україни. 

© Самчук Г.П., 2016

Постановка проблеми. Складна економіч-
на ситуація в україні та неспроможність 

переважної більшості вітчизняних підприємств 
успішно конкурувати зі світовими компанія-
ми примушують зосередити особливу увагу на 
окремих галузях, розвиток яких здатний збіль-
шити експортні можливості країни та підвищити 
її економічний потенціал. Сьогодні, коли в умовах 
глобалізації світова економіка стає все більш ці-
лісною, продукція бджільництва є одним із най-
більш перспективних сегментів ринку сільсько-
господарської продукції. україна традиційно є 
одним з основних виробників меду, і може реалі-
зовувати свої національні конкурентні переваги 
у тому числі за рахунок продукції бджільництва. 

активізація просування аграрної продукції на 
світовий ринок потребує зваженого підходу до 
його кон’юнктури та можливостей національних 
товаровиробників на ньому. Зважаючи на те, що 
попит на внутрішньому ринку меду традиційно 
є нижчим за виробничі можливості господарств 
бджільництва, виникає потреба у вивченні світо-
вого попиту на продукцію та тенденцій розви-
тку вітчизняного ринку з тим, щоб підготувати 
основу для довгострокової експортноорієнтованої 
стратегії розвитку цієї галузі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
виток світового та вітчизняного ринку меду зна-
ходиться у спектрі уваги обмеженого числа на-
уковців. Так, окремим економічним проблемам 
формування та функціонування вітчизняного 
ринку меду приділена увага лише частково у пра-
цях Л.і. Боднарчука, Л.Л. Вакуленко, к.і. Ємця, 
Ю. кернасюка, м.м. Перелигіна, о.а. Христенко, 
С.а. чехова, о.м. Яценко. Серед закордонних нау-
ковців, що досліджують світові тенденції розвитку 
галузі бджільництва слід відзначити Д. Воркмана, 
а. Дресвянікова, С. карандіна, а. Пономарьова, 
Р. Філіпса. Проте наразі питання стану та тен-
денцій розвитку світового та вітчизняного ринку 
меду залишаються недостатньо розкритими і по-
требують поглиблених досліджень.

мета та завдання статті. метою статті є оцін-
ка стану та сучасних тенденцій розвитку світо-
вого та вітчизняного ринку меду. Завданнями ро-
боти визначено:

– дослідити кон’юнктуру та тенденції розвитку 
світового ринку меду та місце україни на ньому;

– дослідити стан, проблеми та перспективи 
розвитку вітчизняного ринку меду.

виклад основного матеріалу дослідження. 
мед є корисним лікувально-дієтичним харчовим 

продуктом для усіх верств населення. Згідно з 
Постановою кму № 656 від 14 квітня 2000 р. 
рекомендований середньорічний показник спо-
живання меду для дітей віком від 6 до 18 років 
при відсутності окремих медичних застережень 
повинен бути не менше 1,1 кг, а для працездат-
ного населення за деякими оцінками експертів – 
близько 3,6 кг [1]. Світові компанії використову-
ють мед для виробництва косметичної продукції, 
такої як лосьйони для догляду за шкірою, мило і 
бальзами для губ. мед також можна знайти в пі-
гулках від кашлю, а також він використовується 
в якості підсолоджувача в харчових продуктах, 
таких як зернові сніданки і хлібопекарські про-
дукти (приміром, суміші для кексів). 

Широка сфера застосування меду в світі, а 
також його натуральність та корисність порівня-
но з іншими підсолодувачами зумовлюють зрос-
тання площ та обсягів виробництва продукту 
бджільництва (рис. 1).
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рис. 1. динаміка площ та обсягів виробництва меду 
в світі у 2011-2015 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [2]

Темпи зростання виробництва меду не є ви-
сокими, що свідчить про певну стабілізацію. За 
період 2011-2015 років у відносних показниках 
виробництво меду склало 5,0%, тобто середньо-
річне зростання складає лише 1%. Проте відзна-
чаємо висхідний тренд протягом всього періоду, 
що досліджується. найбільшими виробниками 
меду традиційно є такі країни: китай (обсяг 
виробництва у 2015 році склав 436 тис. т. або 
1094,1 млн. дол. СШа), Туреччина (88,2 тис. т. 
або 221,2 млн. дол. СШа), аргентина (75,5 тис. т. 
або 189,5 млн. дол. СШа), україна (70,1 тис. т. 
або 176 млн. дол. СШа), СШа (66,7 тис. т. або 
167,4 млн. дол. СШа) [3]. Також значимі обсяги 
виробництва припадають на Росію, індію, мек-
сику, іран та Ефіопію.
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у 2011-2014 роках попит на натуральний мед в 

світі був стабільно високим, і ціни на нього росли 
на 10-11% в рік. однак з січня 2015 року закупі-
вельні ціни на мед почали падати і до кінця року 
знизилися на 20-40% практично на всі його сорти, 
включаючи найбільш затребуваний – органічний. 
Серед глобальних причин цього явища – падіння 
цін на нафту, економічна стагнація, зниження ку-
півельної спроможності населення в китаї і ряді 
інших великих економік світу, а також триваюче 
з 2011 року зниження цін на основні продовольчі 
товари. індекс Продовольчої і сільськогосподар-
ської організації оон – Фао для 5 груп продо-
вольчих товарів (зернові, рослинні масла, молочні 
продукти, м'ясо і цукор) склав у 2011 році 229,9, а 
в грудні 2015 року – 153,4 одиниць.

Падіння цін на мед стало також наслідком 
збільшення його виробництва в багатьох бджіль-
ницьких державах, виходу на світовий ринок меду 
нових гравців і наростання обсягів фальсифікова-
ного меду, що поставляється на світовий ринок.

Загальний світовий обсяг експорту в 2015 році 
склав 2,3 млрд. дол. СШа, і зріс порівняно з 
2011 роком на 38,3%. Слід звернути увагу на зни-
ження експорту в 2015 році порівняно з 2014 ро-
ком на 0,4%. Схожі тенденції демонструє світо-
вий імпорт (рис. 2).
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рис. 2. динаміка експорту та імпорту меду в світі  
у 2011-2015 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [2]

основним чином експорт меду в світі здійсню-
ється з країн Європи (826,4 млн. дол. СШа або 
35,2%). азія експортує близько 28,7%; країни Ла-
тинської америки і карибського басейну 15,6%, 
океанія й Північна америка – по 9,9% від кожно-
го регіону. Експортні поставки з африки склада-
ють лише 0,4% світового експорту меду [4]. Світо-
вими лідерами експорту у 2015 році були китай, 
аргентина, В'єтнам, мексика, україна. Світові лі-
дери імпорту за той же період: СШа, німеччина, 
Великобританія, Японія, Франція (табл. 1).

на частку країн-експортерів, наведених у 
табл. 1, припадає понад 76,9% всього світового 
експорту меду (у вартісних показниках). най-
більші темпи росту за період 2011-2015 років 
припадали на україну (приріст за останні п’ять 
років 244,6%), Таїланд (167,7%), нову Зеландію 
(128,8%) і мексику (72,6%) [6]. 

основними компаніями на світовому ринку 
натурального меду є: capilano Honey Ltd (ав-
стралія), caprilush international (мексіка), Duc 
cuong Phat company Limited (В’єтнам), Dutch 
Golld Honey (СШа), Groeb Farms, inc (СШа), 
navrang sL (іспанія), nuxten Health Ltd (нова 
Зеландія), Rowse Honey Ltd (Великобританія), 
Zanchetta Alimentos LTDA (Бразилія), Zhejiang 
Jiangshan Bee Enterprise co, Ltd (китай).

отже, темпи зростання експорту меду з укра-
їни є найвищими в світі, що вказує на конкурен-
тоспроможність вітчизняної продукції. В україні 

налічується понад 2 тисяч виробників меду, проте 
традиційно абсолютну більшість українського ме-
дового врожаю забезпечують приватні господар-
ства. незважаючи на достатньо сприятливу світову 
кон’юнктуру та активізацію експортних поставок 
продукції бджільництва з україни в останні роки, 
загальне виробництво меду в усіх категоріях госпо-
дарств україни за останні п’ять років знизилось на 
6,7 тис. т і становило в 2015 році лише 63,6 тис.  т, 
або на 9,5% менше показника 2011 року (табл. 2).

Таблиця 1
основні країни-експортери та імпортери меду 

в світі у 2015 р.
Експорт імпорт

країна
обсяг,

млн. дол. 
СШа

країна
обсяг,

млн. дол. 
СШа

китай 288,7 Сполучені Шта-
ти америки 547,2

нова Зе-
ландія 200,4 німеччина 334,5

аргенти-
на 163,3 Франція 149,8

мексика 156 Великобританія 131,1
німеччи-

на 139,4 Японія 119,2

індія 121,7 італія 91,6

В’єтнам 111,8 Саудівська 
аравія 82,5

іспанія 101,5 Бельгія 81,3
україна 95,9 іспанія 63,1
Бельгія 83,4 китай 57,5

Бразилія 81,7 нідерланди 49,7
угорщи-

на 79,3 Польща 48

канада 52,1 Швейцарія 38,4
Тайланд 47,5 Гонконг 38,1
Румунія 46 австрія 32,5

Джерело: побудовано автором за даними [2; 4; 5]

Падіння виробництва меду в 2014-2015 роках 
пояснюється зменшенням сільськогосподарських 
районів бджільництва, зокрема частин Луган-
ської, Донецької областей, а також криму. 

натомість зростання виробництва меду спо-
стерігалося впродовж аналізованого періоду в 
Житомирській, Полтавській і Волинській об-
ластях, що пояснюється їх близькістю до ринків 
збуту з високою купівельною спроможністю спо-
живачів цієї продукції. Зокрема, Житомирська і 
Полтавська області територіально досить близь-
ко розташовані поряд із такими мегаполісами, як 
київ та Харків, а Волинська – біля кордону з 
Польщею, що є другим за обсягом імпортером ві-
тчизняного меду після німеччини [1]. 

у промисловому масштабі в україні виробля-
ють такі сорти меду: соняшниковий, липовий, 
гречаний, акацієвий. При цьому на зовнішній 
ринок україна поставляє тільки соняшниковий, 
оскільки саме він виробляється у значних обся-
гах (70-80% всього виробленого меду в україні).

До 2015 року зростання експорту меду з 
україни характеризувалось значними темпами, 
проте 2015 рік був менш вдалим, що пояснюєть-
ся зростанням конкуренції з боку китайських та 
аргентинських виробників. Як наслідок, продажі 
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продукту бджільництва порівняно з 2014 роком 
зросли лише на 1% у вартісному виразі (табл. 3). 
При цьому у натуральних показниках зростання 
було вищим (6,5%).

майже 72% усіх експортних поставок меду в 
2014 р. здійснювалися до країн Європи (26121,4 т), 
зокрема 31,6% всього обсягу припадало на ні-
меччину (11472,5 т), 19,2% надійшли до Польщі 
(6975,6 т), 5% до Словаччини (1823 т), 4,9% до 
Франції (1783,2 т), 4,3% до іспанії (1563,3 т) та 
2,2% до італії (798,8 т). Другим за обсягом екс-
порту – 23,2% був американський напрямок 
(8415,5 т), зокрема 21,5% його було спрямовано 
до СШа (7806,6 т) і 1,7% до канади (608,7 т) [1].

Зростання експортних поставок меду в країни 
ЄС зумовлено також тим, що умовами зони віль-
ної торгівлі на поставку в Європейський Союз 
узгоджені безмитні імпортні квоти меду. на 2016 
рік вони склали 5 тис. т. і були вичерпані вже в 
лютому місяці. В умовах, коли квоти на поставки 
української продукції без мита в багатьох секто-
рах сільського господарства (виробництво м’яса, 
цукру, молока) залишаються невичерпаними, 
експортери меду користуються ними повноцінно.

найбільшими експортерами українського 
меду є компанія «Бартнік» (19% поставок у 1 пів-
річчі 2016 р.), компанія «агро іст Трейд», част-
ка якої складає 16%, концерн «Співдружність» 
(12%), компанія «український мед» (10%) й фірма 
«асканія-Пак» (7%).

аналізуючи проблеми, що гальмують розвиток 
галузі виробництва меду слід сказати, що осно-
вною є розпорошеність виробників і низькі вироб-
ничі потужності більшості виробників. В україні 
налічується близько 400 тис. пасічників; середня 
пасіка – 20 вуликів. натомість експортна партія 
складає 20 т. [9]. Виникають труднощі із забез-
печенням якості продукції, що зібрана на різних 
пасіках. Це часто не дозволяє налагодити безпе-
ребійне постачання меду, а також збільшує його 
собівартість внаслідок необхідності проводити ко-
штовний аналіз якості меду. крім того європейські 
споживачі, які зацікавлені в українському меді, 
з обережністю укладають угоди з вітчизняними 
компаніями, оскільки не впевнені в їх здатності 
виконати всі зобов’язання щодо якості та кількос-
ті продукції, у тому числі з політичних причин.

негативний вплив на розвиток галузі здій-
снюють й низькі закупівельні ціни на мед у заго-
тівельників, які складають менше 1 дол. СШа за 
кг і нерозвиненість прямого продажу продукції 
споживачам від безпосередніх виробників. Від-
сутня й розвинута інфраструктура закупівель в 
регіонах. В цих умовах певний відсоток госпо-
дарств бджільництва працює неефективно.

Перспективи розвитку ринку меду залежать 
від того, наскільки успішно галузь бджільництва 
зможе адаптуватись до існуючих міжнародних 
умов торгівлі і стандартів. Зокрема, це стосуєть-
ся отримання сертифікатів екологічної продук-
ції, що за умов досить високої якості вітчизняно-
го меду збільшить його конкурентоспроможність 
як на ринках Європи, так і інших країн. крім 
того позитивний вплив на експортні перспекти-
ви меду чинять введення СШа антидемпінгових 
санкцій на дешевий китайський мед, а також 
зменшення продажів в 2016 році цього меду в 
Західній Європі через низьку якість і тривалі 
терміни поставок з китаю. Запорукою зростан-
ня конкурентоспроможності вітчизняного меду, 
що дозволить збільшити обсяги його експорту на 
світовий ринок, є підвищення якості продукції 
(внаслідок використання більш якісних пести-
цидів на полях), створення об’єднань виробни-
ків, що зможуть налагодити сумісний контроль 
за якістю продукції, а також вихід на ринки ЄС 
із готовою продукцією (розфасованим медом), що 
дасть змогу отримати більше доданої вартості. 

висновки. останні роки характеризуються 
помірним зростанням обсягів виробництва меду 
в світі та зниженням цін на нього внаслідок ак-
тивізації конкуренції з боку китайських та ар-
гентинських виробників. Факторами зменшен-
ня ціни стали падіння цін на нафту, економічна 
стагнація, зниження купівельної спроможності 
населення в китаї і ряді інших великих економік 
світу, а також триваюче з 2011 року зниження 
цін на основні продовольчі товари. Світовий обсяг 
експорту за останні п’ять років суттєво зріс, про-
те 2015 рік відзначається незначним його падін-
ням. Вирішальну роль на світовому ринку меду 
відіграють китай як головний світовий виробник 
і експортер меду і СШа – як великий виробник 
і головний імпортер цього продукту. 

Таблиця 2
динаміка виробництва меду в україні у 2011-2015 рр.

категорії господарств 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відхилення, 
2015/2011 рр., +/-

Сільськогосподарські підприємства 1496 1417 1323 982 918 -578
Господарства населення 68815 68717 72390 65539 62697 -6118
Всього, т. 70311 70134 73713 66521 63615 -6696

Джерело: побудовано автором за даними [7]

Таблиця 3
експорт-імпорт меду натурального в україні в 2012-2015 рр.

Роки
Експорт імпорт

кількість, 
т.

вартість кількість, 
т.

вартість
всього, тис. дол. СШа 1 т., дол. СШа всього, тис. дол. СШа 1 т., дол. СШа

2012 13338,5 31112,6 2332,5 23,0 235,8 10248,9
2013 21673,6 52972,4 2444,1 21,8 88,8 4065,3
2014 36335,7 93198,2 2564,9 52,9 246,6 4663,9
2015 38715,1 94216,5 2433,6 36,5 152,1 4167,1

Джерело: побудовано автором за даними [7; 8]
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Провідну роль за темпами зростання експор-

ту в світі відіграє україна, яка входить у пер-
шу десятку експортерів меду. незважаючи на 
це, у 2014-2015 роках спостерігалось зменшен-
ня обсягів виробництва цієї продукції в украї-
ні, що пояснюється зменшенням сільськогоспо-
дарських районів бджільництва, зокрема частин 
Луганської, Донецької областей, а також криму. 
основними проблемами галузі визначено дріб-
нотоварне виробництво, неефективну систему 

збуту продукції та недосконалу ринкову інфра-
структуру. Перспективи розвитку вітчизняного 
ринку меду є чималими, зважаючи на якість 
продукції та зменшення закупівель дешевого 
китайського меду в світі, а тому галузь бджіль-
ництва україни є однією з стратегічних. на-
прямами підвищення конкурентоспроможності 
галузі визначені підвищення якості продукції, 
створення об’єднань виробників та вихід на рин-
ки ЄС із розфасованим медом.

список літератури:
1. кернасюк Ю. медові перспективи / Ю. кернасюк // агробізнес сьогодні. – 2015. – № 14 (309) [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/3457-medovi-perspektyvy.
html

2. База даних статистики Фао (Food And Agriculture organization of the United nations) [Електронний ре-
сурс] – Режим доступу: http://faostat3.fao.org/download/Q/QL/E 

3. Top 10 Honey Producing countries [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mapsofworld.com/
world-top-ten/honey-producing-countries.html 

4. Workman D. natural Honey Exports by country / Daniel Workman [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.worldstopexports.com/natural-honey-exporters/

5. Honey natural Trade [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/
hs92/040900/#Product_connections 

6. Phipps R. international Honey market / R. Phipps [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.
ahpanet.com/page/intlHoneymarket 

7. Державна служба статистики україни: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://ukrstat.gov.ua 

8. когда сельское хозяйство – это увлекательно: 15 лучших графиков об украинском агробизнесе [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bakertilly.ua/ru/news/id1071 

9. Сергей Грынь: «Базарный» мед – проблема для украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://agroportal.ua/publishing/intervyu/sergei-gryn-o-budushchem-i-nastoyashchem-ukrainskogo-meda/ 

самчук а.П.
национальный университет пищевых технологий

состояние и тенденции развития  
отечестенного и мирового рЫнков меда

аннотация
Рассмотрено современное состояние и тенденции развития отечественного и мирового рынков меда. 
исследована сфера применения меда в мире. Проведена оценка мировых площадей и объемов про-
изводства, проанализирована динамика экспорта и импорта меда в мире в 2011-2015 гг. определены 
основные экспортеры и импортеры продукции пчеловодства, современные тенденции спроса на нее и 
ценообразования. определено негативное влияние факторов, которые обусловили падение мировых 
цен на мед в 2015 году. Проведен анализ конъюнктуры отечественного рынка меда и определены про-
блемы и перспективы его развития.
ключевые слова: мед, конъюнктура, развитие, мировой рынок меда, рынок меда украины.

samchuk h.p.
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stAtus And trends of nAtIonAl And InternAtIonAl honey MArKets 

summary
The article includes the current state and trends of the domestic and world markets of honey. The honey 
sphere of application in the world defined. The global assessment areas and volumes of production, analyzes 
dynamics of exports and imports of honey in the world from 2011-2015 were researching. Were defined the 
main exporters and importers of bee products, current trends in demand for and pricing it. The negative 
impact of the factors that led to the fall in world prices for honey in 2015 defined. The conjuncture of 
domestic honey market conducted and identified the problems and prospects of its development.
Keywords: honey, environment, development, world honey market, Ukrainian honey market.
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Порівняльна оцінка інвестиційних Проектів  
з урахуванням їх ефективності і рівня ризику

семенова т.в., Протопопова о.с.
національна металургійна академія україни

Розглянуто основні методичні підходи щодо визначення порівняльної оцінки економічної ефективності 
інвестиційних проектів. обґрунтовано доцільність використання статичних та динамічних методів в су-
часних умовах. Висвітлено основні методичні підходи щодо оцінки ризику інвестиційних проектів в умо-
вах невизначеності. Запропоновано підхід щодо розрахунку показника окупності (коефіцієнта ефективності) 
інвестицій. Визначено напрями аналізу факторів, які впливатимуть на рівень ризику інвестиційного проекту.
ключові слова: підприємство, інвестиції, дисконтна ставка, ефективність, невизначеність, ризик.

Постановка проблеми. Сучасні українські 
умови, в яких функціонують підприєм-

ства, відрізняються високим рівнем невизначе-
ності зовнішнього середовища та неможливістю 
передбачити всі можливі ризики. Підприємства 
потребують постійного оновлення своєї техніч-
ної бази, впровадження інноваційних процесів, 
освоєння нових видів продукції і відповідно но-
вих методів їх виробництва. Всі нововведення 
потребують залучення значних інвестицій, що в 
умовах обмеженості ресурсів часто стає непід-
власне багатьом підприємствам. В зв’язку з цим 
критерії відбору інвестиційних проектів стають 
більш жорсткими, посилюється потреба форму-
вання найоптимальнішого бюджету для їх реалі-
зації, стає необхідним реалістичний прогноз на 
майбутнє, попередження всіх можливих ризиків 
і, звичайно, прийняття зважених та ефективних 
управлінських рішень.

аналіз досліджень і публікацій. Проблеми 
визначення порівняльної оцінки інвестиційних 
проектів висвітлені в працях багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, зокрема таких як 
Бень Т.Г., Бланк і.о., Гайдис н.м., Гойко а.Ф., 
Гранатуров В.м., Гриньова В.м., Гуторов о.і., 
Гуткевич С.а., Дука а.П., Євтух о.Т., Жаво-
ронкова Г.В., Загородній а.Г., кісіль м.а., ко-
валенко Ю.м, ковальов В.В., кравченко В.а., 
майорова Т.В., мойсеєнко і.П., Пересада а.а., 
Рубін Ю.Б., Савчук В.П., Старостіна а.о., Ста-
сюк В.П., урванцева С.В., Федоренко В.Г., Шев-
ченко о.Г., Дж. кейнс, массе П. та ін.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. недоліком більшості науко-
вих робіт є те, що всі вони складені на основі 
закордонних економічних умов і не пристосовані 
до сучасних українських реалій. окрім цього, у 
вітчизняній літературі відсутнє логічне обґрун-
тування, у яких випадках які методики доціль-
но використовувати підприємствам, і майже всі 
вони зводяться лише до визначення найпри-
бутковішого проекту, без врахування можливих 
ризиків, особливостей господарської діяльності і 
умов реалізації.

мета статті. Головною метою цієї роботи є 
аналіз існуючих методик порівняльної оцінки ін-
вестиційних проектів щодо практичної придат-
ності в сучасних ринкових умовах україни та 
розробка пропозицій щодо удосконалення існую-
чих методичних положень задля більш точної та 
реалістичної оцінки пріоритетності впроваджен-
ня інвестиційних проектів.

викладення основного матеріалу. через низ-
ку факторів україна для інвесторів залишаєть-
ся малопривабливою з точки зору вкладення 
коштів. Підприємства повинні реалізовувати ін-
вестиційні проекти за рахунок власних чи по-
зичкових коштів, що в стані кризи є дуже ри-
зиковим. Від того, чи буде проект успішним в 
сучасних економічних умовах, може залежати, 
чи залишиться підприємство існувати. Відбува-
ється тотальне закриття малого та середнього 
бізнесу, а великі підприємства функціонують 
в збиток собі. Саме тому підвищується важли-
вість якісної реалістичної оцінки інвестиційних 
проектів та обрання насправді найбільш ефек-
тивного серед них.

оцінка ефективності інвестиційного проекту 
відноситься до передінвестиційного етапу підго-
товки будь-якого проекту. на основі цієї оцінки 
залежить, чи буде реалізовано цей проект, а від 
якості оцінки залежатиме, чи отримає підприєм-
ство обіцяний дохід в майбутньому.

Зазвичай аналіз ефективності інвестиційного 
проекту проводять у декілька етапів, а саме:

1) визначення мети проекту;
2) проведення аналізу ринку, довкілля, тех-

нічного, інституціонального, соціального, бю-
джетного аналізів;

3) оцінка ризиків;
4) проведення економічного аналізу проекту;
5) прийняття рішення про доцільність реалі-

зації проекту [1].
При проведенні останнього етапу для інвес-

торів дуже велике значення має співвідношення 
між прибутковістю і ризикованістю. Саме тому 
варто оцінити, чи отримає підприємство прибу-
ток і чи буде ризик виправданим.

нажаль, на сьогоднішній день спостерігаєть-
ся зростання кількості провальних інвестиційних 
проектів. По перше, більшість авторів проектів 
надто оптимістично оцінують шанси на успіх, 
часто завищуючи кінцеві результати та ігнору-
ючи всі можливі ризики. Також багато авторів 
проектів оцінюють проекти за закордонними ме-
тодиками, які не підходять українським реаліям 
і мають ряд недоліків.

Для оцінки ефективності інвестицій викорис-
товують 2 групи методів:

1. Статичні – базуються на облікових оцінках 
і не враховують всю тривалість життя проекту 
та нерівнозначність грошових потоків у різні мо-
менти часу. До них відносять:

1) термін окупності інвестицій (PF);
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2) бухгалтерська рентабельність інвестицій 

(Roi);
3) коефіцієнт порівняльної ефективності.
2. Динамічні – засновані на концепції дискон-

тування та оперують часовими проміжками. До 
них відносять:

1) чисту приведену вартість (nPV);
2) індекс рентабельності інвестицій (Рі);
3) внутрішню норму дохідності проекту (іRR);
4) модифіковану внутрішню норму дохідності 

(міRR);
5) дисконтованний термін окупності проекту 

(DPВ).
Для оцінки економічної ефективності інвес-

тиційних проектів, які мають невеликі обсяги 
інвестицій і строки реалізації, доцільно вико-
ристовувати статичні показники абсолютної і 
порівняльної ефективності (коефіцієнт ефектив-
ності та термін окупності інвестицій), які забезпе-
чують простоту розрахунків і високу вірогідність 
їх результатів; при значних обсягах інвестицій 
і тривалості реалізації необхідно розраховувати 
динамічні показники ефективності.

Розрахунки зазначених показників дозво-
ляють визначити ефективність проекту, але не 
характеризують його порівняльну ефективність 
по відношенню до аналогічних об'єктів. оскіль-
ки перелічені показники є вартісними і розра-
ховуються на основі прогнозованих даних, вони 
залежать від інфляції, зміни рівня цін, а також 
кон'юнктури на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. В умовах нестабільної економіки про-
гнозувати ці фактори практично неможливо, що, 
в свою чергу, знижує надійність і достовірність 
отриманих результатів і висновків [2].

нажаль, жоден з методів не є універсальним, 
всі вони оцінюють інвестиційний проект лише з 
кількісного боку, а вибір кожного з методів зале-
жить від конкретної цілі аналізу, від наявної ін-
формації, рівня невизначеності та безлічі інших 
факторів. окрім того, кожна група методів має 
свої переваги і недоліки, які варто враховувати.

наведені методи неодноразово використову-
валися в оцінці інвестиційних проектів і є ефек-
тивним засобом визначення економічного ефек-
ту від проекту. але необхідно зазначити, що ці 
методи ефективні в умовах стабільності закор-
донних країн, а в українських сучасних умовах 
кризи виявляється ряд недоліків, як у самих ме-
тодах, так і в інтерпретації цих методів вітчиз-
няними авторами проектів. Тому при складанні 
системи оцінки інвестиційних проектів слід зва-
жено продумувати всі деталі та модифікувати іс-
нуючі методики.

Було виділено наступні недоліки, які можуть 
бути не враховані в інвестиційних проектах і ста-
ти причиною недоотримання обіцяного прибутку:

1) при оцінці вартості грошей у часі розраху-
нок ставки дисконту, як методом середньозваже-
ної вартості, так і по ставці у банках на депозити, 
не відповідає темпам інфляції. Зараз інфляція 
складає приблизно 40%, тоді як ставки на депо-
зит не більше 30%. Тобто підприємству вигідніше 
вкласти гроші у іноземну валюту, а ніж в банки 
чи інвестиційні проекти. Це варто враховувати і 
при оцінці майбутньої вартості грошей коригува-
ти ставку дисконту на середньорічний індекс ін-
фляції, а ще краще на його прогнозне значення;

2) помилки при розрахунку амортизаційних 
відрахувань за проектом. Багато науковців мають 
сумніви у правомірності використання амортиза-
ції для розрахунків ефективності інвестицій, адже 
амортизація як величина споживання основних 
фондів (інвестицій) не може слугувати оцінкою 
ефективності тих самих інвестицій, а лише харак-
теризує розмір повернення інвестицій в процесі 
кругообігу основних фондів і нагромадження ко-
штів для простого відтворення. у результаті таких 
розрахунків ефективність інвестиційних проектів 
завищується порівняно до їх дійсної ефективнос-
ті, тобто результати її оцінки є невірогідними [3].

але окрім цього питання є інші недоліки, 
пов’язані з амортизаційними відрахуваннями, а 
саме:

– не враховується амортизація раніше введе-
них основних фондів, що веде до завищення при-
бутку, одержуваного від реалізації проекту;

– амортизація розраховується виходячи з 
ціни придбання (тобто в первинну вартість осно-
вних фондів включається податок на додану вар-
тість, сплачений при придбанні об`єкту), що не є 
коректним;

– у склад грошових потоків теоретично необ-
ґрунтовано входить амортизація та залишкова 
вартість виробничих фондів в останньому році 
функціонування проекту;

3) помилки у визначенні податкового наванта-
ження проекту;

4) в проектах зазвичай не враховується пері-
од будівництва об’єкту, період освоєння проек-
тних потужностей, час досягнення проектної по-
тужності і часто вважається, що проект з самого 
першого дня існування вже приносить прибутки;

5) невідповідність графіка залучення джерел 
фінансування графіку інвестицій, що приводить 
до виникнення дефіциту джерел фінансування в 
деякі інтервали планування;

6) відсутність науково обґрунтованих рекомен-
дацій щодо визначення тривалості дії проекту, а 
існуючі методики з визначення його тривалості 
не мають необхідної для практичного застосу-
вання конкретизації та зумовлюють суб'єктивізм 
у його визначенні, а відтак – і визнання його 
ефективним чи неефективним [3];

7) неможливо передбачити грошові надхо-
дження за весь період дії проекту, на які вплива-
ють зміни витрат і надходжень, оскільки їх може 
бути дуже багато, і їх тим більше, чим більший 
термін дії проекту (можливі зміни попиту на про-
дукцію, конкуренції, цін на сировину, енергоно-
сії, на готову продукцію, ставок дисконтування, 
законодавчих актів стосовно розмірів податків, 
норм амортизації, мита тощо) [3];

8) не врахування витрат, пов'язаних з органі-
зацією збутової мережі, підбором і підготовкою 
персоналу та інші складові.

Також особливо поширеним недоліком є те, 
що не враховуються ризики та відбувається ігно-
рування фактору невизначеності. ми вважаємо, 
що визначення порівняльної оцінки інвестицій-
них проектів повинно відбуватись не тільки за 
ступенем його прийнятності, а також з ураху-
ванням ризикованості та ліквідності.

на основі всебічного аналізу оцінку ефектив-
ності інвестиційних проектів пропонується визна-
чати за допомогою показника окупності (коефіці-
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єнта ефективності) інвестицій, як передбачається 
старою методикою, але розраховувати його з на-
рощенням і дисконтуванням витрат і надходжень, 
як рекомендується новою методикою:
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де Кt – інвестиції кожного року інвестування;
r – вартість капіталу, залученого для інвести-

ційного проекту (процентна ставка);
Пзі

 – прибуток за звітом -го року;
Апозі

 – амортизація, що відповідає частині по-
зичкових коштів в загальних інвестиціях;

m – кількість років періоду інвестування до 
введення об’єкту в експлуатацію;

п – кількість років інвестування після введен-
ня об’єкту в експлуатацію;

Т – кількість років експлуатації об’єкту до 
повної окупності інвестицій, тобто термін окуп-
ності інвестицій.

В розрахунках інвестиції з нарощенням і дис-
контовані, а також надходження приводяться до 
року, що передує року введення об’єкту в екс-
плуатацію. Щорічні надходження (Пзі 

+ Апозі
) дис-

контуються за стільки років, щоб їх сума досягла 
(або перевищила) суму нарахованих і дисконтова-
них інвестицій, тобто до досягнення рівняння чи 
нерівняння.

на даний момент існує безліч методик оцінки 
ризиків. умовно їх можна поділити на три групи:

1) методи коректування проектної дисконт-
ної ставки і достовірних еквівалентів. інвестиції 
оцінюються по математичному очікуванню кри-
терію ефективності або ринкової оцінки. можли-
вий також варіант зниження оцінки відносно її 
математичного очікування в залежності від рівня 
ризику інвестицій;

2) методи, що дозволяють отримати індивіду-
альну оцінку рівня ризиків. До них відносять: ме-
тод аналізу чутливості та аналітичні моделі ризику. 
Вони здатні давати оцінку рівня ризику у вигляді 
стандартного відхилення або його похідної, або у 
вигляді спеціальних коефіцієнтів ризику;

3) методи, що дозволяють оцінити форму роз-
поділу ймовірностей. В дану групу входять ме-
тод сценаріїв, побудова «дерева рішень», іміта-
ційне моделювання. В процесі використання цих 
методів аналізується деяка множина варіантів 
розвитку подій, в результаті проведення яких 

аналітик отримує в своє розпорядження криву 
ймовірностей у вигляді графіку або таблиці.

Для врахування всіх ймовірних варіантів реа-
лізації проекту рядом авторів [4-5] пропонується 
визначати очікуваний інтегральний ефект.

метод достовірних еквівалентів (інакше кое-
фіцієнт достовірності) передбачає коректування 
очікуваних грошових потоків [6]. З цією метою 
розраховуються спеціальні понижуючі коефіці-
єнти для кожного планового періоду. Вони мо-
жуть бути визначені за формулою:

0
)1(

)1(
)1( 11

≥
+

+
+
+









+− ∑ ∑∑

m n

m
t

tt
t

Т

і
позз

r
rK

r
АП Kіі

пл

t

бр

t

Д

Д
=1α , 1>1α

( ) 0
1

1

1
CF

r

CF
NPV

n

t
t

t −∑
+

×
=

=

α

,                   (2)

де α1 – понижуючий коефіцієнт;
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 – величина чистих надходжень грошових 
коштів за безризиковою операцією в період t;

t – номер періоду надходження грошових ко-
штів (t = 1, …, n);
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 – очікувана величина чистих надходжень 
від реалізації проекту в період t.

числова оцінка прийнятого критерію оцінки 
ефективності інвестиційного проекту має вигляд:
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де CF0 – сума інвестицій (тобто негативний 
грошовий потік);

CFt – чисті грошові потоки у періоді t;
п – тривалість прогнозованої дії проекту.
Задля оцінки ризику інвестиційних проектів 

рекомендується аналіз можливого відносного 
відхилення узагальнюючих показників під впли-
вом несприятливо спрямованих факторів, визна-
чення діапазону зміни значень факторів і влас-
тивих їм ймовірностей, а також кореляційних 
взаємозв’язків між факторами, розрахунок від-
хилень значень факторів у несприятливий для 
підсумкового показника бік.

висновки і пропозиції. Якісне обґрунту-
вання ефективності інвестиційного проекту, 
врахування рівня ризику та невизначеності не 
тільки створює у майбутніх інвесторів впевне-
ність у надійності своїх інвестицій, а керівни-
цтву підприємства дає якнайповнішу картину 
становища підприємства але й допомагає під-
вищити шанси на успіх підчас реалізації про-
екту, попереджуючи ризики та вчасно компен-
суючи слабкі місця.
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сравнительная оценка инвестиционнЫх Проектов  
с учетом их Эффективности и уровня риска

аннотация
Рассмотрены основные методические подходы к определению сравнительной оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов. обоснована целесообразность использования статических 
и динамических методов в современных условиях. освещены основные методические подходы оценки 
риска инвестиционных проектов в условиях неопределённости. Предложен подход расчета показателя 
окупаемости (коэффициента эффективности) инвестиций. определены направления анализа факто-
ров, которые будут влиять на уровень риска инвестиционного проекта.
ключевые слова: предприятие, инвестиции, дисконтная ставка, эффективность, неопределённость, риск.

semenova t.V., protopopova o.s.
national metallurgical Academy of Ukraine

CoMpArIson of InVestMent proJeCts  
In VIeW of effICIenCy And leVel of rIsK

summary
The basic methodological approaches were considered due determination of the comparative assessment 
of the economic efficiency of investment projects. The expediency of using static and dynamic methods in 
the modern conditions was substantiated. The basic methodological approaches of risking assessment were 
elucidated in investment projects in conditions of uncertainty. The approach was offered for calculating 
payback rate (coefficient of efficiency) of investments. Directions analysis of factors, that affects the risk 
of project, were determined.
Keywords: enterprise, investment, discount rate, efficiency, uncertainty, risk.

уДк 657:658.1

наПрями удосконалення обліку фінансових результатів  
на сільськогосПодарських ПідПриємствах

сіренко н.м., коваль с.ю.
миколаївський національний аграрний університет

у статті розглянуто основні аспекти обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських 
підприємств в сучасних ринкових умовах. Встановлено, що при формуванні фінансових результатів та 
відображені їх у фінансовій звітності необхідно враховувати інтереси різних категорій користувачів. В наш 
час експлуатаційні характеристики персональних комп’ютерів створюють передумови для автоматизації 
процесу обліку доходів, витрат і фінансових результатів. В роботі доведено, що використання цифро-
вих програм дозволяє суб’єктам господарювання економити людські і фінансові ресурси на всіх стадіях 
технологічного процесу збору, нагромадження та обробки облікової інформації.
ключові слова: облік, формування, доходи, витрати, фінансові результати.

© Сіренко н.м., коваль С.Ю., 2016

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
основним критерієм, який характеризує 

ефективність діяльності того чи іншого суб’єкта 
господарської діяльності є фінансовий резуль-
тат його діяльності. управлінський персонал, в 
свою чергу, потребує фінансової інформації для 
прийняття оперативних управлінських рішень. 
основним фактором, який забезпечує достовір-
ність управлінської інформації з питань фінан-
сових результатів є належна організація системи 
їх обліку, яка накопичує інформацію про доходи 
і витрати підприємства та, на їх основі, формує 
фінансовий результат. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми вдосконалення бухгалтерського об-
ліку фінансових результатів досліджували в 
своїх працях вітчизняні та закордонні вчені, зо-
крема, Ф.Ф. Бутинець, С.о. Левицька, н.Т. Білу-
ха, С.В. івахненков, Л.і. Лавріненко, Ю.а. Вери-
га, н.В. Пошерстник, Г.Г. кірейцев, С.Ф. Голов, 
В.В. Сопко, м.Т. Білуха, Є.В. мних, о.П. Руда-
новський та ін. Проте залишається чимало не-
вирішених питань, котрі потребують детального 
дослідження та надання практичних пропозицій 
у зв’язку з постійною зміною нормативно-пра-
вової бази.
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метою написання статті є систематизація те-
оретичних аспектів та аналіз сучасних тенденцій 
обліку фінансових результатів на сільськогоспо-
дарських підприємствах.

виклад основного матеріалу. В сучасних еко-
номічних реаліях для суб’єктів господарювання 
важливим завданням є максимізація прибутку, 
як основного фактора підтримки його конкурен-
тоспроможності на ринку, а також для здійснен-
ня розширеного відтворення. Фінансовий резуль-
тат як облікова категорія визначається різницею 
між доходами і витратами або приростом (змен-
шенням) власного капіталу підприємства, ство-
реним в процесі підприємницької діяльності за 
звітний період за виключенням зміни капіталу за 
рахунок внесків або вилучення власниками. 

Варто відмітити, що в нормативно-правових 
актах мало уваги приділено дефініції фінансових 
результатів. В більшості з них наведені визна-
чення «прибутку» та «збитку», а поняття «фі-
нансові результати» детально не розглядається. 
Тому доцільно було, на нашу думку, дослідити 
трактування поняття «фінансові результати» 
провідних українських науковців. В результаті 
аналізу різних поглядів вітчизняних вчених на 
сутність поняття «фінансові результати» вста-
новлено, що думки деяких науковців збігаються, 
але все ж таки не існує єдиного трактування цієї 
економічної категорії.

Досліджені трактування терміна фінансові ре-
зультати було згрупувано за обраними критері-
ями та представлено у вигляді діаграми (рис. 1).

29% 

24% 
35% 

12% 

Співставлення доходів і витрат

Приріст (зменшення) власного 
капіталу підприємства

Прибуток або збиток

Результат діяльності 
підприємства

Критерії:

рис. 1. співвідношення груп трактувань  
дефініції «фінансові результати»  

серед провідних вітчизняних вчених 
Джерело: розроблено автором

По трьох з чотирьох обраних критеріїв ре-
зультати майже рівні і коливаються в межах 
від 24 до 35 відсотків. Тому можна констатувати, 
що консенсусу з даного питання не можна буде 
отримати найближчим часом через принципові 
розбіжності.

основною проблемою обліку доходів підпри-
ємств є проблема повноти та своєчасності їх ві-
дображення у системі обліку. на даний момент 
рівень не відображення доходів в країні коли-
вається від 30 до 70 відсотків. В сучасних еко-
номічних умовах вітчизняні підприємства відо-
бражають витрати більш повно та об’єктивно, 
ніж доходи, що пов’язано з особливостями їх 
контролю. При заниженні доходів підприємства 
можливе заниження суми виручки від реалізації 
продукції (робіт, послуг), і, як результат – зни-
ження бази оподаткування підприємств подат-
ком на додану вартість. незгрупована, належно 

не оформлена інформація про доходи підприєм-
ства гальмує процес первинної обробки аналітич-
ної інформації, призводить до помилкової оцінки 
здійснюваних підприємством господарських про-
цесів. Сучасний стан обліку доходів можна ха-
рактеризувати низьким рівнем відповідності об-
ліково-контрольної системи підприємства щодо 
його доходів чинному законодавству з обліку та 
меті й завданням самого підприємства [5]. 

Що ж стосується обліку витрат то найбільша 
частина витрат, що залишається поза обліком, 
належить до витрат з оплати праці. основними 
причинами цього є значні відсотки відрахувань 
до соціальних фондів оплати праці, високий рі-
вень корупції в державних і місцевих органах 
влади, відсутність дієвої нормативно-правової 
бази, низький рівень контролю.

актуальною проблемою, що стосується облі-
ку фінансових результатів на сьогоднішній день 
є відсутність будь-якої класифікації фінансових 
результатів в нормативно-правових актах. існу-
вання досконалої класифікаційної системи до-
зволить створювати ефективні інформаційні об-
лікові моделі, а це в свою чергу підвищить рівень 
аналітичності інформації і дасть змогу приймати 
необхідні рішення кінцевих користувачів [8].

класифікація повинна відповідати, як мінімум, 
двом постулатам: перший – вона має бути теоре-
тично обґрунтованою; другий – застосування її на 
практиці визначається виробничою необхідністю. 
оскільки фінансові результати здійснюють вирі-
шальний вплив на конкурентоспроможність під-
приємства на ринку то доцільно було б, на нашу 
думку ввести таку класифікаційну ознаку як «За 
рівнем системи управління» (рис. 2). Для горизон-
тальної системи управління було б доцільно збира-
ти інформацію, яка стосується прибутковості від-
повідних виробничих підрозділів підприємства. Це 
в перспективі дасть змогу виділити збиткові під-
розділи на підприємстві і дозволить прийняти опе-
ративні рішення задля вирішення цієї проблеми. 
Для вертикальної ієрархічної системи управління 
буде доцільно надавати узагальнену інформацію 
про стан фінансових результатів суб’єкта госпо-
дарювання для здійснення запланованої стратегії 
підприємства. Тобто, інформація, що надається для 
горизонтальної системи управління має значення 
при прийнятті тактичних рішень, а для вертикаль-
ної системи управління використовується для роз-
роблення стратегії підприємства.

В результаті дослідження механізму контролю 
за розподілом фінансових результатів за видами 
діяльності часто виявляють певну невідповідність 
між назвами рахунків, видами діяльності і їх зміс-
том, що викликано розбіжностями між трактуван-
ням інструкції про застосування Плану рахунків 
та нП(С)Бо 1, що визначає види діяльності. Так, 
нП(С)Бо 1 визначає розподіл звичайної діяль-
ності на операційну, фінансову та інвестиційну. 
Згідно з цим нормативно-правовим актом та ін-
струкцією про застосування Плану рахунків до-
ходи, витрати і фінансові результати поділяються 
на операційні, фінансові та інші, а тому важливо 
привести облік доходів і витрат до єдиної системи 
групування тому необхідно уточнити класифіка-
цію цих фінансових категорій з урахуванням ви-
мог зазначених в нП(С)Бо 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності». необхідно детально вивчи-
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ти План рахунків бухгалтерського обліку з питань 
доходів і витрат, щоб зменшити плутанину в ра-
хунках. Так, наприклад, рахунки 74 «інші дохо-
ди» та 97 «інші витрати» майже в повному складі 
містять субрахунки які відносяться до інвестицій-
ної діяльності [1].

Згідно з визначенням інвестиційної діяль-
ності доходи і втрати від участі в капіталі (ра-
хунок 72 і 96 відповідно), які на сьогоднішній 
день відносяться до результатів фінансової ді-
яльності, доцільно віднести до результатів ін-
вестиційної діяльності. Проаналізувавши струк-
туру «Фінансових доходів» (рахунок 73) можна 
зробити висновок, що «Дивіденди одержані» 
(субрахунок 731) та «Відсотки одержані» (су-
брахунок 732) належать до результатів інвести-
ційної діяльності, оскільки є частиною прибутку 
отриманого від інвестицій.

Субрахунок 745 «Дохід від безоплатно одер-
жаних активів» було б доцільно відобразити у 
складі доходів від фінансових операцій. особливої 
уваги потребують рахунки, що стосуються облі-
ку курсових різниць. Так субрахунок 744 «Дохід 
від неопераційної курсової різниці» та субрахунок 
974 «Втрати від неопераційної курсової різниці» 
було б доцільно відобразити у складі рахунків на 
яких обліковуються фінансові операції, а саме на 
рахунках 73 «Фінансові доходи» і 95 «Фінансові 
витрати» відповідно [4].

Раціональне групування ра-
хунків спростить бухгалтерські 
задачі в плані правильного від-
несення сум доходів чи витрат 
на відповідні рахунки залежно 
від діяльності, в якій вони буди 
понесені. Певна невідповідність 
в класифікації рахунків може 
впливати на достовірність ін-
формації, що використовується 
інвесторами, і в подальшому на 
здійснення інвестицій.

Вагомим недоліком Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку є 
те, що в ньому не приділяється 
належної уваги інвестиційній ді-
яльності. Так, рахунок 79 «Фінан-
сові результати» не містить су-
брахунків, що б характеризували 
результати інвестиційної діяль-
ності. і взагалі, в Плані рахунків 
відсутні окремі рахунки для ве-
дення обліку операцій, пов’язаних 
з інвестиційною діяльністю. Тому 
доцільно було б ввести до Плану 
рахунків бухгалтерського облі-
ку окремий субрахунок 794 «Ре-
зультат інвестиційної діяльності». 

В умовах жорсткої конкурен-
ції між підприємствами більше 
шансів на домінування має те, 
яке оперує актуальною інформа-
цією про рентабельність тієї чи 
іншої продукції та зміни попиту 
на неї, що безпосердньо впли-
ває на результати діяльності. 
Ефективне рішення цих питань 
при значному обсязі інформа-
ції неможливе без використання 

комп’ютерних систем автоматизації оператив-
ного і бухгалтерського обліку.

Сучасні тенденції полягають в тому, що біль-
шість конкурентоспроможних підприємств по-
стійно удосконалюють системи автоматизації 
бухгалтерського обліку. Системи оперативного і 
управлінського обліку можуть використовувати-
ся більш універсально, ніж комп’ютерні програми, 
основне призначення яких – підготовка звітів.

Проте, значно вища ефективність досягаєть-
ся при проведенні комплексної комп’ютеризації 
бухгалтерського, оперативного, фінансового і 
управлінського обліку підприємства.

кінцевою метою комплексної автоматизації об-
ліку на підприємстві є створення інформаційної 
бази, яка б сприяла прийняттю управлінських рі-
шень, вибору стратегії на основі аналізу господар-
ської діяльності за різними показниками та досяг-
ненню конкурентноспроможності підприємства.

Сучасна комп’ютерна техніка дає змогу нако-
пичити, систематизувати й узагальнити обліко-
ві дані про доходи та фінансові результати ді-
яльності в автоматичному режимі, що підвищує 
ефективність вирішувати проблеми аналітичного 
обліку доходів і фінансових результатів, завдяки 
широким можливостям у виборі номенклатури 
аналітичних об’єктів, оперативності отримання 
даних про доходи та фінансові результати на 

рис. 2. класифікація фінансових результатів діяльності 
сільськогосподарських підприємств

Джерело: розроблено автором за даними [6]
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будь-яку звітну дату. З'являється можливість 
формувати велику кількість додаткових звітів 
для отримання достовірної інформації.

висновки і пропозиції. основним із індика-
торів ефективності діяльності сільськогосподар-
ського підприємства є його фінансовий результат, 
з метою достовірного визначення якого система 
бухгалетрського обліку потребує створення єди-
ної класифікації видів діяльності господарюю-
чих суб’єктів. оскільки фінансові результати 
здійснюють вирішальний вплив на конкуренто-
спроможність підприємства на ринку то важливо 
впровадити єдину класифікацію фінансових ре-
зультатів і ввести таку класифікаційну ознаку 
як «За рівнем системи управління», що дозво-

лить виявити збиткові підрозділи підприємства, 
та сприятиме управлінському персоналу в роз-
робленні стратегії. 

Вдосконалення потребує також нормативно-
правове забезпечення бухгалтерського обліку 
фінансових результатів. мова йде про План ра-
хунків бухгалтерського обліку. Вагомим його не-
доліком є те, що в ньому не приділяється належ-
на увага інвестиційній діяльності. Тому доцільно 
було б ввести до Плану рахунків бухгалтерського 
обліку окремий субрахунок 794 «Результат інвес-
тиційної діяльності». на нашу думку, це допомо-
же створити відповідність між різними норматив-
но-правовими актами, а також позитивно вплине 
на достовірність облікової інформації.
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наПравления соверШенствования учета финансовЫх результатов 
на сельскохозяйственнЫх ПредПриятиях

аннотация
В статье рассмотрены основные аспекты учета финансовых результатов деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий в современных рыночных условиях. установлено, что при формировании фи-
нансовых результатов и отражении их в финансовой отчетности необходимо учитывать интересы 
различных категорий пользователей. В наше время екплуатационные характеристики персональных 
компьютеров создают предпосылки для автоматизации процесса учета доходов, расходов и финан-
совых результатов. В работе доказано, что использование цифровых программ позволяет субъектам 
хозяйственной деятельности экономить человеческие и финансовые ресурсы на всех стадиях техноло-
гического процесса сбора, накопления и обработки учетной информации.
ключевые слова: учёт, формирование, доходы, расходы, финансовые результаты.

sirenko n.M., Koval s.y.
mykolayiv national Agrarian University 

AreAs of IMproVeMent of ACCountIng fInAnCIAl results  
for AgrICulturAl enterprIses

summary
in the article the basic aspects of accounting financial results of agricultural enterprises in the current market 
conditions. it was established that the formation of financial results and reflected them in the financial 
statements should consider the interests of different categories of users. nowadays Pcs for operational 
characteristics create the preconditions for automating the process of income, expenses and financial results. 
it is proved that the use of digital programs allow business entities save human and financial resources at all 
stages of the process of collection, accumulation and processing of accounting information.
Keywords: accounting, formation, income, expenses and financial results.
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теоретичні засади уПравління  
системою інформаційної безПеки ПідПриємства

смачило т.в., кахній м.і.
Тернопільський національний економічний університет

Досліджено теоретичні аспекти інформаційної безпеки підприємства. обґрунтовано важливість впли-
ву інформаційної безпеки підприємства на його конкурентоспроможність на ринку виробництва, збуту 
товарів і послуг. охарактеризовано важливість системи інформаційної безпеки для мінімізації можливості 
нанесення шкоди інформаційній інфраструктурі підприємства. Виокремлено основні принципи системи 
інформаційної безпеки. Розглянуто етапи управління інформаційною безпекою підприємства.
ключові слова: підприємство, інформація, інформаційна безпека, система інформаційної безпеки, 
управління, конфіденційність, цілісність, доступність.
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Постановка проблеми. Забезпечення ста-
лого розвитку вітчизняних підприємств 

в умовах нестабільності та кризи ускладню-
ється чинниками, серед яких все більшого 
значення набувають загрози інформаційного 
характеру. інформація – це найбільший щодо 
обсягу та один із найважливіших ресурсів 
підприємства. За її допомогою досягається, з 
одного боку, як забезпечення безпеки, конку-
рентоспроможності, сталого розвитку підпри-
ємства, а з іншого – вона може бути загрозою 
для його функціонування.

В сучасних умовах інформаційної доби ХХі ст. 
інформаційна безпека підприємства набуває все 
вагомішого значення, а питання її забезпечення 
стають все більше гострішими. Підприємства, які 
не можуть забезпечити власну інформаційну без-
пеку, стають неконкурентоспроможними на рин-
ку виробництва, збуту товарів і послуг. можна 
стверджувати, що банкрутство підприємств від-
бувається в тому числі і через неспроможність 
ефективного управління та невідповідність інфор-
маційної структури новим умовам господарюван-
ня. незаперечним є те, що будь-яке підприємство 
повинне мати систему інформаційної безпеки, яка 
б попереджала втрату або розголошення інфор-
мації про його діяльність. а тому, виникає необ-
хідність постійного управління системою інфор-
маційної безпеки підприємства для забезпечення 
стабільного та ефективного функціонування, по-
чинаючи з моменту його створення. крім того, у 
зв’язку зі зростанням динаміки злиттів і погли-
нань підприємств, розвитком інформаційного сус-
пільства, вимогами бізнесу проблема інформацій-
ної безпеки потребує постійної уваги.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
ученим вдалося досягти значних успіхів в ца-
рині інформаційної безпеки підприємства. Серед 
найвагоміших досліджень, які висвітлюють різ-
ні аспекти інформаційної безпеки, слід виокре-
мити розробки науковців, серед яких о. Глад-
ківська, м. Гуцалюк, о. Зінченко, а. марущак, 
Д. ольшанський, а. новицький, о. Сороківська, 
В. Хахановський, Л.Дж. Хоффман, В. Цимбалюк, 
м. Швець та інші.

виділення не вирішених раніше частини 
загальної проблеми. незважаючи на наявність 
важливих рекомендацій та настанов провідних 
науковців щодо забезпечення інформаційної без-
пеки підприємства, проблема управління систе-
мою інформаційної безпеки підприємства зали-

шається недостатньо дослідженою. Зміна умов 
зовнішнього середовища, вплив внутрішніх та 
зовнішніх факторів посилюють необхідність удо-
сконалення методів управління інформаційною 
безпекою підприємства, формування ефективної 
системи інформаційної безпеки, оцінки рівня ін-
формаційної безпеки підприємства.

З огляду на зазначене, мета статті полягає у 
теоретичному обґрунтуванні найбільш актуаль-
них проблем управління системою інформаційної 
безпеки підприємства в сучасних умовах.

виклад основного матеріалу. у науковій літе-
ратурі відсутній єдиний підхід до визначення по-
нять «інформаційна безпека» та «інформаційна 
безпека підприємства».

Відповідно до Закону україни «Про основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в 
україні на 2007–2015 роки», інформаційна без-
пека – це стан захищеності життєво важливих 
інтересів людини, суспільства і держави, при 
якому запобігається нанесення шкоди через: не-
повноту, невчасність та невірогідність інформа-
ції, що використовується; негативний інформа-
ційний вплив; негативні наслідки застосування 
інформаційних технологій; несанкціоноване по-
ширення, використання, порушення цілісності, 
конфіденційності та доступності інформації.

найбільш поширене серед країн-членів Євро-
пейського Союзу є визначення поняття «інформа-
ційна безпека» під яким розуміють захист особис-
тої інформації про відправників та одержувачів; 
захист інформації від несанкціонованого доступу; 
створення надійного джерела постачання інфор-
мації, інформаційних послуг та необхідного об-
ладнання; захист інформації, що безпосередньо 
стосується національної безпеки [1].

інформаційна безпека – стан захищеності осно-
вних інтересів особистості, суспільства і держави 
в сфері інформації, включаючи інформаційну та 
телекомунікаційну інфраструктуру, власне ін-
формацію та її параметри: повноту, об’єктивність, 
доступність і конфіденційність [6, с. 88].

Раціональним на наш погляд є визначення 
поняття «інформаційна безпека», як стану за-
хищеності інформаційних відносин та пов’язаних 
із ними інформаційних процесів, за якого до-
сягається стабільний інформаційний розвиток, 
унеможливлюється негативний інформаційний 
вплив та негативні наслідки незаконного засто-
сування інформаційних технологій в усіх сферах 
суспільного життя, у результаті чого можна до-
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сягти створення та ефективного функціонування 
інформаційного суспільства [2].

Виходячи з вище наведеного можна ствер-
джувати, що інформаційну безпеку досліджують 
за такими основними характеристиками: стан за-
хищеності інформаційного середовища та уста-
новлених законом правил, суспільні відносини.

Розглянемо головні підходи до визначення по-
няття «інформаційна безпека підприємства», що 
існують сьогодні:

1) інформаційна безпека підприємства – це 
суспільні відносини щодо створення та підтри-
мання на належному рівні життєдіяльності від-
повідної інформаційної системи [12];

2) інформаційна безпека підприємства – це 
суспільні відносини щодо створення і підтримання 
на належному рівні життєдіяльності інформацій-
ної системи суб’єкта господарської діяльності [10];

3) інформаційна безпека підприємства – це 
відношення рівня інформаційного захисту до рів-
ня інформаційних загроз; сукупність засобів та 
дій уповноважених осіб, спрямованих на захист 
інформаційних ресурсів та інформаційної інфра-
структури даного підприємства в процесі обміну, 
обробки та зберігання інформації на всіх рівнях 
інформаційної системи підприємства [11, с. 5];

4) інформаційна безпека підприємства – це ці-
леспрямована діяльність її органів та посадових 
осіб з використанням дозволених сил і засобів по 
досягненню стану захищеності інформаційного се-
редовища організації, що забезпечує її нормальне 
функціонування і динамічний розвиток [7, с. 94].

узагальнюючи перелічені та інші формулю-
вання, на нашу думку, слід погодитись з визна-
ченням чередниченко а.о., що інформаційна 
безпека підприємства – це стан внутрішнього та 
зовнішнього інформаційно-комунікаційного се-
редовища і процесів управління його складовими 
й діяльністю із забезпечення безпеки, що формує 
відповідний цілям функціонування підприємства 
рівень інформатизації і забезпечує поперед-
ження виникнення загроз інформаційній безпе-
ці й нейтралізацію їх впливу [13, с. 7]. оскільки 
об’єктом інформаційної безпеки підприємства є 
не окремий безпечний стан інформації, інформа-
ційних ресурсів, інформаційної системи, інфор-
маційного середовища, а його інформаційно-ко-
мунікаційне середовище.

Система інформаційної безпеки – це 
взаємопов’язана сукупність напрямів, методів, 
засобів, заходів, які спрямовані на захист інфор-
маційної інфраструктури підприємства від будь-
яких випадкових або навмисних, зовнішніх або 
внутрішніх загроз, що можуть привести до кра-
діжки, пошкодження або несанкціонованій зміні 
та використання інформації, розголошення або її 
витоку. Тому, все те, що орієнтоване на побудо-
ву, підтримку та розвиток системи має основну 
мету – мінімізувати можливість нанесення шко-
ди інформаційній інфраструктурі підприємства, 
а у випадку форс-мажорних обставин звести її 
до мінімуму.

Головною метою системи інформаційної без-
пеки є забезпечення сталого розвитку підпри-
ємства, запобігання загроз його безпеки, захист 
законних інтересів від протиправних посягань, 
недопущення розголошення, втрати, витоку, спо-
творення і знищення інформації, забезпечення 

ефективної виробничої діяльності всіх структур-
них підрозділів. 

Структура системи інформаційної безпеки 
залежить від цілей, завдань, методів і засобів 
діяльності підприємства, особливостей самої ін-
формації (обсягу, цінності), характеру можливих 
загроз, необхідного ступеня надійності захисту, 
вартості системи та інших характеристик. а її 
ефективність – від дотримання інформаційними 
ресурсами відповідного рівня конфіденційності 
(англ. confidentiality, privacy), цілісності (англ. 
integrity) та доступності (англ. Availability) – 
тріади ciA.

Для забезпечення максимально можливого 
ступеню захисту необхідне використання систем-
ного (врахування всіх умов діяльності підприєм-
ства) та комплексного підходів – взаємопов’язане 
використання спеціальних технічних та програм-
них засобів (контролю доступу, моніторингу ви-
токів, антивірусного захисту, міжмережевого 
екранування, захисту від електромагнітних ви-
промінювань), організаційних заходів (документо-
вані процедури і правила роботи з різними ви-
дами інформації, іТ-сервісами, засобами захисту), 
нормативно-правових актів (нормативні докумен-
ти, положення, інструкції), математичних методів 
для оцінки та аналізу інформаційної безпеки, мо-
рально-етичних заходів протидії та інших.

Виходячи з вище наведеного, систему інфор-
маційної безпеки підприємства можна пред-
ставити як сукупність підсистем управління 
елементами інформаційно-комункаційного се-
редовища та підсистем забезпечення інформа-
ційної безпеки.

одним з базових, основних елементів будь-
якої системи в тому числі інформаційної безпеки 
виступають принципи. Для підприємств основни-
ми принципами системи інформаційної безпеки є 
наступні: простота використання, повний контр-
оль (організація безперервного контролю за ста-
ном інформаційної безпеки та моніторинг всіх 
подій), загальна заборона (виконання тільки ві-
домих безпечних дій), відкритої архітектури (за-
безпечення безпеки через неясність, ускладнен-
ня, заплутування і приховування слабких місць), 
розмежування доступу (призначення права на ви-
конання дій), мінімальні привілеї (виділення най-
менших прав і доступу до мінімуму необхідних 
функціональних можливостей програм), достатня 
стійкість (перешкоди у вигляді досить складних 
обчислювальних завдань), мінімізація дублювання 
(мінімізація ідентичних процедур) [3, с. 56-57].

одним із фундаментальних чинників успіш-
ності управління системою інформаційної безпе-
ки підприємства є її побудова на основі міжна-
родних стандартів [9]. 

Проведені дослідження дозволяють виокре-
мити головні етапи управління системою інфор-
маційної безпеки підприємства: 

1. Діагностика загроз інформаційній безпеці.
2. оцінка рівня захищеності системи інформа-

ційної безпеки (на основі системи показників) та 
надійності управлінського персоналу.

3. Планування стратегічних та оперативних 
заходів забезпечення інформаційної безпеки.

4. організація та впровадження заходів за-
безпечення інформаційної безпеки, оцінка їх ре-
зультативності та коригувальні дії [13].
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необхідною умовою підтримання належної 

інформаційної безпеки підприємства є оцінка та 
аналіз її рівня через розрахунок системи показ-
ників [4], а також використання економіко-мате-
матичних моделей (кластерний аналіз, стохас-
тичний факторний аналіз та інші). 

отже, на сьогодні питання інформаційної 
безпеки підприємства повинно розглядатись як 
комплекс взаємопов’язаних заходів, які повинні 
розширюватись і удосконалюватись.

висновки і пропозиції. отже, управління 
системою інформаційної безпеки потребує вра-
хування всіх компонентів інформаційно-комуні-
каційного середовища і організації ефективної 
діяльності із забезпечення інформаційної безпе-
ки. Теоретичним базисом управління системою 
інформаційної безпеки підприємства є цілі, за-

вдання, методи, принципи, засоби забезпечення 
інформаційної безпеки. Дотримання конфіден-
ційності, цілісності та доступності інформації 
дозволить підвищити результативність інфор-
маційної безпеки підприємства – забезпечить 
захист інформації від внутрішніх і зовнішніх за-
гроз, створить сприятливі умови для ефектив-
ного функціонування підприємства і підвищить 
його конкурентоспроможність. Тому управління 
системою інформаційної безпеки слід розгляда-
ти як невід'ємний елемент процесу управління 
підприємством.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у детальній розробці кожного із розглянутих 
нами аспектів в рамках системного дослідження 
теоретичних засад управління системою інфор-
маційної безпеки підприємства.
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теоретические основЫ уПравления  
системой информационной безоПасности ПредПриятия

аннотация
исследованы теоретические аспекты информационной безопасности предприятия. обоснована важ-
ность влияния информационной безопасности предприятия на его конкурентоспособность на рынке 
производства, сбыта товаров и услуг. охарактеризована важность системы информационной безо-
пасности для минимизации возможности нанесения вреда информационной инфраструктуре пред-
приятия. Выделены основные принципы системы информационной безопасности. Рассмотрены этапы 
управления информационной безопасностью предприятия.
ключевые слова: предприятие, информация, информационная безопасность, система информационной 
безопасности, управление, конфиденциальность, целостность, доступность.
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theoretICAl foundAtIons MAnAgeMent  
of the enterprIse's InforMAtIon seCurIty systeM

summary
Theoretical aspects of information security are investigated. The importance of enterprise information 
security influence on its competitiveness in the market of production, sales of goods and services is proved. 
The importance of information security system to minimize the possibility to cause damage of enterprise 
information infrastructure are given. The basic principles of information security system is determined. 
The stages of enterprise information security management are presented.
Keywords: enterprise, information, information security, information security system, management, 
confidentiality, integrity, accessibility.
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система моніторингу ПідПриємництва  
в дерЖавному секторі економіки

старух а.і.
Львівський національний університет імені івана Франка

у статті запропонована система моніторингу, яка реалізується у процесі застосування механізму 
трансформації міжбюджетних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку підприємництва. Запропоно-
вано математичний інструментарій, який дає можливість виявити наявність відхилень у функціонуванні 
механізму підтримки підприємництва у державному секторі економіки та кількісно їх оцінити. Даний 
аналіз побудований на дослідженні динаміки прибутковості підприємств відносно динаміки обсягу активів 
і чисельності працівників. Результатом використання системи моніторингу може бути наявність певного 
критерію або їх системи, на основі якої можливим є визначення чинників, що впливають на діяльність 
державного підприємства.
ключові слова: державний сектор економіки, моніторинг, підприємництво, прибуток, пріоритет, розвиток.

Постановка проблеми. Процес моніторингу є 
одним із найважливіших елементів щодо 

виявлення відхилень у розвитку підприємництва 
державного сектора економіки. на основі аналізу 
підприємництва державного сектора економіки із 
врахуванням міжбюджетних відносин, учасника-
ми яких є державні підприємства, виявлено, що 
чимало даних підприємств характеризуються не-
стабільними фінансовими результатами, що у по-
єднанні із незадовільною якістю надання послуг 
та їх монополістичним становищем зумовлює 
необхідність формування системи моніторингу, на 
основі якої можливим буде ідентифікувати еконо-
мічно успішні підприємства та виявити відхилен-
ня у діяльності тих підприємств, чиї результати 
не відповідають необхідним.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Велику увагу дослідженням сутності моніторин-
гу діяльності підприємств як системи постійного 
спостерігання приділяють такі вітчизняні та за-
кордонні економісти, як В.к. Галіцин, о.а. круг-
лова, В.о. козуб, н.і. мелент’єва, Б.і. Сюркало, 
о.о. Терещенко, Л. о. українська та інші. Вони 
звертають увагу на мету та завдання моніто-
рингу, етапи його проведення та особливості 
організації у залежності від специфічних осо-
бливостей розвитку підприємств та специфіки 
об’єкту спостереження.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. існує велика кількість до-
сліджень сфери підприємництва у державному 
секторі економіки та системи його моніторин-
гу. Проте немає математичного інструментарію, 
який би дав можливість виявити наявність від-
хилень у функціонуванні механізму підтримки 
підприємництва у державному секторі економіки 
та кількісно їх оцінити. 

мета статті. на основі моніторингу є необхід-
ним визначити стан розвитку державних підпри-
ємств, встановити наявні відхилення та виявити 
їх причини. Дослідження системи моніторингу є 
завданням, яке логічно випливає на основі аналі-
зу державних підприємств.

виклад основного матеріалу. Для формуван-
ня системи моніторингу стану розвитку підпри-
ємництва у державному секторі економіки необ-
хідним є визначення ознак такої системи:

– результат використання має бути спрямо-
ваний на формування рекомендацій щодо вдо-
сконалення виробничої-господарської, фінансо-
вої або інвестиційної діяльності підприємства;

– система моніторингу має базуватись на 
об’єктивних методах наукового дослідження;

– система моніторингу має бути спрощена;
Результатом використання системи моніторингу 

може бути наявність певного критерію або їх сис-
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теми, на основі якої можливим є визначення чин-
ників, що впливають на діяльність державного під-
приємства. Дана проблема є надзвичайно складною, 
оскільки потребує дослідження, як внутрішніх фак-
торів об’єкта дослідження, так і зовнішніх чинників. 
Проте, якщо врахувати те, що підприємство може 
впливати тільки на внутрішні чинники, а результат 
застосування системи моніторингу має бути спря-
мований на формування рекомендацій щодо вдо-
сконалення виробничо-господарської, фінансової та 
інвестиційної діяльності, то логічним висновком є те, 
що дана система враховуватиме тільки ті чинники 
на які державне підприємство може впливати.

Економічний розвиток підприємництва у дер-
жавному секторі економіки має опиратись на 
наявність інструментів із відстеження динамі-
ки зміни ефективності їх функціонування. До 
засобів, які можуть бути використані з метою 
розв’язання зазначеної проблеми можна відне-
сти математичний апарат покликаний досліди-
ти граничну зміну залежності чистого прибутку 
підприємства від динаміки чисельності працівни-
ків та обсягів власного капіталу і зобов’язань. 

Для моніторингу стану розвитку підприємни-
цтва у державному секторі економіки можливим 
є використання такого рівняння:

( )0 1 3 ,
t k tc ck k P k s l Pα βτ
−

+ + =             (1)
де Pct–1

 – чистий прибуток у часовому періоді 
t – 1, грн.; τ – вільний коефіцієнт степеневої за-
лежності; α, β – степеневі коефіцієнти; с – об-
сяг власного капіталу державного підприємства, 
який використовується підприємством, грн.; l – 
чисельність працівників, осіб; Pct

 – чистий прибу-
ток у часовому період t, грн.; k0, k1, k3 – коефіці-
єнти регресії, розраховані на основі застосування 
методу найменших квадратів; s – обсяг активів 
(сума власного капіталу і зобов’язань), грн.

Варто зазначити, що лінійний характер за-
лежності (1) може бути відображений тільки 
на тих графіках, де на осях відображатиметься 
тільки два параметра: чистий прибуток і вели-
чина τsαlβ. на підставі аналізу рівняння (1) можна 
буде зробити такі висновки:

– якщо k1<0, то переважає циклічний харак-
тер чергування прибутку і збитку, що свідчить 
про високий рівень нестабільності досліджувано-
го державного підприємства;

– якщо 0<k1<1, то вплив попередніх значень 
чистого прибутку на їх поточні значення є не-
значним. До причин можна віднести те, що ке-
рівництво підприємства не має на меті зростання 
чистого прибутку.

– якщо k1>1, то попередні значення прибутку 
впливають на поточні значення даного показника 
і цей вплив, в основному, орієнтований на зрос-
тання даного показника. Це свідчить про те, що 
для даного державного підприємства характер-
ним є високий рівень економічного розвитку або 
наявний значний потенціал для цього.

– якщо k2<0, то це свідчить про те, що активи і 
чисельність працівників мають негативний вплив 
на чистий прибуток. Причиною цього може бути 
те, що на підприємстві «роздутий» склад персо-
налу, зобов’язання значно перевищують влас-
ний капітал, до складу основних засобів входять 
об’єкти, що не впливають на виробничий процес 
або взагалі не використовуються на підприємстві.

– якщо 0<k2<1, то це є підтвердженням того, 
що активи і чисельність працівників мають не-
сприятливий вплив на чистий прибуток, проте 
цей вплив є значно меншим ніж у попередньому 
варіанті. Фактично це свідчить про неефективне 
використання персоналу та активів.

– якщо k2>1, то це доводить наявність тенден-
ції на зростання для чистого прибутку за раху-
нок ефективного використання наявних активів 
та персоналу. Якщо зазначений коефіцієнт біль-
ший одиниці, то доцільним є припущення про 
наявність високого рівня економічного розвитку 
для даного державного підприємства.

на рис. 1. представлено приклад застосуван-
ня рівняння (1) для моніторингу стану розвитку 
ДП нак «нафтогаз україни» за період з 2008 по 
2015 рр.

рис. 1. залежність чистого прибутку  
від обсягу активів та чисельності працівників  

для дП нак «нафтогаз україни»
Примітка: побудовано автором за даними [1]

обгрунтування використання саме степене-
вого методу зважування активів і чисельності 
працівників для побудови рівняння (1) можна 
привести на основі того, що таким чином збе-
рігається нелінійний характер залежності між 
чистим прибутком та зазначеними параметрами. 
Даний характер динаміки легко простежити на 
основі застосування тривимірного представлення 
досліджуваних величин. 

Як бачимо з рис. 1, залежність чистого при-
бутку від активів є слабшою ніж від чисельності 
працюючих. Це свідчить про неефективне за-
стосування основних засобів підприємства або 
значного перевищення зобов’язань над власним 
капіталом. Рівняння, яке відображає залежність, 
наведену на рис. 1, є наступним:

( )0,28 2,411340,96 0,0833 0,011 0,002 .
t k tc cP s l P
−

− + − =  (2)
коефіцієнт кореляції між значеннями чистого 

прибутку і тими, що отримані на основі викорис-
тання рівняння (2) складає 0,76, що свідчить про 
те що дане рівняння може використовуватись на 
практиці.

на основі детального опису рис. 1 можливим 
є ідентифікування стану розвитку державного 
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підприємства нак «нафтогаз україни», зокре-
ма, можливим є визначення яка із складових і 
яким чином впливає на зміну чистого прибутку 
державного підприємства. Проте варто зауважи-
ти, що інколи розвиток підприємництва у дер-
жавному секторі економіки ідентифікується не 
на основі динаміки чистого прибутку. Це відбу-
вається тоді коли об’єктом аналізу є казенні під-
приємства. Процес їх дослідження це складна і 
багатогранна процедура і потребує застосування 
ситуаційного підходу.

Варто зазначити, що аналіз графічного пред-
ставлення залежності між досліджуваними па-
раметрами не завжди дає можливість однознач-
но судити про стан розвитку підприємництва у 
державному секторі економіки. Тому для вирі-
шення зазначеної проблеми доцільним є зведен-
ня використання системи моніторингу до одного 
показника, на основі якого можливим є підтвер-
дити або спростувати наявність достатнього рів-
ня економічного розвитку. Показник розраховано 
як зміну площі фігури, яку утворюють чотири 
параметри: чистий прибуток, чисельність пра-
цівників, обсяг власного капіталу та зобов’язань. 
Приведемо аналогічні математичні перетворення 
для рівняння (1). З цією метою запишемо дане 
рівняння таким чином:

( )0 2 1 .
t t kc ck k s l P k Pα βτ

−
+ = −                 (2)

Як бачимо, одним із недоліків застосування 
лінійної залежності для поєднання складових 
рівняння (1) є те, що неможливим є вивести 
абсолютну зміну чистого прибутку із рівняння. 
Тому необхідним є записати більш спрощене 
рівняння залежності саме абсолютної зміни чи-
стого прибутку від обсягу активів та кількості 
працівників:

( )0 1 ,ck k s l Pα βτ′ ′+ = ∆                   (3)
де ∆Рс – зміна чистого прибутку, грн.; ( )0 1 ,ck k s l Pα βτ′ ′+ = ∆, ( )0 1 ,ck k s l Pα βτ′ ′+ = ∆ – 

коефіцієнти регресії, що можуть бути отримані 
на основі методу найменших квадратів.

Для обґрунтування спрощення досліджуваної 
залежності до форми (3) варто зазначити, що ре-
алізація системи моніторингу буде орієнтуватись 
саме на зміну чистого прибутку. Це зумовлено 
особливостями вітчизняної практики ведення 
підприємництва у державному секторі економіки, 
оскільки у значній кількості державних суб’єктів 
господарювання спостерігається від’ємне значен-
ня чистого прибутку, що суперечить степеневій 
залежності, але доцільність якої вже обґрунтова-
на вище. Рівняння (3) дає можливість вирішити 
дану суперечність та адаптувати досліджувані 
економічні процеси до потреб реалізації системи 
моніторингу.

Представимо рівняння залежності чистого 
прибутку та активів і чисельності працівників 
для ДП нак «нафтогаз україни» на основі фор-
ми рівняння (3) та наведемо відповідну графічну 
інтерпретацію (рис. 2).

Рівняння, яке відображає залежність пред-
ставлену на рис. 2. є наступним:

( )1.28 0.63162.5 0.011 0.02 cs l P− − = ∆            (4)
Як бачимо з рис. 2, зміна чистого прибутку є 

більшою при збільшенні активів та чисельності 
працівників для досліджуваного підприємства, 
при чому зміна активів значно сильніше впливає 
на зміну чистого прибутку. Рівняння (4) дає мож-
ливість судити про доцільність впровадження ре-
гуляторних рішень щодо зміни виробничо-госпо-
дарської та фінансової діяльності досліджуваного 
підприємства. Так, на основі рис. 2 та рівн. 4 є мож-
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рис. 3. система моніторингу стану розвитку підприємництва у державному секторі 
економіки з урахуванням пріоритетів розвитку державних підприємств

Примітка: побудовано автором
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ливість визначити залежність між показниками: 
на падіння чистого прибутку сильніше впливають 
активи підприємств, а отже, зростання обсягу 
зобов’язань несприятливо впливає на фінансовий 
стан підприємства. Зростання чисельності праців-
ників також спричиняє значну зміну чистого при-
бутку у напрямку його зменшення, тому керівни-
цтву ДП нак «нафтогаз україни» слід провести 
реструктуризацію боргових зобов’язань та удо-
сконалити адміністративний апарат підприємства.

рис. 2. залежність чистого прибутку  
від чисельності працівників та обсягу активів  

для дП нак «нафтогаз україни»
Примітка: побудовано автором за даними [1]

Таким чином, на основі проведеного аналізу, 
можна зробити висновок, що незважаючи на наяв-
ність неспритних тенденцій у 2015 р., все ж можна 
відзначити наявність перших «кроків» відновлення 

вітчизняного підприємництва у державному секторі 
економіки. на рис. 3 представлено місце системи мо-
ніторингу механізмів трансформації міжбюджетних 
відносин з урахуванням пріоритетів розвитку під-
приємництва у державному секторі економіки.

Як бачимо з рис. 3 система моніторингу фор-
мується і реалізується центральними органами 
влади, які на її основі приймають регуляторні 
рішення щодо розвитку підприємництва у дер-
жавному секторі економіки. 

висновки і пропозиції. Система моніторин-
гу реалізується у процесі застосування меха-
нізму трансформації міжбюджетних відносин 
з урахуванням пріоритетів розвитку підприєм-
ництва, що передбачено цілями її застосуван-
ня: виявлення відхилень у процесі здійснення 
трансферних відносин між органами державної 
влади і державними підприємствами. Виходя-
чи із мети використання системи моніторингу 
запропоновано математичний інструментарій, 
який дає можливість виявити наявність від-
хилень у функціонуванні механізму підтримки 
підприємництва у державному секторі економі-
ки та кількісно їх оцінити. Даний аналіз побу-
дований на дослідженні динаміки прибутковості 
підприємств відносно динаміки обсягу активів і 
чисельності працівників.

Регуляторні рішення формуються і реалізу-
ються після того, як виявленні недоліки на етапі 
застосування системи моніторингу. Дані рішення 
полягають у перерахунку структури розподілу 
грошових засобів серед державних підприємств 
україни, яка базується на двох принципах: фі-
нансова успішність підприємства та його роль у 
суспільстві. Це дає змогу визначити раціональ-
ні напрямки застосування коштів, які є об’єктом 
міжбюджетних відносин та покращити середню 
ефективність функціонування суб’єктів держа-
ної форми власності.
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система мониторинга ПредПринимательства  
в государственном секторе Экономики

аннотация
В статье предложена система мониторинга, которая реализуеть-ся в процессе применения механиз-
ма трансформации межбюджетных отношений с учетом приоритетов развития предпринимательства. 
Предложено математический инструментарий, позволяющий выявить наличие отклонений в функци-
онировании механизма поддержки предпринимательства в государственном секторе экономики и ко-
личественно их оценить. Данный анализ построен на исследовании динамики прибыльности предпри-
ятий относительно динамики объема активов и численности работников. Результатом использования 
системы мониторинга может быть наличие определенного критерия или их системы, на основе которой 
возможно определение факторов, влияющих на деятельность государственного предприятия.
ключевые слова: государственный сектор экономики, мониторинг, предпринимательство, прибыль, 
приоритет, развитие.
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сПособи цінової та нецінової конкуренції у сучасному бізнесі

таран т.о.
національний університет харчовий технологій

у статті обґрунтовано важливість конкуренції як ринкового інституту. Визначено сутність та наведені основні 
характеристики методів конкурентної боротьби. узагальнено способи цінової та нецінової конкуренції. 
Досліджені способи конкурентної боротьби, що зазвичай застосовують на ринках Західної Європи та СШа. 
Визначено, що важливим способом конкуренції є підтримка розвитку брендів. Запропоновані оптимальні 
способи конкуренції на ринку україни, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
ключові слова: конкуренція, ціна, конкурентні переваги, знижка, умови обслуговування, споживачі, ринок.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Розвиток глобалізаційних процесів 

та глибока інформатизація суспільства в умо-
вах активізації конкурентної боротьби сприяють 
підвищенню конкуренції у різних її проявах у 
всіх сферах бізнесу. Так, механізм конкуренції 
забезпечує вільне змагання окремих виробників 
(продавців) за покупців (споживачів), рівновагу 
попиту і пропозиції, постійне підвищення якос-
ті продуктів та відповідно ступеня задоволеності 
споживача [1, с. 51].

В умовах сучасної економічної кризи, що су-
проводжується падінням купівельної спромож-
ності споживачів, поряд з неціновими способами 
конкуренції актуальними стають цінові способи 
конкурентної боротьби. Відповідно важливим 
завданням є формування комплексу можливих 
конкретних заходів, які можуть використовува-
тись вітчизняними підприємствами задля покра-
щення власної конкурентної позиції на ринку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню конкуренції присвячені праці багатьох 
сучасних науковців, зокрема значний внесок у 
вивчення способів цінової та нецінової конкурен-
ції зробили такі вчені як: Г. азоєв, В. арестен-
ко, Л. Балабанова, а. Воронкова, і. Должанський, 
Т. Загорна, Ю. іванов, С. клименко, Ж.Ж. Ламбен, 
В. Павлова, м. Портер, Р. Фатхутдінов, В. Шинка-
ренко та інші. основними методами конкурентної 
боротьби між продавцями споживчого ринку є ці-
нова та нецінова конкуренція [2, с. 30]. Водночас 
існує потреба в узагальненні способів конкуренції 

в межах цих методів, а також деталізації тих з 
них, які можуть бути успішними в умовах ринко-
вої економіки у сучасному бізнесі.

мета та завдання статті. метою статті є те-
оретичне обґрунтування способів цінової та не-
цінової конкуренції у сучасному бізнесі. Для ви-
рішення поставленої мети було сформульовано 
наступні завдання:

– визначити сутність конкуренції в умовах 
ринку;

– визначити способи цінової та нецінової кон-
куренції, що можуть застосовуватись сучасними 
підприємствами.

виклад основного матеріалу дослідження. 
конкуренція є найважливішою умовою функці-
онування ефективної сучасної ринкової економі-
ки. конкуренція (від лат. concurere – зіштовху-
юсь) – економічне суперництво і боротьба між 
приватними і колективними товаровиробниками 
і продавцями товарів і послуг за найвигідніші 
умови їх виробництва і збуту, за привласнення 
найбільших прибутків, в процесі якого стихійно 
регулюються пропорції суспільного виробництва 
[3]. основне завдання і головна функція конку-
ренції – завоювати ринок, в боротьбі за спожи-
вача перемогти своїх конкурентів, забезпечити 
одержання сталого прибутку [4, с. 16].

Ведення конкуренції здійснюється за допо-
могою різних способів, які включають як засто-
сування цінових інструментів, так і використан-
ня інших переваг, якими володіє підприємство 
на ринку.

starukh A.I.
ivan Franko Lviv national University

entrepreneurshIp MonItorIng systeM In stAte systeM of eConoMy

summary
The paper studies system of monitoring, which is implemented in the process of inter-budgetary relations 
transformation mechanism application taking into consideration entrepreneurship development priorities. 
The author offers mathematical instrumentarium, which enables to find out deviation in entrepreneurship 
support functioning mechanism in state sector of economy and estimate them quantitative. The paper is 
based on the research of enterprise profitableness dynamics with regard to the volume of assets dynamics 
and quantity of employees. The obtained result of monitoring system use can be availability of certain 
criterion or system, on the basis of which it is possible to identify factors that influence on the state 
enterprise activity. 
Keywords: state sector of economics, monitoring, entrepreneurship, profit, priority, development. 
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Цінова конкуренція – це вид конкурентної бо-

ротьби за допомогою зміни цін на товари [5, с. 38]. 
При ціновій конкуренції основним засобом су-
перництва є зниження цін на товари фірми від-
носно цін на подібну продукцію в конкурентів. Це 
може досягатись за рахунок більш низьких, ніж 
у конкурента, витрат, або через застосування 
стратегії розширення частки ринку, що реалізу-
ється шляхом втрати частини прибутку.

основними способами цінової конкуренції ви-
значено [6, с. 81]:

– знижка з прейскурантів. найбільш поши-
реним є встановлення цін зі знижками: знижки 
за прискорення оплати, знижки за платіж готів-
кою; знижки за кількість товару або серійність; 
дилерські знижки та ін. Використання знижок 
виправдане лише відносно товарів з еластичним 
попитом [4, с. 18];

– використання демпінгових цін. Даний спо-
сіб передбачає зменшення ціни на продукт до 
рівня, що не покриває витрати на його виробни-
цтво, з розрахунку на фінансові труднощі кон-
курентів, що пропонують аналогічні товари, та 
витіснення їх з ринку. Потім ціни підіймаються 
знову, і підприємство, що застосовує цей спосіб, 
отримує прибутки на завойованій частці ринку. 
у ряді випадків до демпінгу підприємства вда-
ються з метою отримання готівкових грошових 
коштів, наприклад для розплати за договірними 
зобов'язаннями;

– сезонний розпродаж. Спосіб включає зниж-
ки, які встановлюються за придбання товару в пе-
ріод відсутності попиту (знижки на кондиціонери 
взимку, вироби з хутру влітку тощо) [5, с. 28];

– розпродаж за зниженими цінами продукції, 
термін реалізації якої закінчується (цей вид ці-
нової конкуренції може успішно застосовуватись 
підприємствами-виробниками за допомогою ме-
режевого рітейлу, який характеризується висо-
ким рівнем відвідуваності);

– подовження строків споживчого кредиту на 
придбання товарів довгострокового користування 
(автомобілі, побутова техніка, електроніка тощо).

 В сучасних умовах в країнах з розвинутою 
ринковою економікою відкрита цінова конкурен-
ція може не використовуватися. Зниження цін у 
одного з продавців товару викликає аналогічні дії 
інших конкурентів, що не призводить до зміни по-
зиції фірми на ринку, а лише зменшує прибутко-
вість галузі в цілому [2, с. 30]. Зниження ціни на 
продукт з метою активізації споживчого попиту 
підприємство може використовувати у коротко-
строковому періоді. Цілями можуть бути приве-
дення товарних запасів до оптимального рівня або 
зміна асортименту. натомість у подальшому слід 
здійснити повернення до звичайного рівня ціни.

натомість в основі нецінової конкуренції ле-
жить продаж товарів більш високої якості й на-
дійності, що досягається за рахунок технічних 
переваг виробника. Її методами вважають дійове 
рекламно-інформаційне забезпечення, марке-
тингові програми, продуктові й технологічні ін-
новації, перспективність продукції, відповідність 
міжнародним стандартам, дизайн, зручність об-
слуговування та використання [7, с. 108]. отже, 
способами нецінової конкуренції є [1; 6; 7]:

1) поліпшення якості продукції. Поліпшення 
якісних показників продукції (кращі технічні 

характеристики, більш якісне складання, поліп-
шений дизайн і т. і.) дає змогу збільшувати об-
сяги її продажу без зниження ціни порівняно з 
конкурентами. Більше того, поліпшення якісних 
показників товару, часто дозволяє розширювати 
обсяги його продажу навіть при підвищенні ціни 
на нього;

2) створення нової продукції для задоволення 
як існуючих, так і нових потреб. Підприємство 
може створити продукцію, що задовольнятиме 
споживчий попит іншим чином або задовольня-
тиме потреби, що не існували раніше;

3) кращі умови продажу товарів та послуг. 
Підприємство може пропонувати споживачеві 
(покупцю) більший термін гарантії на проданий 
товар, безплатну його доставку та монтаж або 
введення в експлуатацію співробітниками під-
приємства-виробника. умови продажу можуть 
включати у себе як високий рівень обслугову-
вання покупця, так і підвищене гарантійне та по-
точне обслуговування.

При неціновій конкуренції роль ціни не змен-
шується, проте на перший план виступають спо-
живчі властивості товару, які містять не лише 
набір техніко-економічних параметрів, а й пев-
ний рівень умов постачання, технічне обслугову-
вання тощо. Саме це, а не зниження ціни, дозво-
ляє залучити нових покупців.

на ринках Західної Європи та СШа зазвичай 
застосовують такі способи конкурентної боротьби: 
традиційну рекламу і маркетингові заходи, купо-
ни на знижку, спеціальні пропозиції, пролонгацію 
гарантійних умов, системи доставки товарів до-
дому, інноваційне використання технологій для 
покупців, в тому числі самосканування товарів в 
супермаркетах, інтернет-послуги торгівлі [8].

крім того слід прийняти до уваги, що важ-
ливим способом конкуренції є підтримка роз-
витку брендів. надійна лояльність до бренду 
дозволяє встановлювати більш високі ціни і 
отримувати більший прибуток. коли споживачі 
сильно прив'язані до бренду, вони можуть на-
віть не розглядати продукти конкурентів в якос-
ті аналогічної покупки [9].

Сучасний стан конкуренції на споживчому 
ринку україни характеризується переважним 
розвитком цінової конкуренції між окремими 
продавцями товарів. Причиною цього є низький 
рівень доходів покупців та низькі купівельні 
можливості більшості населення. Проте на окре-
мих сегментах ринку, при реалізації товарів, що 
орієнтовані на споживача з середнім та висо-
ким рівнем доходів, все більше (а іноді – визна-
чальне) значення в боротьбі за покупця мають 
інструменти нецінової конкуренції [2, с. 30]. уза-
гальнимо способи конкуренції, що, на наш по-
гляд, сприятимуть підвищенню конкурентоспро-
можності підприємства:

– широке застосування знижок з ціни, у тому 
числі шляхом залучення в цей процес інших 
учасників торговельного ланцюгу (виробника, по-
середника, продавця);

– створення та пропозиція брендових товарів, 
що сприятимуть формуванню прихильності по-
купців до певного продукту;

– пропозиція довших, ніж у основних конку-
рентів, строків споживчого кредиту на придбан-
ня товарів довгострокового користування;
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– подовжене гарантійне обслуговування, що 
дозволяє створити для споживача елемент «до-
вшої захищеності»;

– використання інноваційних елементів в тор-
гівлі (самосканування, поштові відділення, екс-
прес-служби);

– забезпечення комфортності покупок та ви-
сокого рівня якості обслуговування (створен-
ня зон відпочинку у супермаркетах, зворотній 
зв’язок з покупцями та ін.).

В сучасних умовах господарювання нецінова 
конкуренція набуває форми перманентного впро-
вадження інновацій, реалізованих на основі на-
уково-дослідного прогресу. інновації все більше 
стають способом посилення міжнародної конку-
рентоспроможності, оскільки ведуть до зниження 
собівартості і створення нових потреб, зростання 
прибутку, поліпшення іміджу виробника. Відпо-
відно вітчизняні підприємства мають прагнути 
поширити інноваційну діяльність на виробничі 
процеси, матеріально-технічне постачання, ме-
тоди комерціалізації та організаційні структури.

комбіноване застосування способів цінової 
і нецінової конкуренції дозволить вітчизняним 
підприємствам отримати додаткові переваги. При 
застосуванні цінових способів конкуренції під-
приємство може отримати контроль над великою 
часткою ринкового сегмента і покупців, а також 
здійснювати підготовку до виведення на ринок 
нових продуктів з поліпшеними характеристи-
ками при одночасному зниженні їх собівартості. 
натомість здійснюючи ефективне керівництво 
способами нецінової конкуренції, підприємство 

може досягти обслуговування або умов продажів, 
більш високого рівня, ніж у конкурентів.

висновки. В складних умовах високої кон-
куренції на ринку, підприємства мають засто-
совувати різні способи конкуренції, що здатні 
допомогти суб’єкту господарювання досягти по-
ставлених цілей. основними способами цінової 
конкуренції є: знижка з прейскурантів; викорис-
тання демпінгових цін; сезонний розпродаж; роз-
продаж за зниженими цінами продукції, термін 
реалізації якої закінчується; подовження строків 
споживчого кредиту на придбання товарів довго-
строкового користування. основними неціновими 
способами є: поліпшення якості продукції; ство-
рення нової продукції для задоволення як існу-
ючих, так і нових потреб; кращі умови продажу 
товарів та послуг. 

Проведене дослідження цінових та нецінових 
методів конкуренції дає змогу запропонувати 
можливий набір заходів, що сприятимуть під-
вищенню конкурентоспроможності підприємств, 
якими визначені: широке застосування знижок 
з ціни, у тому числі шляхом залучення в цей 
процес інших учасників торговельного ланцюгу; 
створення та пропозиція брендованих товарів, 
що сприятимуть формуванню прихильності по-
купців до певного продукту; пропозиція довших, 
ніж у основних конкурентів, строків споживчого 
кредиту на придбання товарів довгострокового 
користування; подовжене гарантійне обслугову-
вання; використання інноваційних елементів в 
торгівлі; забезпечення комфортності покупок та 
високого рівня якості обслуговування.
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агроконсалтинговий центр в розрізі економічного оздоровлення 
сільськогосПодарських ПідПриємств 

ткаченко о.с.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

у статті досліджені етапи становлення сільськогосподарських консультаційних служб в україні та 
за кордоном. Проаналізовано стан інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві 
Дніпропетровської області. Визначено, що однією з необхідних умов економічного оздоровлен-
ня сільськогосподарських підприємств, є своєчасне виявлення проблемних аспектів діяльності, ще на 
етапі виникнення кризової ситуації. Запропоновано створення на базі Дніпропетровського державно-
го аграрно-економічного університету агроконсалтингового центру з питань економічного оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств. обґрунтована необхідність функціонування агроконсалтингового цен-
тру з питань економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств.
ключові слова: консультування, сільськогосподарські підприємства, економічне оздоровлення, 
ефективність, агроконсалтинговий центр.

Постановка проблеми. Сільськогосподар-
ські підприємства, які опинилися на межі 

банкрутства потребують розробки відповідного 
механізму поширення знань, достовірної інфор-
мації та досвіду. Даний механізм є складовою 
економічного оздоровлення сільськогосподар-
ських підприємств.

В сучасних умовах господарювання достовір-
на інформація для сільськогосподарських під-
приємств, так як земля, праця і капітал, є важ-
ливою умовою їх діяльності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. ін-
формаційно-консультаційні послуги в сільському 
господарстві на різних етапах у своїх наукових 
працях досліджували такі вчені, н.В. Бондарчук, 
о.В. кустовська, В.В. клочан, і.В. коваль, к.а. ан-
тошин, Л.м. Середа, Ю.В. Довгань, Т.П. кальна-
Дубінюк, і.П. кудінова, Л.Х. Рибак, Р.Я. корінець. 
Сутність економічного оздоровлення сільськогос-
подарських підприємств в наукових працях до-
сліджували Д.В. Палій, а.м. Бричко., о.м. Лизу-
нова, н.н. Жиліна.

таран т.а.
национальный университет пищевых технологий 

сПособЫ ценовой и неценовой конкуренции  
в современном бизнесе

аннотация
В статье обоснована важность конкуренции как рыночного института. определена суть методов кон-
курентной борьбы и приведены основные их характеристики. обобщены способы ценовой и неценовой 
конкуренции. исследованы способы конкурентной борьбы, которые обычно применяют на рынках За-
падной Европы и СШа. определено, что важным способом конкуренции является поддержка развития 
брендов. Предложены оптимальные способы конкуренции на рынке украины, способствующие повы-
шению конкурентоспособности предприятия.
ключевые слова: конкуренция, цена, конкурентные преимущества, скидка, условия обслуживания, 
потребители, рынок.

taran t.A.
national University of Food Technologies

Methods of prICe And non-prICe rIVAlry In Modern busIness

summary
The article substantiates the importance of competition as a market institution. The methods of competition 
are determined, and their basic characteristics are given. The methods of price and non-price competition 
are generalized. The ways of competition, which are commonly used in Western Europe and the United 
states, are explored. it was determined that an important way of competition is to support the development 
of brands. The optimal methods of competition on the Ukrainian market, contributing to increasing the 
competitiveness of enterprises were proposed.
Keywords: competition, price, competitive advantages, discount, terms of service, consumers, market. 
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виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Питанням агроконсалтингу 
присвячено багато наукових праць, але потребує 
подальшого вивчення проблема функціонування 
агроконсалтингового центру з питань економічного 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств 
на базі вищого навчального закладу. Потреба в 
подальших наукових дослідженнях особливос-
тей діяльності та взаємодії агроконсалтиногового 
центру з питань економічного оздоровлення сіль-
ськогосподарських підприємств з виробничими та 
науковими зв’язками вищого навчального закла-
ду зумовлює вибір теми наукового дослідження та 
підтверджує його актуальність.

мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
значення сутності поняття економічного оздоров-
лення сільськогосподарських підприємств, ана-
ліз науково-методичних тверджень та розробка 
пропозицій, щодо створення агроконсалтингового 
центру з питань економічного оздоровлення сіль-
ськогосподарських підприємств в структурі ви-
щого навчального закладу.

виклад основного матеріалу. В кризових 
умовах господарювання актуальною для вітчиз-
няних сільськогосподарських підприємств, які 
опиняються на межі банкрутства є необхідність 
розробки дієвого механізму поширення знань, 
досвіду та достовірної інформації, який сприяти-
ме успішному проведенню заходів для їх еконо-
мічного оздоровлення.

Розглядаючи сутність поняття економічного 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств 
Д.В. Палій зазначає, що економічне оздоровлення 

сільськогосподарських підприємств – це процес, 
який порівно виконується державою і внутріш-
нім менеджментом сільськогосподарського під-
приємства з метою подолання кризи платоспро-
можності та підвищення потенціалу ефективного 
розвитку виробничо-господарського потенціалу 
підприємства [5, с. 20].

а.м. Бричко розглядає економічне оздоров-
лення сільськогосподарських підприємств як 
комплекс заходів, що спрямовані на виведення 
підприємства з кризового стану, відновлення ста-
більності в його роботі, потенційне розширення 
виробництва, загальне підвищення ефективності 
фінансового менеджменту та маркетингу [2].

на нашу думку економічне оздоровлення 
сільськогосподарських підприємств – це процес 
запровадження системи заходів по зниженню 
витрат і ризиків спрямованих на усунення не-
платоспроможності, відновлення фінансової стій-
кості та забезпечення економічної рівноваги на 
тривалий період. 

В сучасних умовах господарювання достовір-
на інформація для сільськогосподарських під-
приємств, так як земля, праця і капітал, є важ-
ливою умовою їх діяльності.

Багаторічний світовий досвід показує, що зна-
чна кількість суб’єктів сільськогосподарської під-
приємницької діяльності банкрутує через недоста-
чу інформації і знань. Тому цілком закономірною 
є увага, яку розвинені країни завжди приділяли 
пошуку ефективних форм поширення інформації 
серед користувачів. Поступово прийшло усвідом-
лення, що вирішення проблеми можливе лише 

шляхом створення цілісної систе-
ми інформаційно-консультаційно-
го забезпечення аграрної сфери, 
що набула поширення як інфор-
маційне обслуговування мережі 
спеціалізованих консультаційних 
та інжинірингових служб [3, с. 25].

у сільському господарстві 
багатьох країн світу функціонує 
система аграрного консалтингу, 
основні принципи і методи якої 
збігаються з консультуванням, 
хоча основну увагу приділено 
розповсюдженню знань. Служба 
аграрного консалтингу може до-
сягти змін у напрямі, який вона 
вважає бажаним для фермерів, 
наприклад, покращення контр-
олю за хворобам рослин. Вона 
може сприяти допомозі фер-
мерам у виборі ефективнішої 
технології з метою підвищення 
рентабельності або навчити фер-
мерів так вирощувати бажані 
сільськогосподарські культури 
чи розводити тварин, щоб одер-
жати максимальний прибуток. 
консультування є ефективним 
інструментом тільки у разі ком-
бінування його з іншими інстру-
ментами, такими як маркетин-
гові дослідження, забезпечення 
ресурсами та кредитами. Ефек-
тивність інвестицій в аграрному 
консалтингу зазвичай висока 

рис. 1. взаємодія елементів структури агроконсалтингового центру  
з питань економічного оздоровлення

Джерело: розроблено автором

Агроконсалтинговий центр з питань економічного 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств

Провідні с/г 
підприємства області 
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фірм
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фірми
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за умови, що консультування та дослідження 
добре організовані та координовані. основною 
метою діяльності служб аграрного консалтингу 
є поширення та впровадження у виробництво 
сучасних досягнень науки, техніки і техноло-
гій, а також надання сільськогосподарським 
товаровиробникам і сільському населенню кон-
сультаційних послуг з питань менеджменту, 
маркетингу, застосування сучасних технологій 
та розвитку соціальної сфери села, підвищен-
ня рівня знань і вдосконалення практичних на-
вичок прибуткового господарювання сільсько-
господарських товаровиробників та сільського 
населення. найважливіша функція агроконсал-
тингових формувань полягає в тому, щоб на-
вчити сільгоспвиробників самостійно приймати 
рішення за ринкових умов [4, с. 165].

В розвинених країнах світу протягом багатьох 
десятиліть функціонують сільськогосподарські 
консультаційні служби, як засіб розповсюдження 
знань серед сільськогосподарських товаровиробни-
ків. Створення цих служб викликано необхідністю 
допомогти фермерам, які не мають належної осві-
ти і досвіду роботи ефективно господарювати, та 
використовувати досягнення науковців при роботі 
своїх підприємств.

ми погоджуємося із твердженням н.В. Бон-
дарчук, яка наголошує на доцільності організа-
ції інформаційно-консультаційної служби на базі 
науково-дослідних і освітніх установ [1]. 

В Дніпропетровській області прикладом сіль-
ськогосподарських інформаційно-консультацій-
них служб є створене 22 вересня 2005 року ТоВ 
«Дніпропетровська сільськогосподарська дорад-
ча служба». Згідно зі статутом ТоВ «Дніпропе-
тровська сільськогосподарська дорадча служба» 
метою діяльності ТоВ є:

– сприяння прибутковій діяльності сільсько-
господарських підприємств та підвищення рівня 
життя сільського населення через активне на-
вчання, запровадження сучасних досягнень на-
уки, техніки і технологій, інформаційне забез-
печення;

– провадження освітньої діяльності для сіль-
ського населеннята сільськогосподарських то-
варовиробників ізпитань менеджменту, мар-
кетингу, права, рослинництва, тваринництва, 
застосування сучасних технологій та з інших пи-
тань, що пов’язані з сільськогосподарською до-
радчою діяльністю.

– ТоВ здійснює свою статутну діяльність 
на засадах підприємництва з метою отримання 
прибутку.

При організації агроконсалтингової діяльності 
в сільському господарстві важливо сформувати 
кадровий потенціал, як з фахівців універсалів, 
так і з вузькопрофільних фахівців з конкретних 
питань інноваційного розвитку. Такий підхід до-
зволить максимально використовувати робочий 
час фахівців, адже питання, з якими приходять 
клієнти, можуть відноситись до різних галузей 
знань, і вимагають різного ступеня опрацювання. 
В умовах кризи, попит на консультаційні послу-
ги не значний, а економічний стан більшості сіль-
ськогосподарських підприємств не є задовільним, 
отже утримувати великий штат високооплачу-
ваних фахівців консультаційним службам не до-
цільно. В зв’язку з цим надання консультаційних 

послуг працівниками галузевих вищих навчаль-
них закладів та навчально-наукових інститутів, є 
досить перспективним напрямком.

кризовий стан економіки україни, має нега-
тивні тенденції, тренди і прогнози для вітчиз-
няних сільськогосподарських підприємств, все 
частіше виникає необхідність в проведенні еко-
номічного оздоровлення сільськогосподарських 
підприємств, тому потреба в консультаційних 
послугах вузькопрофільних фахівців в умовах 
сьогодення набуває все більшої актуальності.

Важливо відзначити достатній потенціал для 
ефективного розвитку інформаційно-консульта-
ційної діяльності в сільському господарстві Дні-
пропетровської області, що насамперед пов’язано 
з функціонуванням в обласному центрі Дніпро-
петровського державного аграрно-економічного 
університету, який є важливою ланкою в забез-
печенні висококваліфікованими консультантами, 
а саме науково-педагогічними працівниками.

Структура університету багатогранна, в кон-
тексті консультування це дозволить максималь-
но охопити всі ланки господарської діяльності 
сільськогосподарського підприємства, яке потре-
буватиме проведення економічного оздоровлення. 
До структури університету входять: навчально-
науковий інститут економіки, факультет обліку і 
фінансів, факультет менеджменту і маркетингу, 
інститут біотехнології та здоров’я тварин, фа-
культет ветеринарної медицини та Біотехно-
логічний факультет, агрономічний факультет, 
інженерно-технологічний факультет, факуль-
тет водогосподарської інженерії та екології, ін-
ститут післядипломної освіти, наукова бібліо-
тека ДДаЕу, інститут довузівської підготовки, 
інформаційно-комп’ютерний центр. Також важ-
ливою складовою структури університету є 
6 профільних коледжів а саме: Верхньодніпров-
ський, новомосковський, нікопольський, техно-
логічний, коледж електрифікації, Ерастівський 
коледж ім. Е.к. Бродського.

Для ефективного надання консультаційних 
послуг з питань економічного оздоровлення сіль-
ськогосподарських підприємств, на наш погляд, 
необхідно залучати також інші структурні на-
укові підрозділи, що функціонують на базі уні-
верситету, а саме: 

– інноваційний центр аграрних технологій 
ДДаЕу; 

– науково-дослідний центр біобезпеки та еко-
логічного контролю ресурсів аПк; 

– Центр природного агровиробництва ДДаЕу; 
– навчально-науковий центр ДДаЕу; 
– навчально-науковий інститут економіки.
Виходячи з вищенаведеного вважаємо за до-

цільне запропонувати створення в структурі Дні-
пропетровського державного аграрно-економіч-
ного університету агроконсалтингового центру з 
питань економічного оздоровлення сільськогос-
подарських підприємств, його взаємодія з інши-
ми структурними підрозділами та підприємства-
ми наведена на рисунку 1.

аналіз рисунку 1 свідчить про те, що запропо-
нований агроконсалтинговий центр з питань еко-
номічного оздоровлення сільськогосподарських 
підприємств взаємодіє з науковими та виробни-
чими зв’язками Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету. 
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наукові зв’язки представлені: навчально-на-
уковим центром ДДаЕу, навчально-науковим ін-
ститутом економіки, центром природного аграрного 
виробництва, науково-дослідним центром біобезпе-
ки та екологічного контролю ДДаЕу, інноваційним 
центром аграрних технологій, а також відділом між-
народних зв’язків ДДаЕу, інститутом післядиплом-
ної освіти та відділом сприяння працевлаштування 
студентів і випускників ДДаЕу. Ця взаємодія за-
безпечить агроконсалтинговий центр теоретичними 
знаннями у галузі економічного оздоровлення, адже 
враховується вся теоретична система ведення сіль-
ськогосподарського підприємництва.

висновки і пропозиції. отже, значна кіль-
кість сільськогосподарських підприємств знахо-
дяться в кризовому стані через недостачу інфор-
мації і знань. 

Економічне оздоровлення сільськогосподар-
ських підприємств передбачає виявлення про-
блемних аспектів діяльності на етапі виникнення 
кризової ситуації.

Для виведення (запобігання) із кризового ста-
ну сільськогосподарських підприємств ми пропо-
нуємо створення агроконсалтингового центру з 
питань економічного оздоровлення сільськогос-
подарських підприємств на базі ДДаЕу.
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агроконсалтинговЫй центр  
в разрезе Экономического оздоровления  
сельскохозяйственнЫх ПредПриятий

аннотация
В статье исследованы этапы становления сельскохозяйственных консультационных служб в украине и 
за рубежом. Проанализировано состояние информационно-консультационной деятельности в сельском 
хозяйстве Днепропетровской области. определено, что одним из необходимых условий экономического 
оздоровления сельскохозяйственных предприятий, является своевременное выявление проблемных 
аспектов деятельности, еще на этапе возникновения кризисной ситуации. Предложено создание на 
базе Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета агроконсалтинговой 
центра по вопросам экономического оздоровления сельскохозяйственных предприятий. обоснована не-
обходимость функционирования агроконсалтинговой центра по вопросам экономического оздоровления 
сельскохозяйственных предприятий.
ключевые слова: консультирование, сельскохозяйственные предприятия, экономическое оздоровле-
ние, эффективность, агроконсалтинговой центр.

tkachenko A.s.
Dnepropetrovsk state Agrarian Economics University

AgrICulturAl AdVIsory Centre In the Context  
of eConoMIC reCoVery of AgrICulturAl enterprIses

summary
in the article, the stages of agricultural advisory services in Ukraine and abroad are considered. The state 
of information and advisory activities in agriculture of Dnipropetrovsk region are analysed. it is determined 
that one of the necessary conditions for economic recovery of the agricultural enterprises is the timely 
identification of problematic aspects of the work, even at the stage of a crisis. Proposed a creation on the 
basis of the Dnipropetrovsk state Agrarian and Economic University of agricultural advisory centre for 
economic recovery of the agricultural enterprises. The necessity of functioning of agricultural advisory 
centre for economic recovery of the agricultural enterprises is grounded.
Keywords: consulting, agricultural enterprises, economic recovery, efficiency, agricultural advisory centre.
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наслідки Процесів глобалізації для економіки україни

трифонова о.д., таран в.в.
Дніпропетровський національний університет імені олеся Гончара

у статті досліджено вплив процесів глобалізації на зміну економічних процесів україни. Виявлено 
позитивні та негативні наслідки глобалізації для національної економіки. В роботі наводяться основні 
причини кризових явищ у глобальній економіці та їх вплив на економіку україни. Розглянуто питан-
ня експорту та імпорту україни, як важливих складових розвитку економіки держави. Були приведені 
статистичні дані і причини змін експортно-імпортних показників за останній період. Вкінці запропоновано 
ряд заходів щодо розвитку україни в умовах глобальних змін. 
ключові слова: глобалізація, економіка, ЄС (Європейський Союз), ресурси, динаміка, експорт, імпорт.

Постановка проблеми. Економічний, соці-
ально-політичний, культурний розвиток 

ХХі століття відбувався під дедалі потужнішим 
впливом глобалізації. В процесі глобалізації змі-
нюються структура й форма організації світової 
економіки, міжнародних економічних відносин. 
Глобалізація виявляється у зростанні міжнарод-
ної торгівлі й інвестицій, значному підвищенню 
ролі транснаціональних корпорацій (Тнк) у сві-
тогосподарських процесах.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор-
мування і розвиток ринкової економіки в україні 
диктує необхідність встановлення тісніших взає-
мовигідних зв'язків з іншими державами, активно 
включитися в процеси міжнародної економічної 
інтеграції і глобалізації. Також необхідним є про-
ведення такої міжнародної та внутрішньої полі-
тики, яка дозволить уникнути чи зменшити рі-
вень негативного впливу глобалізаційних процесів 
на національну економіку країни. Дане питання 
висвітлюють у працях такі вчені: Боринець С.Я., 
Дахно і.і., Філіпенко а.С., Вергун В.а., Бураків-
ський і.В., Ломакина В.к. та ін.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Спираючись на важливість 
визначення україною належного місця в міжна-
родній економіці, можна відзначити актуальність 
питань інтеграції україни за такими стратегічни-
ми напрямками як: перебудова на ринковій основі 
виробничих зв’язків з країнами СнД; входження 
до європейського економічного простору через по-
силення співробітництва з країнами Центральної 
і Східної Європи, країнами ЄС; розвиток еконо-
мічних зв’язків з країнами, що розвиваються. 
особливої уваги заслуговує участь україни в 
міжнародних організаціях для забезпечення рів-
ноправного співробітництва у світовій економіці.

мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження впливу процесу глобалізації на стан 
національної економіки україни та визначення 
наслідків та основних напрямів стратегії розви-
тку економіки.

виклад основного матеріалу. негативні на-
слідки глобалізації в країнах залежать від міс-
ця, які ці країни займають у світовій економіці. 
у зв'язку з цим, виділимо три групи загроз, не-
безпек, потенційних проблем, що виникають на 
сучасному етап і розвитку інтернаціоналізації 
господарської діяльності, у залежності від того, 
на які країни вони можуть поширитися [3].

Серед основних проблем, які потенційно 
здатні викликати негативні наслідки від глоба-

лізаційних процесів в усіх країнах, можна виді-
лити такі:

1) нерівномірність розподілу переваг від гло-
балізації в розрізі окремих галузей національної 
економіки;

2) можливість деіндустріалізації національ-
них економік;

3) можливість переходу контролю над еко-
номікою окремих країн від суверенних урядів в 
інші руки, у тому числі до більш сильних дер-
жав, Тнк чи міжнародних організацій;

4) можливість дестабілізації фінансової сфе-
ри, потенційна регіональна чи глобальна неста-
більність через взаємозалежність національних 
економік на світовому рівні. Локальні економічні 
коливання та кризи в одній країн і можуть мати 
регіональні чи навіть глобальні наслідки.

найбільш негативні наслідки глобалізації 
можуть відчути на собі менш розвинені країни. 
основна маса з них, беручи участь в інтернаціо-
налізації як постачальники сировини і виробники 
трудомісткої продукції, виявляються у всебічній 
залежності від передових держав і мають дохо-
ди, по-перше, менші, по-друге, дуже нестабільні, 
залежні від кон'юнктури світових ринків.

особливістю економічного та соціального роз-
витку україни на сучасному етапі є кардинальна 
зміна партнерів в економічній сфері та високий 
ступінь впливу глобальної нестабільності на вну-
трішні економічні процеси. 

Зараз світова економіка переживає економіч-
ну кризу, яка характеризується нестабільністю 
економіки Європейського Союзу – одного з най-
впливовіших партнерів україни; високим рівнем 
невизначеності перспектив і макроекономічної 
нестабільності.

 Провідні міжнародні фінансові інститути за-
значили, що 2015 рік продемонстрував нестій-
ку динаміку глобальної економіки – з певним 
пожвавленням на початку року та подальшим 
гальмуванням зростання. у 2015 р. економіки 
промислово розвинених країн продовжували ба-
лансувати на межі спаду, вражені чотирма осно-
вними проблемами, які взаємно підсилювали не-
гативні тренди: суверенні боргові кризи, слабкий 
банківський сектор, низький сукупний попит 
(наслідок зростання безробіття та жорстких за-
ходів бюджетної економії), а також неефективна 
інституційна політика.

Такі процеси відбиваються на економіці укра-
їни, оскільки основні країни – торговельні парт-
нери україни в Європейському Союзі демонстру-
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вали негативну динаміку ВВП протягом 2015 р. 
(італія, іспанія, угорщина) чи сповільнення еко-
номічного зростання (німеччина, Польща) [4].

Депресивність світової економіки зумовила 
зниження попиту на міжнародних ринках осно-
вної експортної продукції україни, умови торгів-
лі додатково погіршилися внаслідок застосування 
протекціоністських заходів у країнах – торговель-
них партнерах. Згідно з офіційними даними Держ-
стату україни у 2015 р. порівняно із 2014 р. екс-
порт скоротився на 29,27% (на 15774,6 млн. дол.) 
і склав 38127,1 млн дол., імпорт – на 31,07% (на 
16912,3 млн дол.) і склав 37516,4 млн. дол. [1].

наочно динаміку обсягів імпорту та експорту 
можна побачити на рис. 1.
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рис. 1. Порівняння обсягу експорту та імпорту  
за 2012-2015 рр.

 Джерело: розроблено автором за даними [1]

Серед основних факторів падіння експор-
ту основних товарних груп є не тільки падіння 
виробничого потенціалу українських підпри-
ємств, а і втрата звичних ринків збуту продук-
ції, особливо російського ринку для Донбасу.  
у 2014-2015 роках Російською Федерацією вво-
дилися значні заборони на імпорт українських 
цукерок, шоколаду, молочної продукції, харчової 
солі, алкогольних напоїв, овочевих, фруктових і 
рибних консервів, побутової хімії й інших това-
рів; також було заблоковано транзит українсько-
го цукру до Середньої азії. 

і хоча РФ в 2015 р. залишалася на першому 
місці серед наших країн- експортерів з обсягом 
експорту в сумі 4,8 млрд дол. і питомою вагою 
12,7%, у 2014 році обсяг експорту складав в 2 рази 
більше – 9,8 млрд дол. у 2014 році україна ско-
ротила у Російську Федерацію експорт товарів на 
34%, імпорт на 45%; у 2015 р. експорт зменшився 
на 60,3%, імпорт з Росії – на 66,3%. За результа-
тами першого кварталу 2016 р. падіння україн-
ського експорту до Росії склало 38,3% [7].

В 2015 році третина українських експортерів 
почала активно користуватися перевагами, які 
дає україні безмитний експорт в ЄС, і за рік об-
сяг торгівлі з ЄС становив вже 37% загального об-
сягу торгівлі україни, і це найвищій показник за 
останні двадцять років [6]. але поки що україна 
не може знайти альтернативу російському ринку 
і не скористалася перевагами, які країна отрима-
ла від односторонніх торговельних преференцій 
ЄС. В результаті за весь 2014 рік український 
експорт до ЄС зріс лише на 1,5% (при загальному 
річному падінні експорту на 23,5%), а у 2015-му 
експорт товарів до країн Європейського Союзу 

становив 13017,5 млн дол., або 34,1% від загаль-
ного обсягу експорту та зменшився порівняно з 
2014 р. на 24%. Це пов’язано зі сталістю товарної 
структури експорту україни в ЄС (близько тре-
тини займає продукція сільського господарства 
та харчопрому, чорні метали та вироби із них, 
електричні та механічні машини) та потребою 
ЄС лише в деякій складній продукції, яка поки 
що не є конкурентною на ринку ЄС. Саме тому 
україні потрібно терміново створювати сучасні 
конкурентноспроможні виробництва та освоюва-
ти інші ринки збуту.

особливості зовнішньої торгівлі україни в 
умовах поширення депресивних тенденцій світо-
вої економіки зумовили специфічні риси розви-
тку національної економіки протягом 2015 році. 
Продовження та поглиблення світової рецесії 
спричиняє значні ризики для україни як кра-
їни з відкритою економікою, орієнтованою на 
експорт. низька інвестиційна активність у світі 
та все ще недостатньо привабливий внутрішній 
інвестиційний клімат не дозволяють сподіватися 
на подолання проблем у фінансовій сфері украї-
ни виключно за рахунок іноземних інвестицій [2].

До позитивних впливів глобалізаційних про-
цесів в україні є забезпечення безпеки суспіль-
ства від глобальних загроз різного характеру, 
можливість підтягнути в економічному плані 
країну, модернізувати її до рівня високорозвине-
них, поетапна оптимізація механізму державного 
управління, подолання корупції і тіньової еко-
номіки, впровадження нових форм інноваційної 
діяльності, налагодження глобальних зв’язків і 
співпраці з транснаціональними компаніями, під-
вищення інвестиційної привабливості україни 
для іноземних інвесторів за рахунок приєднання 
країни до загальноприйнятих у світі регулятив-
них норм [5].

висновки і пропозиції. Глобалізація є 
невід’ємною частиною життєдіяльності кожної 
сучасної держави у світі. Глобалізація в подаль-
шому буде набирати ще більших обертів і тому 
кожній державі потрібно шукати можливості для 
використання преваг та вирішення проблем, які 
виникають унаслідок глобалізації світової еконо-
міки та суспільного життя.

україна, як сучасна держава світу, також 
дуже інтегрована в глобальну економіку, а відтак 
є дуже чутливою до позитивних та негативних 
факторів впливу глобалізації на національні еко-
номіки. особливо це помітно в умовах кризових 
та посткризових явищ, які супроводжують світо-
ву економіку та економіку україни.

Зміна економічних партнерів зумовила те, що 
україні потрібно постійно шукати нові джерела 
економічного розвитку, як на внутрішньому рів-
ні, так і у рамках глобального економічного про-
стору. Для україни важливо зберегти економічні 
відносини не лише із країнами, з якими налаго-
джені економічні зв’язки, а і з державами, які 
утверджуються на сучасній світовій мапі як нові 
світові та регіональні лідери. Теперішні реалії 
вимагають від україни також більш широкої та 
змістовної взаємодії з іноземними партнерами, 
насамперед в економічному напрямі. 
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Последствия Процессов глобализации для Экономики украинЫ

аннотация
В статье исследовано влияние процессов глобализации на изменение экономических процессов укра-
ины. Выявлены положительные и отрицательные последствия глобализации для национальной эко-
номики. В работе приводятся основные причины кризисных явлений в глобальной экономике и их 
влияние на экономику украины. Рассмотрены вопросы экспорта и импорта украины, как важных 
составляющих развития экономики государства. Были приведены статистические данные и причины 
изменений экспортно-импортных показателей за последний период. В конце предложен ряд мер по 
развитию украины в условиях глобальных изменений.
ключевые слова: глобализация, экономика, ЕС (Европейский Союз), ресурсы, динамика, экспорт, импорт.

trifonova o.d., taran V.V.
Dnipropetrovsk national University o. Honchar

the effeCts of globAlIzAtIon uKrAIne eConoMy

summary
in the article the impact of globalization on changing economic processes in Ukraine. The positive and 
negative consequences of globalization for the national economy. in this paper are the main causes of the 
crisis in the global economy and their impact on the economy of Ukraine. The question of exports and 
imports Ukraine as an important component of the national economy. Were given statistics and reasons 
for changes in export and import figures for the last period. Finally, proposed a number of measures for 
development of Ukraine in conditions of global change.
Keywords: globalization, economy, EU (European Union), resources, dynamics, export, import.
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особливості сучасних інноваційних стратегій  
транснаціональних корПорацій

турський і.в.
Тернопільський національний технічний університет 

імені івана Пулюя

сус м.м.
Тернопільський національний економічний університет

у статті узагальнено особливості сучасних інноваційних стратегій транснаціональних корпорацій 
провідних розвинених країн світу. Здійснено порівняльний аналіз стратегій створення та просування 
інноваційної продукції корпораціями країн азії, СШа та ЄС. окреслені нові підходи та механізми транс-
феру технологій. Розглянуті напрями адаптації досвіду корпорацій провідних розвинених країн світу 
вітчизняними підприємствами.
ключові слова: транснаціональна корпорація, стратегія, інновація, інтернаціоналізація інноваційної 
діяльності.

Постановка проблеми. Сучасний світ харак-
терний диференціацією норм, цінностей, 

життєвих стилів і культури і зростаючою різно-
манітністю товарів і послуг, відповідним цим змі-
нам. Глобальна економіка протягом останніх деся-
тиліть зазнала фундаментальних змін. Ці зміни, 
насамперед, пов’язані із діяльністю транснаціо-
нальних корпорацій (Тнк), що сприяла швидкій 
трансформації міжнародних економічних проце-
сів. В результаті, основним видом міжнародної 
економічної діяльності стала діяльність Тнк, для 
яких міжнародна діяльність має більше значення 
ніж внутрішні операції материнської компанії.

на міжнародній арені Тнк нині виступа-
ють: торговцями; інвесторами; стимуляторами 
міжнародної трудової міграції та розповсюджу-
вачами сучасних технологій. Саме вони є ядром 
глобальної інноваційної діяльності та драйверами 
нТП, які й задають темп та напрям розвитку гло-
бальних ринків. адже інноваційні стратегії компа-
ній значною мірою обумовлюють конкурентоспро-
можність Тнк у боротьбі за глобальні ринки. Тнк 
засновують дослідницькі центри в багатьох кра-
їнах, де для цього є кваліфіковані кадри та інші 
необхідні умови. При цьому, Тнк можуть суттєво 
змінювати чи поєднувати різні стратегії розвитку 
від локальних до глобальних, створюючи геостра-
тегічні альянси чи регіональні виробничі мережі.

В умовах прискореного розвитку інформаційно-
го суспільства однією із ключових функціональних 
конкурентних стратегій Тнк є стратегія викорис-
тання найважливішого нематеріального активу – 
інновацій. Сьогодні на глобальному ринку інновацій 
Тнк функціонують у динамічному, агресивному і 
багатоаспектному конкурентному середовищі.

Ефективне використання інноваційного чин-
ника стало одним з основних конкурентних пере-
ваг Тнк у XXi столітті. Тнк мають можливість 
використовувати таке перспективне інноваційне 
джерело, як науково-технічний і кадровий по-
тенціал своїх закордонних філій, стимулюючи 
інноваційні процеси у філіях Тнк у країнах – 
реципієнтах інвестицій, створюючи стратегічні 
альянси, закордонні «інкубатори знань» і одно-
часно із цим – глобальні інноваційні мережі. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часні стратегії і механізми реалізації інновацій-

ної діяльності Тнк досліджували у своїх роботах 
такі вчені як: В. аньшин, Дж. Брайт, Дж. Дан-
нінг, Дж. Ендрю, Р. кан, Дж.м. кейнс, Дж. кен-
далл, Дж. кларк, Дж. маркусен, Х. нотон, а. Пігу, 
Дж. Рош, Г. Сіркін, Р. Такер, Г. уоделл, к. Фрімен.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас особливості реаліза-
ції інноваційних стратегій, що мають прикладний 
характер залишаються недостатньо досліджени-
ми. Тому постає завдання – ідентифікувати та 
узагальнити особливості інноваційних стратегій 
Тнк різних країн походження. 

метою статті є аналіз сучасних інноваційних 
стратегій Тнк, що ґрунтуються на моделях на-
уково-технічної діяльності структурних підроз-
ділів Тнк, функціонуванні міжнародних страте-
гічних альянсів у інноваційній сфері, тощо. 

викладення основного матеріалу. Загально-
відомо, що інноваційний процес набуває свого 
розвитку в результаті здійснення інноваційної 
діяльності [9, с. 8]. Проте інноваційна діяльність 
є специфічною економічною категорією, яка від-
різняється від інноваційного процесу. Якщо 
інноваційний процес – зміна етапів і фаз життє-
вого циклу інновацій, то інноваційна діяльність є 
рушійною силою цих змін. класики інноватики, до 
яких треба віднести: Й. Шумпетера [10], Г. менша 
[13], к. Фрімена [11], а. кляйнкнехта [12] – осо-
бливо підкреслювали роль інноваційної діяльності 
корпорацій у активізації інноваційних процесів.

огляд і аналіз поглядів науковців [3-5], 
які займаються проблемами комерціалізації 
високотехнологічної продукції, а також ви-
вчення публічних матеріалів всесвітньо відомих 
інноваційних структур і корпорацій дозволяють 
виокремити три основні моделі інноваційних сис-
тем, як на рівні підприємств так і на рівні кра-
їн: американську, європейську та азійську. не 
зважаючи на геоекономічну просторову розбіж-
ність всі ці моделі інноваційного розвитку мають 
ідентичні аспекти формування, а відтак і спільні 
ключові характеристики.

По-перше, в америці, Європі та азії Тнк 
використовують нові підходи та механізми 
трансферу технологій: продаж ліцензій на по-
чаткових етапах життєвого циклу товарів, з 
метою встигнути окупити частину витрат на 
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нДДкР; встановлення монопольно високих цін 
на запатентовану продукцію й обмеження ви-
пуску високотехнологічної продукції покупцями 
ліцензій; укладання угод між Тнк для одержан-
ня ексклюзивного права на блоки патентів на 
найбільш важливі винаходи; використання па-
тентів для контролю за розвитком техніки або для 
гальмування цього розвитку; позбавлення дочір-
ніх компаній Тнк самостійності у виборі техніки і 
технології, загальна ліцензійна політика в рамках 
Тнк; передача Тнк ліцензій на некомерційних 
умовах своїм філіям і дочірнім компаніям, що за-
безпечує останнім привілейоване становище на 
ринку, сприяє підвищенню конкурентоздатності 
високотехнологічної продукції [6]. 

По-друге, усі без винятку Тнк стимулюють 
створення в своїй структурі дрібних венчур-
них підприємств, які існують за рахунок вну-
трішніх венчурних фондів. Практика венчурної 
організації вперше з’явилася в СШа в середині 
70-х років. у даний час спостерігається друга хви-
ля «венчурного буму». компанія General Electric, 
наприклад, має 30 венчурних підприємств, що ді-
ють у різних стратегічних зонах господарювання 
[8]. Їхній капітал становить більше 100 млн. дол. 
СШа. Фірма Xerox створила венчурне відділення 
Xerox Technology Ventures із статутним капіта-
лом 30 млн. дол СШа, куди можуть звертатися 
групи інженерів або інших функціональних служ-
бовців для отримання підтримки своїх незалеж-
них інноваційних проектів із створення і освоєння 
виробництва високотехнологічної продукції.

По-третє, місце географічного розташуван-
ня наукових центрів і венчурних підприємств 
залежить від фінансового адміністративних пе-
реваг регіонів, а також від рівня кваліфікації 
кадрів у цьому регіоні. численними є також 
факти створення іноземних венчурних компаній 
у СШа. Перша причина це значно ширші мож-
ливості щодо: фінансування бізнес-процесів, 
пов’язаних із створенням і комерціалізацією 
високотехнологічної продукції, а також у рівні 
оподаткування венчурних підприємств. 

По-четверте, переважна більшість венчурних 
підприємств зосереджена в технопарках, техно-
полісах, бізнес-інкубаторах та інших інноваційних 
структурах. у світі функціонують понад 500 тех-
нопаркових структур. у СШа їх налічується біль-
ше 160, у Японії – близько 50, китаї – понад 50, 
Великій Британії – 46, у Франції – понад 50, а у 
Швеції та Фінляндії – відповідно 16 і 17. Понад 
100 наукових і технологічних парків функціонують 
у країнах Центральної та Східної Європи, більше 
50 – у Росії. В україні – 16, з них 8 діючих [7].

По-п’яте, комерціалізація високотехнологічної 
продукції розпочинається тоді, коли враховано 
регіональні особливості попиту на новий про-
дукт і забезпечено всі умови для швидкої окуп-
ності інвестицій. 

незважаючи на те, що для більшості Тнк світу 
тенденція до інтернаціоналізації їх інноваційної 
діяльності є загальною, конкретні стратегії, що 
використовуються японськими, американськи-
ми і європейськими фірмами істотно відрізня-
ються між собою. Це можна пояснити не лише 
економічними міркуваннями, але й пріоритетами 
економічної політики конкретної країни базуван-
ня материнської Тнк. 

Так, європейські Тнк, користуючись вигодами 
існування Євросоюзу, розміщують свої нДДкР-
лабораторії в тій країні Європи, де сконцентро-
вані висококваліфіковані кадри. наприклад, ком-
панія аВВ, що виникла в результаті злиття Asea 
(Швеція) і Brown Boveri (Швейцарія), створила 
новий енергетичний дослідницький центр, але не 
в Швеції або Швейцарії, а в німеччині, де можна 
було знайти відповідних висококваліфікованих 
фахівців [2, с. 21].

Японські корпорації зазвичай виявляються 
більш закритими і консервативними, що відпові-
дає зовнішньоекономічній стратегії країни. Вони 
віддають перевагу зосередженню дослідницької 
діяльності в центрах, що знаходяться на 
території Японії, використовуючи зарубіжні 
нДДкР-лабораторії лише на кінцевих стадіях 
комерціалізації нововведень для адаптації вже 
готового продукту або технології до місцевих 
стандартів, для його доопрацювання з урахуван-
ням особливостей місцевого ринку і т.д. 

американські корпорації при розміщенні 
своїх дослідницьких підрозділів діють найбільш 
прагматично, розміщуючи їх на території СШа. 
В СШа на сьогодні існують сприятливі умови для 
інноваційної діяльності: ліберальне законодав-
ство, пільгове оподаткування нДДкР, великі об-
сяги венчурного капіталу, відлагоджені механізми 
комерціалізації нововведень і висококваліфіковані 
кадри зі всього світу. Проте, на початку XXi ст. 
тут з’явилась нова тенденція. Так, деякі амери-
канські Тнк почали створювати свої дослідницькі 
підрозділи в Європі і окремих країнах азії, керу-
ючись прагматичними мотивами об’єднання роз-
робки, виробництва і реалізації товарів в одному 
місці. Подібні регіональні відмінності обумовлюють 
існування декількох шляхів інтернаціоналізації 
інноваційної діяльності Тнк шляхом створення 
закордонних нДДкР-лабораторій.

Японські Тнк зазвичай використовують схе-
му, що складається з п’яти послідовних стадій. 

До першої стадії належить підготовка 
технології, що пов’язана з інтернаціоналізацією 
товару, тобто, підготовкою його для імпорту на 
зовнішній ринок. При цьому фірма зосереджу-
ється на науково-технічній інформації про товар 
і можливості його реалізації в т.ч. й в Японії. час-
то для цього відкриваються окремі офіси в Спо-
лучених Штатах і Європі, які займаються тільки 
моніторингом технологій. В процесі укомплекту-
вання персоналу цих офісів японські компанії 
спираються на своїх співвітчизників. 

Друга стадія включає створення організаційної 
системи для підтримки передачі технології на 
виробничі потужності за кордоном. Більшість 
компаній при цьому створюють спеціальний де-
партамент технології, стандартного японського 
зразка, в якому кожна головна фабрика підтри-
мується відділом технології або лабораторією, 
яка сприяє процесові розвитку технології і зрос-
танню удосконалення продукту. у деяких ком-
паніях ці департаменти займаються незначними 
модифікаціями товару, щоб задовольнити місцеві 
ринки, хоча виробництво нових виробів залиша-
ється сконцентрованим у Японії. 

на третій стадії у багатьох японських компа-
ніях закордонна лабораторія, не зважаючи на те, 
що називається центром нДДкР, здійснює лише 



«Молодий вчений» • № 12.1 (40) • грудень, 2016 р. 988

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

незначні дослідження. основна її діяльність по-
лягає у виконанні широкого діапазону завдань: 
технічної кооперації з постачальниками, під-
тримки передачі технології у виробництво, і пе-
рехресного ліцензування. 

на четвертій стадії, закордонні науково-до-
слідні лабораторії зосереджуються на розвитку 
нових виробів (в основному для місцевого рин-
ку). Тобто, нарешті, починається реальна робо-
та, спрямована на створення нового знання, що 
формально визначається як інтернаціоналізація 
інноваційної діяльності компанії. 

П’ята стадія, до якої дійшли у своєму розви-
тку лише окремі найбільші корпорації, розширює 
стратегічне завдання закордонних дослідниць-
ких центрів. на цьому етапі сфера їх діяльності 
охоплює і фундаментальні дослідження – лабо-
раторія починає брати участь у прогресивному 
транснаціональному розподілі інноваційної ді-
яльності в межах компанії.

американські і європейські корпорації вико-
ристовують більш прості схеми створення зару-
біжних науково-дослідних підрозділів. 

на першому етапі (i етап) створюється Де-
партамент Передачі Технології, у межах якого 
здійснюється передача продукції, що підлягає по-
дальшому вдосконаленню, і виробничих технологій 
від материнської фірми до виробничої філії.

Другий етап (ii етап) характеризується ство-
ренням місцевого Департаменту Технології, 
тобто закордонної лабораторії, яка займається 
створенням інноваційних продуктів тільки для 
місцевого ринку і тільки у рамках профільного 
напряму діяльності материнської компанії. 

на третьому етапі (iii етап) закордонна ла-
бораторія отримує статус Глобального Депар-
таменту Технології, відповідальної за розвиток 
нових продуктів для світових ринків. межі ді-
яльності закордонного центру нДДкР знову ж 
таки визначаються головною компанією, яка за-
мовляє своїм лабораторіям пріоритетні напрями 
досліджень і забезпечує їх необхідними для цих 
досліджень теоретичними розробками. 

В міру накопичення необхідного потенціа-
лу знань, висококваліфікованих кадрів і в разі 
успішного функціонування на попередніх ета-
пах, четвертим етапом розвитку закордонної 
лабораторії є створення на її базі Загального Де-
партаменту Технології. Тепер закордонна лабо-
раторія одержує певну самостійність і може сама 
обирати пріоритетні напрями прикладних розро-
бок і здійснювати необхідні фундаментальні до-
слідження для створення інноваційних продуктів 
і технологій, які використовуються материнською 
компанією для продажу на світових ринках. 

Слід зазначити, що між схемою виробни-
цтва інноваційного продукту Тнк Японії та Тнк 
СШа, ЄС є принципові розбіжності (рис. 1).

Таким чином, для Тнк Японії на відміну від 
Тнк СШа та ЄС характерна поступова інтегра-
ція в країну розміщення закордонної лабораторії 
нДДкР з метою поступової підготовки до вироб-
ництва з подальшим виготовленням продукції в 
приймаючій країні. Причому, будь- яка з попе-
редніх стадій є лише підготовкою майбутнього 
виробництва. Тоді як для Тнк СШа та ЄС ха-
рактерна поступова трансформація лабораторій 
нДДкР від повністю залежної (щодо материнської 

компанії) до відносно самостійної лабораторії, 
яка від материнської залежить лише в частині 
замовлень інноваційного продукту. 

рис. 1. схема створення інноваційного продукту 
тнк, що базуються в сШа та країнах єс

Джерело: складено авторами

Вище виділені характерні відміннос-
ті американської, європейської та азіатської 
моделей розвитку інноваційної діяльності свід-
чать про унікальні конкурентні переваги Тнк, 
тому доцільно виділити і окремі відмінності між 
ними. Передусім йдеться про сучасну тенден-
цію азійських країн, зокрема індії, китаю, кореї 
пропонувати ринкам високотехнологічні продук-
ти за дуже низькою ціною. у технопарках цих 
країн створюються високотехнологічні продукти 
з низьким рівнем собівартості [6]. 

унікальними є також можливості американ-
ських компаній щодо розробки і комерціалізації 
високотехнологічної продукції. на сьогодні жодна 
країна світу не здатна інвестувати у інноваційний 
розвиток стільки коштів, скільки вкладають у 
інновації СШа. При цьому слід врахувати, що 
для більшості Тнк СШа є країною базування. 
Цей фактор дуже суттєво впливає на конкурен-
тоспроможність американських товарів на світово-
му ринку, на розвиток інноваційної інфраструкту-
ри, на характер міжнародного науково-технічного 
співробітництва. у сфері інноваційної діяльності 
часто використовують такий термін як «бізнес-ан-
гел» – приватний інвестор, що вкладає кошти у 
інноваційні проекти, так звані стартапи на етапі 
створення підприємства в обмін на частку в капі-
талі та на умовах окупності здійснених інвестицій. 
Бізнес-ангели, як правило, вкладають свої власні 
кошти, на відміну від венчурних фондів і банків, 
які управляють фінансовими ресурсами третіх осіб 
[1]. Фахівці стверджують, що більшість «бізнес- 
ангелів» громадяни СШа. Саме вони здійснюють 
пошук у світі нових інноваційних розробок і стають 
їх власниками або співвласниками на початкових 
фазах їхньої комерціалізації. часто отримані права 
на високотехнологічний продукт вони перепроду-
ють венчурним банкам і фондам або Тнк.

Поєднання глобального підходу з задоволен-
ням локальних інтересів (управлінські технології) 
визначає модель вибору Тнк місць розміщення 
та альтернативних шляхів технологічного розви-
тку, методи планування і фінансування міжна-
родних нДДкР, а також підходи до управління 
персоналом у міжнародному середовищі. 
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Пройшовши складну еволюцію розвитку, про-

відні транснаціональні корпорації як ключові 
суб'єкти міжнародного бізнесу стали рушійною 
силою науково-технологічного прогресу завдяки 
системному впровадженню інновацій у виробни-
чу, фінансову та маркетингову діяльність, насам-
перед у високотехнологічних галузях. найбіль-
шої динаміки інноваційні процеси Тнк набули в 
останні 30 років завдяки, з одного боку, форму-
ванню інноваційних стратегічних альянсів, а, з 
іншого – інтернаціоналізації фінансового забез-
печення нДДкР та трансферу технологій. 

новітні інформаційно-комунікаційні техноло-
гії сприяють інтеграції сучасних знань, науки і 
виробництва двома взаємопов’язаними шляха-
ми: інтернальним, для якого притаманна більш 
висока ступінь взаємодії науково-технологічних 
та інших підрозділів компанії у міжнародному 
інноваційному процесі та екстернальним, який 
включає інноваційні зв’язки підрозділів Тнк з 
місцевими підприємствами та організаціями, що 

у кінцевому підсумку призводить до становлення 
феномену «техноглобалізму». 

висновки. інноваційна сфера все більше при-
вертає увагу транснаціональних корпорацій, 
оскільки саме в ній закладаються найбільш іс-
тотні конкурентні переваги, які надають довго-
строковий вплив на ринки і країни світу. Розро-
блені в практиці міжнародного бізнесу стратегії 
інноваційної діяльності дозволяють сформувати 
технологічну політику Тнк у відповідності до 
ринкової позиції і задач розвитку мнк. Власне, 
технологічна політика мнк визначається зна-
чною кількістю чинників, а її реалізація пов'язана 
з взаємодією учасників, що мають різні, часом 
протилежні інтереси, і саме тому важливими для 
Тнк є управлінські технології, що дозволяють 
поєднувати глобальний підхід із задоволенням 
локальних інтересів. Саме цій меті служать мо-
делі вибору місць розміщення і альтернативних 
шляхів технологічного розвитку, методи плану-
вання та фінансування міжнародних нДДкР.
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особенности современнЫх инновационнЫх стратегий  
транснациональнЫх корПораций

аннотация
В статье обобщены особенности современных инновационных стратегий транснациональных корпора-
ций ведущих развитых стран мира. осуществлен сравнительный анализ стратегий создания и про-
движения инновационной продукции корпорациями стран азии, СШа и ЕС. указаны новые подходы 
и механизмы трансфера технологий. Рассмотрены направления адаптации опыта корпораций ведущих 
развитых стран мира отечественными предприятиями.
ключевые слова: транснациональная корпорация, стратегия, инновация, интернационализация инно-
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summary
The article summarizes the features of modern innovative strategies of leading multinational corporations 
from developed countries. The comparative analysis of corporations’ creating and promoting innovative 
products strategies for in Asia, the Us and the EU has been done. outlined new approaches and mechanisms 
for technology transfer. Directions of leading corporations from developed countries experience adaptation 
for domestic enterprises have been considered.
Keywords: transnational corporation, strategy, innovation, internationalization of innovation.
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умови встуПу банків в міЖнародні карткові ПлатіЖні системи

успаленко в.і., калмикова в.г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

у сучасних умовах карткові платіжні системи займають важливе місце в роздрібному бізнесі українських 
банків. але участь в карткових платіжних системах пов’язана зі значними витратами. Тому вибір 
оптимальної, з точки зору можливостей банку, платіжної системи і стратегії її розвитку залишається 
важливою передумовою забезпечення прибутковості цього напрямку діяльності.
ключові слова: міжнародні платіжні системи, емісія платіжних карт, Visa, Europay, безготівкові розра-
хунки, пластикова картка, еквайрінг.
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Постановка проблеми. Платіжні карти дав-
но стали базовою послугою для україн-

ських банків, про що свідчить кількість банків, 
які здійснюють емісію карт різних платіжних 
систем. Платіжні карти дозволяють банкам збіль-
шити комісійні доходи, покращити якість послуг, 
диверсифікувати власну діяльність. участь у 
платіжних системах дозволяє банку отримати 
доступ до раніше недоступних ринків: зарплат-
них проектів, пенсійних рахунків, платежів в 
торгівельно-сервісній мережі підприємств, інтер-
нет-платежів, банкоматного еквайрингу, торгі-
вельного еквайрингу та ін. очевидно, що участь 
в карткових платіжних системах є обов’язковою 
для сучасного універсального банку. В той же 
час, впровадження карткової платіжної системи 
вимагає значних затрат часу і грошей. крім того, 
ринок платіжних карт характеризується висо-
ким рівнем конкуренції.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема впровадження карткових платіжних 
систем досліджували вітчизняні і зарубіжні вче-
ні, а саме: В. кравець, Г. Юрчук, Ю. Правик, 
Т. Левицька, о. камець, о. чернишова, н. Вну-
ков, Г. ардізі, Дж. Райт, Р. Гіта, у. Бакстер. Праці 
вказаних вчених не в повній мірі розкривають 
вказане питання, тому є необхідність поглиблен-
ня досліджень з урахуванням специфіки україн-
ського банківського сектору.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Теоретичні, методичні, еко-

номікоорганізаційні питання формування ринку 
сучасних карткових платіжних систем стали 
провідними темами дослідження відомих за-
рубіжних та вітчизняних економістів, зокрема 
Б. Вишивана, н. набоки, Є. Терехова, В. марчен-
ка, м. Шерстюк та ін. однак у сучасних умо-
вах розвитку національної економіки проблеми 
впровадження нових та удосконалення існуючих 
карткових платіжних систем потребують по-
дальшого вивчення, зокрема, існують певні про-
блеми з організацією функціонування карткових 
платіжних систем.

формулювання цілей статті. аналіз умов 
вступу банків в міжнародні карткові платіжні. 
конкретизації найбільш оптимальних шляхів 
удосконалення процесу функціонування міжна-
родних карткових платіжних систем.

виклад основного матеріалу. на україні спо-
стерігається ситуація, коли іде процес станов-
лення національної платіжної системи. але він 
триває досить довгий час і банки, які були рані-
ше готові працювати з пластиковими картками, 
ще з 1992 року почали шукати шляхи втілення 
своїх задумів. Більшість українських банків об-
рали шлях, пов’язаний з вступом у міжнародні 
платіжні системи VisA i/або Europay. Цей ва-
ріант привабливий з точки зору розширення те-
риторіальних кордонів використання платіжних 
продуктів, встановлення нових взаємозв’язків з 
міжнародними банками і, відповідно, підвищен-
ня іміджу банка. але є і інший бік медалі, який 
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пов’язаний зі значними вимогами, які висува-
ються цими міжнародними платіжними систе-
мами, які частіше дуже високі для наших моло-
дих українських банків. Будемо сподіватися, що 
при становленні національної платіжної системи 
будуть враховані всі можливості наших банків 
і розроблені умови, адаптовані до наших наці-
ональних особливостей функціонування банків-
ської сфери [2]. 

В залежності від прав банку і вимог до нього 
з боку платіжної системи, у VisA передбачено 
різнорівневе членство. найбільш повний член 
платіжної системи – принциповий (Principal 
member), який має право займатися як емісією 
карток, так і еквайрінгом і також встановлювати 
банкомати. Таким банком на україні є, напри-
клад, «укрсоцбанк». наступним за значимістю є 
асоційований член (Associate member), у функ-
ції якого входить укладання угод з іншими бан-
ками, які мають статус члена, що бере участь 
у платіжній системі (Participant member). Його 
основні функції мають таку ж силу як і функ-
ції принципового члена. Банк-учасник повинен 
при вступі у VisA знайти банк спонсор, який є 
або принциповий член системи, або асоційований 
член і укласти з ним договір про спонсорство. іс-
нують також в платіжній системі банки-члени, 
які мають право здійснення операцій з торгови-
ми точками і банки-члени, які можуть займати-
ся лише видачею готівки. кожен банк-член між-
народної платіжної системи повинен відкрити в 
кліринговому банку кореспондентський рахунок, 
по якому будуть проводитись списання і зараху-
вання по транзакціям. Варто відмітити, ще один 
головний момент, коли наші банки вступають в 
міжнародні платіжні системи, то від них вима-
гається внесення страхового депозиту. Розмір 
страхового депозиту залежить від розрахункової 
величини, яка визначається множенням денного 
обороту по карткам на 14 днів. Так, наприклад, 
стартова сума страхового депозиту для банку 
може складати від 200 до 400 тис. дол. СШа. По 
нашій шкалі градації членів платіжної системи 
він у нас принциповий член і може виступати 
спонсором при вступі інших банків в міжнародну 
платіжну систему. Тому банки, для яких «ук-
рсоцбанк» виступає спонсором, повинні в нього 
розміщувати свої страхові депозити, а вимоги 
платіжної системи щодо самого банку повинні 
зрости відповідно. Ці страхові депозити потріб-
ні для відшкодування непередбачених витрат по 
карткам. Як ми бачили в бізнес-плані, банк-член 
міжнародної платіжної системи повинен вказати 
Процессінговий центр, який буде виконувати від-
повідні функції. Так для частки банків функції 
Процессингу виконує UPc (український Процес-
сінговий Центр), ці функції в деяких випадках 
можуть виконувати і самі банки-члени, але необ-
хідне обладнання для організації безперервної 
роботи Процессингового центру коштують дуже 
дорого, і тому, частіше, банки створюють на па-
йових засадах спільний центр. Якщо банк буде 
займатися емісією карток, то йому необхідно з 
VisA узгодити всі необхідні для цього моменти, а 
саме, по-перше, необхідно замовити біни (банків-
ський ідентифікаційний номер), по яким система 
буде розпізнавати цей банк. Для цього банк пови-
нен заповнити Bin License Agreement. наступ-

ним кроком є замовлення карток – у сертифіко-
ваного VisA виробника пластикових карток банк 
замовляє пластик, цей виробник укладає договір 
на виробництво карток і надсилає замовнику ек-
земпляр майбутньої картки на плівці (завчасно 
обумовлюється сторонами дизайн картки), який 
потім передається в VisA для затвердження. 
Паралельно банк укладає договір з VisA на пра-
во використання власного логотипу на картці цієї 
міжнародної платіжної системи. коли процес ви-
робництва картки повністю підготовлений для 
впровадження, наступає інший етап – отриман-
ня сертифікованого VisA програмного забезпе-
чення (s.o.F.T.) [1, с. 18]. 

наступний етап – це повна сертифікація бан-
ка-члена міжнародною платіжною системою 
VisA. Цей процес проходить в певній послідов-
ності: на три пробних білих пластика наноситься 
магнітна стріча і кодується, потім ці екземпляри 
передаються в VisA, яка робить перевірку на 
можливість використання їх в платіжній системі. 
Потім наш Процессінговий центр готує нас до сер-
тифікації, тобто виділяється 2 години, протягом 
яких картки перевіряються, для чого проводиться 
сеанс авторизації в on-line режимі. Після перебігу 
двох тижнів банку прописують VAP (VisA Access 
Point). аналогічне право доступу має і система 
Europay, яка надає банкам Europay module. Після 
цього системою визначається дата, з якою можна 
буде здійснювати операції з картками, на які банк 
отримав ліцензію (LiVE DATE) [3].

Процедура вступу в платіжну систему дуже 
складна і найменше банку потрібно півроку, щоб 
почати роботу в ній. Вітчизняний ринок пла-
тіжних карток за короткий проміжок часу по-
чав набувати риси, які в якійсь мірі притаманні 
західному картковому бізнесу, головні з яких – 
різноманітність форм і територія розповсюджен-
ня. населення перестає користуватися звичай-
ними старовинними банківськими механізмами, 
такими як накопичення коштів, і тому банкам 
потрібно знаходити щось інше. карткові продук-
ти є тим джерелом прибутків, який вже сьогодні 
може бути використаний на ринку україни. Пе-
ред банкірами стоїть проблема вартості платіж-
ної системи. і якщо банк вже вирішив займатися 
картковим бізнесом, то він повинен вирахувати 
економічну доцільність і окупність карткових 
програм. Доля міжнародних карткових продуктів 
в загальному об’ємі карток в україні сягає до 5%. 
Цей спектр ринку почав розвиватись першим. 
Перспективи його розвитку легко піддаються 
прогнозуванню, оскільки банками використову-
ються уже відомі і багаторазово апробовані за 
кордоном, в тому числі і СнД, технології. Вони, 
як правило, легко впроваджуються і окупаються 
протягом 2-3 років. Вимоги, які банки повинні за-
довольняти, щоб приєднатися до світової карт-
кової структури, достатньо високі. Тому не всі 
українські банки їм відповідають. Тут склалась 
так звана еліта з 5-6 банків, які завдяки своїй 
ресурсній потужності здатні швидко і якісно роз-
крутити картковий продукт. З банків, які актив-
но займаються випуском міжнародних карток, 
найбільш потужні- Приватбанк, Райффайзен 
Банк аваль, укрсоцбанк, укрєксімбанк, Перший 
український міжнародний банк, Правекс. об’єм 
платежів по пластиковим карткам в україні що-
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місячно зростає на 20-40%, що дозволяє розгля-
дати банківські програми по розвитку карткового 
бізнесу як одні з самих перспективних і прибут-
кових, не зважаючи на необхідність придбання 
дороговартісного забезпечення [4].

По об’єму емісії платіжних карт в україні 
лідирує система VisA int. Порівнювати успіхи 
кожного окремого банка важко, але Приватбанк 
лідирує тут по об’єму емісії, в той же час на 
ринку еквайєринга досить високі позиції займає 
«Райффайзен Банк аваль. Треба відмітити, що 
протягом останніх років банки-члени платіжних 
систем періодично знижували тарифи по обслу-
говуванню карток. на початковому етапі розви-
тку карткових програм між банками практично 
не було конкуренції, а запропонований продукт 
виявився на стільки популярним, що банки могли 
дозволити собі орієнтуватись на найбільш плато-
спроможних клієнтів. Потім з розширенням клі-
єнтської бази і загостренням конкуренції тарифи 
почали знижуватись і зараз майже скрізь стали 
однакові. крім того, в боротьбі за клієнта банки 
почали відмовлятись від річної плати за корис-
тування карткою, відмовились від страхового де-
позиту, залишивши лише незнімаємий залишок, 
який значно менший ніж страховий депозит і 
мінімальний внесок разом. Лідером по випуску 
карток системи Europay є ПумБ. не дивлячись 
на те, що функціонування цієї досить демокра-
тичної картки до цих пір не підкріплене приєд-
нанням до міжнародної бази даних цієї системи, 
вона приймається до оплати в більшій кількості 
торгово-сервісних точок і приваблює своєю де-
шевістю. Першими з платіжною системою AmEx 
через агентську угоду почали співпрацювати 
укрінбанк і Приватбанк, потім добавились Ва-
банк, укрсоцбанк. картка цієї системи – дійсно 
кредитна і по суті є безлімітною і дозволяє опла-
чувати навіть невеликі контракти. Що стосується 
елітної системи Diners club, то в лютому 1998 
року компанія надала Приватбанку ексклюзивне 
право укладати угоди по еквайєрингу на тери-
торії україни. Діяльності банків-членів системи 
карткових розрахунків, пов’язаної з емісією, ек-
вайєрингом і видачею готівки. Банківська кре-

дитна картка не є юридичним свідоцтвом боргу 
або боргових вимог, яким є, наприклад, вексель 
або чек. Це, скоріше, матеріальний символ юри-
дичних відносин, що виникають між сторонам, 
які уклали карткову угоду. З правової точки 
зору сутність операцій з кредитною і дебетовою 
картками полягає в тому, що власник картки і 
торговець після попереднього відкриття рахунків 
в банку домовляються, що будь-яка угода між 
ними буде врегульована шляхом кредитування 
рахунка торговця і дебетування рахунка держа-
теля картки. При цьому, за винятком особливо 
обумовлених випадків, цей платіж буде безу-
мовним і остаточним. Банк в системі карткових 
взаємовідносин відіграє регулюючу, контрольну 
роль, яка має найважливіше значення для всіх 
учасників системи карткових розрахунків.

висновки і пропозиції. Перспективи викорис-
тання платіжних карток в україні досить великі. 
Для подальшого розвитку ринку платіжних кар-
ток та підвищення ефективності його функціо-
нування вдосконалення потребують такі заходи: 

1) законодавчо визначити зобов'язання під-
приємств послуг і торгівлі приймати оплату за 
товари й послуги з використанням платіжних 
карток; 

2) визначити відповідні категорії торговель-
них підприємств і критерії, відповідно до яких 
ці підприємства сфери торгівлі та послуг мають 
право приймати платежі готівкою; 

3) відкоригувати правила використання касо-
вих апаратів при здійсненні платежів з викорис-
танням платіжних карток за межами роздрібної 
мережі, оскільки нині ця норма гальмує застосу-
вання корпоративних платіжних карток;

4) забезпечити технологічну адекватність об-
ладнання завданням масового використання пла-
тіжних карток; 

5) відповідні стандарти та технології повинні 
стати національними стандартами, широко вико-
ристовуватись торгівлею та банками; 

6) організувати та проводити постійно про-
світницьку кампанію, тобто здійснювати відпо-
відну роботу з підвищення фінансової грамот-
ності населення. 
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условия встуПления банков  
в меЖдународнЫе карточнЫе ПлатеЖнЫе системЫ

аннотация
В современных условиях карточные платежные системы занимают важное место в розничном бизнесе 
украинских банков. но участие в карточных платежных системах связано со значительными затратами. 
Поэтому выбор оптимальной, с точки зрения возможности банка, платежной системы и стратегии ее 
развития остается важной предпосылкой обеспечения прибыльности этого направления деятельности.
ключевые слова: международные платежные системы, эмиссия платежных карт, Visa, Europay, без-
наличные расчеты, пластиковая карточка, эквайринг.
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Kharkiv national University of civil Engineering and Architecture

CondItIons of entry to InternAtIonAl bAnK CArd pAyMent systeMs

summary
in modern conditions card payment systems play an important role in the retail business Ukrainian banks. 
Participation in card payment systems associated with significant costs. Therefore, the optimal choice 
in terms of the capabilities of the bank, payment system and its development strategy is an important 
precondition for the profitability of this activity.
Keywords: international payment systems, issuance of payment cards, Visa, Europay, non-cash payments, 
plastic card acquiring.
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оПтимізація обліку фінансових результатів  
у зовніШньоекономічній діяльності ПідПриємств

уханова і.о., башилова в.в.
одеський національний економічний університет

Досліджено теоретичні основи обліку фінансових результатів від страхової діяльності на міжнародних 
ринках. у статті сформульовано шляхи оптимізації фінансових та бухгалтерських процесів українських 
підприємств. Запропоновано механізм організації внутрішньої аудиторської перевірки обліку фінансових 
результатів ЗЕД страховика як фактору оптимізації обліку фінансових результатів.
ключові слова: страхова діяльність, страхова компанія, фінансовий результат від страхової діяльності на 
зовнішньому ринку, фінансовий результат від ЗЕД, облік фінансових результатів від ЗЕД.

Постановка проблеми. необхідність зрос-
тання національної економіки визначає 

розвиток сучасного фінансового ринку як під-
ґрунтя забезпечення стабільного стану країни. 
на українському ринку фінансових послуг од-
ним із перспективних його сегментів є страховий. 
За даними національної комісії з державного 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
лідируючі позиції сьогодні стабільно посідають 
страхові організації, які поступаються лише бан-
ківському сектору. ключовим елементом еконо-
мічної системи страхового бізнесу, що викликає 
дискусійність, виступає фінансовий результат та 
його формування в обліковій системі.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми обліково-аналітичного харак-
теру страховиків висвітлені в працях таких 
науковців: м.о. Бєлгородцевої, о.В. Бондарен-

ко, Д.Г. Буханця, Т.о. Гарматій, С.Ф. Голова, 
Д.Г. Янковської, інших.

незважаючи на розгляд науковцями різних 
аспектів обраної проблематики, потребують по-
дальших розробок питання, пов’язані з обґрунту-
ванням теоретико-методичних положень функці-
онування систем бухгалтерського обліку й аудиту 
в умовах застосування міжнародних стандартів 
та наявних кризових економічних явищ, органі-
зацією та методикою відображення формування 
фінансових результатів в обліку та звітності, за-
стосуванням сучасного організаційно-методичного 
інструментарію внутрішнього аудиту фінансових 
результатів, що і визначило актуальність дослі-
дження, зумовило вибір теми, мети, основних за-
вдань та логіко-структурну побудову роботи.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. невирішеними залишаються 



«Молодий вчений» • № 12.1 (40) • грудень, 2016 р. 994

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

окремі питання щодо формування показників 
звітності, перевірки їх достовірності, а також 
можливостей та результатів проведення аналізу 
прибутковості діяльності страхових компаній. Це 
потребує застосування оновлених організаційно-
методичних положень обліку та аудиту й інфор-
маційного забезпечення управління діяльністю 
суб’єктів страхової галузі, що обумовлює доціль-
ність проведення досліджень та актуалізує необ-
хідність прикладних розробок з урегулювання 
окреслених проблем.

мета статті. Головною метою цієї статті є об-
ґрунтування рекомендацій з удосконалення облі-
ку фінансових результатів зовнішньоекономічної 
діяльності страхових компаній. 

виклад основного матеріалу. українські стра-
хові компанії виходять на новий рівень розвитку, 
що зумовлено запровадженням обов’язкового 
ведення обліку та складанням звітності за між-
народними стандартами. Для підтвердження до-
стовірності даних обліку та формування показ-
ників звітності на законодавчому рівні визначено 
обов’язковість проведення аудиту річної звітнос-
ті страховиків. 

незважаючи на значні проблеми забезпечен-
ня й організації зовнішнього аудиту українських 
страхових компаній, низка окремих особливостей 
його проведення залишається актуальною для 
вивчення через те, що:

1. Законодавча база у сфері ведення обліку 
доходів, витрат, фінансових результатів та скла-
дання звітності страховиками на сьогодні є до-
сить неврегульованою.

2. Відсутні методичні розробки з практики ви-
конання аудиту фінансових результатів та фінан-
сової звітності в умовах застосування міжнарод-
них стандартів цими суб’єктами господарювання;

Вважаємо, що важливим етапом вирішення 
визначених проблемних питань є формування 
механізму внутрішнього контролю фінансових 
результатів підприємств. механізм внутрішнього 
контролю може забезпечити здійснення госпо-
дарської діяльності страхової компанії. Від мож-
ливостей правильно налагодженого механізму та 
компетентного його використання залежать умо-
ви безперебійного функціонування всіх основних 
господарських процесів суб’єкта господарювання. 

Важливо відзначити, що кожен вид аудиту 
посідає значне місце в діяльності страхової ком-
панії й характеризується своєю специфікою.

Пропонуємо порівняти основні ознаки зовніш-
нього та внутрішнього аудиту. метою зовнішньо-
го аудиту є висловлення думки про достовірність 
звітності та її подання відповідно до загально-
прийнятих принципів бухгалтерського обліку, 
мета внутрішнього аудиту – підтвердження до-
стовірності даних про фінансові результати ком-
панії, які відображені у фінансовій звітності та 
виявлення резервів підвищення прибутку. За-
вданням зовнішнього аудиту є підтвердження 
достовірності, повноти річної фінансової звітнос-
ті та перевірки фінансового стану компанії, за-
вдання внутрішнього аудиту – річне планування 
завдань служби внутрішнього аудиту, реалізація 
завдань згідно із затвердженим планом, своє-
часне надання звітів, взаємодія із зовнішніми 
аудиторами тощо. Також важливо відмітити, що 
зовнішній (обов’язковий) не підпорядкований ке-

рівництву компанії на відміну від внутрішнього, 
який підпорядкований вищому органу управлін-
ня компанії. Таким чином, ми бачимо чітку різ-
ницю між двома видами аудиту. 

але поєднуючи застосування всіх видів ауди-
ту, страхові компанії можуть ефективно функці-
онувати не лише в короткостроковому періоді, а 
й на перспективу, оскільки під час їх проведення 
комплексно розглядається вплив багатьох фак-
торів на його діяльність. 

але оскільки послуги зовнішнього аудиту ко-
штують досить дорого, страховики обмежуються 
лише однією перевіркою після закінчення року 
для підтвердження показників річної звітності, 
не замовляючи виявлення слабких сторін діяль-
ності з наданням рекомендацій щодо підвищення 
ефективності діяльності суб’єкта. Для задово-
лення таких потреб варто використовувати інші 
форми контролю, зокрема внутрішній аудит.

Проведення внутрішнього аудиту в компаніях 
має бути здійснено службою внутрішнього ауди-
ту, яка на основі представлених Рекомендацій 
може скласти оптимальну програму внутріш-
нього аудиту даних об’єктів обліку в страховій 
компанії. Відповідно до зазначених рекоменда-
цій внутрішній аудит фінансових результатів 
страхових компаній повинен складатися з таких 
основних етапів:

1. Підготовчий: ознайомлення з видами ді-
яльності компанії; вивчення страхових продуктів 
(послуг) страховика.

2. Планування: складання плану перевірки та 
програми аудиту; розрахунок суттєвості; оцінка 
ризику за операціями.

3. Процес перевірки: перевірка дотримання 
вимог законодавства; перевірка документаль-
ного оформлення доходів та витрат страховика; 
оцінка доходів та витрат; перевірка правильнос-
ті відображення доходів, витрат та фінансових 
результатів на рахунках обліку; перевірка пра-
вильності їх відображення в облікових регістрах 
та у звітності; складання робочих документів ау-
дитора; аналіз показників діяльності страховика.

4. Заключний: складання звіту; надання про-
позицій за результатами перевірки.

Виділення окремих етапів аудиторської пере-
вірки дозволяє аудитору сформувати чітко побу-
довану програму аудиту, яка має містити перелік 
питань аудиторської перевірки, що визначать про-
цедури аудиту, терміни проведення, перелік ауди-
торських доказів й конкретні рекомендації з ви-
правлення недоліків, виявлених під час перевірки.

Проводячи внутрішній аудит компанії вважа-
ємо за необхідне передбачити під час роботи:

– вивчення нормативно-правового поля в час-
тині регламентації складання спеціалізованої 
звітності;

– ознайомлення з усіма передбаченими по-
казниками даної звітності;

– обґрунтування складових кожного показни-
ка звітності;

– побудова взаємозв’язків між показниками 
фінансової та спеціалізованої звітності;

– перевірка своєчасності та повноти подання 
спеціалізованої та фінансової звітності до різних 
споживачів такої інформації.

на кожному етапі перевірки аудитор на під-
приємтсві використовує інформацію, накопичену 
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з різних джерел: установчі документи, законо-
давча база, спеціалізовані видання, наказ про об-
лікову політику, внутрішня документація стра-
ховика, первинні та зведені документи, звітність, 
власні розрахунки, робочі документи аудитора.

Робочі документи є тією ключовою складовою 
аудиту суб’єкта господарювання, стосовно якої 
виникає найбільше дискусій. необхідність ведення 
робочих записів підтверджується міжнародними 
стандартами професійної практики внутрішнього 
аудиту (стандартами), оскільки вони використо-
вуються під час складання аудиторського висно-
вку. Вимоги до документації аудитора визначені 
мСа 230 «аудиторська документація», але норми 
даного стандарту є обов’язковими для виконання 
лише зовнішніми аудиторами.

Проте, оскільки зовнішні аудитори можуть 
використовувати при проведенні аудиту дані, 
накопичені службою внутрішнього аудиту, до-
речним буде формування документів внутрішні-
ми аудиторами з врахуванням вимог зазначено-
го стандарту до інформації, яка має бути надалі 
спожита відповідно до них. основними такими 
вимогами є: – своєчасне формування докумен-

тів; – достатність інформації, зазначеної в доку-
ментах; – порядок зберігання документів та інші.

отже, використання запропонованих мето-
дичних рекомендацій підвищить рівень довіри 
до служби внутрішнього аудиту та дозволить 
зменшити ризики використання отриманої нею 
інформації зовнішніми аудиторами.

висновок та пропозиції. Провівши дослі-
дження ведення фінансової звітності страхових 
компаній, можемо зробити наступні висновки.

особливо актуальною сьогодні є впровадження 
на підприємствах механізму внутрішнього аудиту 
компанії. механізм внутрішнього аудиту фінансо-
вих результатів страхових підприємств дозволить 
чітко й послідовно провести перевірку та надати 
об’єктивний аудиторський висновок керівництву. 
аналогічні рекомендації мають бути розроблені за 
кожним об’єктом обліку страховика з метою міні-
мізації часу на проведення перевірки та усунення 
проблем неврахування окремих аспектів такої пе-
ревірки. Розроблені методичні рекомендації можуть 
бути затверджені на рівні страхової компанії та 
стати підґрунтям законодавчого регламентування 
порядку проведення аудиту в страхових компаніях.
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оПтимизация учета финансовЫх результатов  
во внеШнеЭкономической деятельности ПредПриятий

аннотация 
исследованы теоретические основы учета финансовых результатов от страховой деятельности на 
международных рынках. В статье сформулированы пути оптимизации финансовых и бухгалтер-
ских процессов украинских предприятий. Предложен механизм организации внутренней аудитор-
ской проверки учета финансовых результатов ВЭД страховщика как фактора оптимизации учета 
финансовых результатов.
ключевые слова: страховая деятельность, страховая компания, финансовый результат от страховой 
деятельности на внешнем рынке, финансовый результат от ВЭД, учет финансовых результатов от ВЭД.
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optIMIzAtIon of ACCountIng fInAnCIAl results  
froM foreIgn trAde of InsurAnCe CoMpAnIes

summary
The theoretical basis of accounting, the financial results of the insurance business in the international 
markets. The paper formulates ways to optimize the financial and accounting processes of Ukrainian 
enterprises. The mechanism of the organization of the internal audit of accounting of financial results of 
foreign economic activity of the insurer as a factor in the optimization of accounting of financial results.
Keywords: insurance activities, the insurance company, the financial result from insurance operations in 
the foreign market, the financial result from foreign trade, accounting financial results from foreign trade.
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оПодаткування суб’єктів малого бізнесу:  
сучасний стан та наПрями реформування

черепанин м.і.
Львівський національний університет імені івана Франка

у статті розглянуто особливості оподаткування малих підприємств, зокрема в умовах застосування 
спрощеної системи оподаткування, її переваги та недоліки. Досліджено напрями реформування вітчизняної 
податкової системи в контексті оподаткування малого бізнесу та запропоновано власні.
ключові слова: суб’єкти малого підприємництва, спрощена система оподаткування, єдиний податок, по-
даткова реформа.

© черепанин м.і., 2016

Постановка проблеми. Європейський на-
прям розвитку, який обрала україна при-

зводить до значної кількості реформ, які спря-
мовані на покращення незадовільного становища 
держави, зокрема і в сфері ведення бізнесу. малі 
підприємства виступають ключовими суб’єктами 
на ринку в багатьох напрямах, тому потребують 
захисту держави, а постійні зміни та очікування 
погіршення умов ведення бізнесу розхитують і 
без того нестійке становище. Тому до оподатку-
вання суб’єктів малого бізнесу держава змушена 
підійти вкрай відповідально, адже це еластичний 
сектор, який миттєво відреагує на реформуван-
ня. Таким чином замість поліпшення ситуації в 
державі, податкові реформи можуть викликати 
різке погіршення бізнес-клімату, а як наслідок і 
згортання підприємництва, нову хвилю тінізації 
та наростання обурення в суспільстві. 

аналіз досліджень та публікацій. Теорети-
ко-методологічні основи оподаткування суб’єктів 
малого бізнесу досліджувались багатьма вітчиз-
няними науковцями, зокрема: андрущенко В.Л., 
костіна н.м., Судомир н.Б., кміть В.м., Фур-
сін о.о., Ляшко м.В., острікова Т.Г., черняко-
ва Т.м., Жолудь Л.о., майстренко о.В., ково-
ва і.С. та інші, які аналізували діючу на даний 
час податкову систему та можливості подальшо-
го реформування. 

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте досліджуване питання 
не розкрито науковцями в усіх аспектах, які по-
требують уваги. Перспективи впровадження но-
вих реформ потребують постійного дослідження 

та аналізу всіх актуальних шляхів оподаткуван-
ня малого бізнесу, що визначає актуальність да-
ного дослідження.

мета статті. Виявлення особливостей оподат-
кування суб’єктів малого бізнесу в україні, ви-
ділення переваг та недоліків в діючій спрощеній 
системі оподаткування, як пріоритету у виборі 
малих підприємств, а також дослідження напря-
мів її реформування.

виклад основного матеріалу. В умовах рин-
кової економіки склалась тенденція створення 
значної кількості малих підприємств, що стають 
вагомою складовою економіки будь-якої розви-
неної держави. Так, вони не спроможні отримати 
настільки високі прибутки та забезпечити вагомі 
надходження до бюджету держави, проте вони 
сприяють розвитку держави шляхом забезпе-
чення мобільних робочих місць та необхідного 
рівня доходів, що в сукупності на глобальному 
рівні має неабиякий позитивний ефект. крім того 
малий бізнес забезпечує прибуткову діяльність 
як для фізичних, так і юридичних осіб, значна 
частка яких в подальшому розвивається і дося-
гає більших показників, що сприяє розгортанню 
своєї діяльності, а з тим і збільшення конкурен-
ції на ринку та податкових платежів, які отримає 
від них держава, тому підтримка малого підпри-
ємництва завжди входила в коло інтересів на ма-
кроекономічному рівні. 

Відмітимо, що підходи віднесення суб’єктів гос-
подарювання до малого бізнесу в різних країнах 
відрізняються. Так, для прикладу Європейською 
комісією сюди віднесено суб’єкти господарювання, 
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що використовують працю не більше 50 найманих 
працівників та річний оборот або ж річний баланс 
не перевищує 10 млн.євро. Загалом, в ЄС малим 
бізнесом вважають, якщо залучено до 100 пра-
цівників, у Великобританії – 50, в СШа – 500. 
В україні ж до суб’єктів малого підприємництва 
прийнято відносити, якщо середня кількість на-
йманих працівників за рік не більша, аніж 50 осіб 
при отриманому доході до 10 мільйонів євро, ви-
значеним за середньорічним курсом нБу.

В європейських країнах приділяють значну 
увагу розвитку малого бізнесу, спираючись на такі 
переваги, як: мобільність, висока ефективність 
праці, дохідність вкладеного капіталу, низький 
термін окупності, не великий рівень затрат ресур-
сів, легкість впровадження інновацій, конкуренція 
тощо. Для більшості податкових систем характер-
ний тиск на підприємництво, тому для малого та 
середнього бізнесу створення полегшених умов 
своєї діяльності стало нормою в багатьох країнах. 
Так, в україні це проявляється в спрощеній систе-
мі оподаткування, яка покликана захистити плат-

ників від надмірного тиску загальної системи. По-
датковий тиск для нашої держави став проблемою, 
котра тягнеться чимало років, а всі спроби реформ 
мають чи то короткостроковий ефект, чи то лише 
видимість покращення. Впродовж останніх шести 
років вітчизняна податкова система фактично пе-
ребуває в постійному реформуванні, проте одно-
значного ефекту від впроваджених змін очікувати 
важко. За останній рік україна за рівнем податко-
вого тиску опустилась на 1 сходинку нижче та за-
ймає 107 місце в загальному рейтингу, що свідчить 
про тягар для платників податків, проте залиша-
ється відкритим питання: чи може впоратись з цим 
малий бізнес [6].

В україні, станом на 2015 рік діяло 327814 ма-
лих підприємств, що становить 95,5% від загально-
го обсягу, з них 284241 – це мікропідприємства, в 
той час, як частка великих підприємств лише 0,1% 
(423), а середніх – 4,4% (15203). найбільша кіль-
кість малого бізнесу припадає на торгівлю, сіль-
ське, лісове та рибне господарство, проте є сфери, 
в яких практично всі діючі підприємства є малими 

Таблиця 1
Показники надходження до бюджету станом на і-ііі квартал 2015-2016 рр. 

Показники

надходження до бюдже-
ту, млрд. грн.

Рівень вико-
нання плану 
за і-ііі квар-

тал, %

Темпи росту 
у порівнянні 
з відповідним 

періодом мину-
лого року, %

планові по-
казники

фактичні дані 
за і-ііі квартал

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Податок на прибуток 36,92 46,92 31,91 42,05 86,43 89,62 131,78
Податок та збір з доходів фізичних осіб 
(включає військовий збір) 42,59 55,75 28,07 36,14 65,91 64,83 128,75

Джерело: розроблено автором за даними [9]

Таблиця 2
Перелік податків, від справляння яких звільняється суб’єкт господарювання  

при виборі спрощеної системи оподаткування
№ Податок умова звільнення
1 податок на прибуток підприємств у всіх випадках

2 податок на доходи фізичних осіб

у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті 
господарської діяльності платника 1-3 групи спрощеної системи опо-
даткування (фізичної особи) та оподатковані згідно з главою 1 розділу 
XiV Пк україни

3 податок на додану вартість

з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання 
яких розташоване на митній території україни, крім податку на до-
дану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними 
особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену в пп.1 п.293.3 
ст.293 Пк україни, а також що сплачується платниками єдиного по-
датку четвертої групи

4 податок на майно

крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовують-
ся платниками єдиного податку 1-3 груп для провадження господар-
ської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для 
ведення сільськогосподарського товаровиробництва

5 рентна плата за спеціальне ви-
користання води виключно представниками 4 групи

Джерело: розроблено автором за даними [2]

Таблиця 3 
характеристика груп платників спрощеної системи оподаткування

і група іі група ііі група іV група
Суб'єкти, що мо-
жуть належати 

до групи

фізичні особи-
підприємці

фізичні особи-
підприємці

фізичні особи-
підприємці та 

юридичні особи
сільськогосподарські виробники

Рівень доходу не перевищує 
300000 гривень

не перевищує 
1500000 гривень

не перевищує 
5000000 гривень

сільськогосподарське товаровиробни-
цтво дорівнює чи перевищує 75%

кількість найма-
них працівників 0 не перевищує 10 

осіб не обмежено не обмежено

Джерело: розроблено автором за даними [2]
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і будь-які різкі зміни можуть призвести до суттє-
вих проблем в цій галузі, зокрема операціями з не-
рухомістю зайняті 98,5% малих підприємств і лише 
1,5% – середніх, схожа ситуація в освітній, інфор-
маційній та телекомунікаційній галузях тощо [8].

на сучасному етапі вітчизняна податкова 
система передбачає для малих підприємців два 
шляхи ведення своєї діяльності в контексті спла-
ти податків: 

• загальна система;
• спрощена система.
Якщо ж суб’єкт господарювання обирає за-

гальну систему оподаткування, то на нього чекає 
сплата податків, відповідно до переліку подано-
го в ст.9-10 Податкового кодексу україни. Така 
система має ряд недоліків для платників, зокре-
ма: значна кількість обов’язкових платежів, фіс-
кальна мета впроваджених податків та зборів, 
складність ведення обліку та нарахування по-
датків та зборів, потреба в ресурсах для ведення 
діяльності тощо.

найбільший тягар на підприємство в цьому 
випадку справляє податок на прибуток чи по-
даток на доходи фізичних осіб, оскільки ставки 
обох становлять 18% від бази оподаткування. 
обидва ці податки є важливими на державному 
рівні, показники надходжень до бюджету доволі 
високі, детальна інформація подана в таблиці 1.

отже, з вище наведеної таблиці випливає, що 
за рахунок загальної системи оподаткування дер-
жава отримує чималі надходження до бюджету і 
зацікавлена в тому, щоб доходи зростали, проте 
більшість представників малого бізнесу вдаються 
до спрощеної системи оподаткування, яка виклю-
чає такі важливі з фіскальної точки зору податок 
на прибуток та на доходи фізичних осіб.

Загалом по малих підприємствах за 2015 рік 
фінансовий результат суб’єктів, що отримали при-
буток склав 95483млн.грн., з яких лише частина 
оподатковувались загальною системою, але були й 
такі, котрі не отримували прибутків. Відтак, 26,1% 
малих підприємств були збитковими і їх фінансо-
вий результат становить -207389 млн. грн., тому 
такі платники податків на загальній системі не 
принесуть високого наповнення бюджету за раху-
нок податкових надходжень, використовуючи за-
конні шляхи зменшення бази оподаткування.

Спрощена ж система оподаткування перед-
бачає особливий механізм справляння податків, 
який звільняє платників від нарахування, сплати 
окремих податків та подання звітності, що відо-
бражені в таблиці 2. 

Податковим кодексом україни для платників 
єдиного податку визначені ставки в таких роз-
мірах: 

• І група – до 10 відсотків розміру мінімаль-
ної заробітної плати;

• ІІ група – до 20 відсотків розміру мінімаль-
ної заробітної плати;

• ІІІ група: 
– для платників ПДВ: 3 відсотки доходу;
– у разі включення ПДВ до єдиного податку: 

5 відсотків доходу;
• ІV група: визначено п. 293.9 ст. 293 ПК 

україни.
Суб’єкти господарювання, які обрали спроще-

ну систему розподіляються на групи, умови від-
несення до яких наведені в таблиці 3.

То ж, єдиний податок, як правило дозволяє 
представникам малого бізнесу сплачувати значно 
нижчі податки, аніж за умов загальної системи, 
знижуючи рівень тиску. Проте, часто, проблемою 
стає те, що спрощена система оподаткування не 
враховує видатки, які несе платник. Для прикла-
ду для платників 3 групи, що є платниками ПДВ 
єдиний податок перевищує можливий нарахова-
ний податок на прибуток, якщо частка його опо-
датковуваного прибутку за загальною системою 
не перевищує 16,67%. Таким чином, якщо витрати 
юридичної особи, які вона може використати для 
зменшення бази оподаткування при сплаті подат-
ку на прибуток будуть перевищувати 83,23% від 
рівня отриманого доходу, то сплата єдиного подат-
ку за ставкою 3% від доходу буде більшою, аніж 
податку на прибуток. То ж, чим більша частка ви-
трат, які понижають базу оподаткування, тим ви-
гіднішою є загальна система оподаткування.

В цілому ж, спрощена система оподаткування 
має ряд переваг: 

• легкість реєстрації суб’єкта господарюван-
ня – платника податку;

• простота ведення обліку та звітності під-
приємством;

• економія на затратах для ведення роботи 
по нарахування, сплаті податків та відправлянні 
звітності в контролюючі органи;

• зниження рівня податкового тиску на плат-
ників;

• скорочується кількість звітності, яку плат-
ник подає контролюючим органам;

• спрощується розрахунок податкового 
зобов’язання платника, яке він має погасити пе-
ред державою;

• можливість включення ПДВ до складу єди-
ного податку або ж самостійної сплати на влас-
ний вибір (для ііі групи);

• можливість не використовувати при розра-
хунках РРо;

• не потребує в суб’єктів господарювання 
глибоких знань в усій податковій системі, обмеж-
уючись лише її окремою частиною;

• полегшує державний контроль за нараху-
ванням, сплатою податків та звітністю платників;

• знижує кількість порушень порядку на-
рахування та подання звітності, порівняно з за-
гальною системою оподаткування. 

Проте попри всі переваги є в цій системі й 
ряд недоліків, які держава повинна ліквідувати 
для удосконалення податкової системи загалом, 
до них належать:

• можливість зловживання спрощеною систе-
мо та ухиляння від оподаткування; 

• обмеження обсягів доходу єдиноплатників;
• низька фіскальна ефективність;
• обмеження щодо кількості працівників, 

яких може залучити до своєї діяльності платник 
податку (для і та іі груп);

• не врахування витрат платника, а лише до-
ходу (для ііі групи);

• фіксована сплата податку, не залежно від 
факту отримання доходу;

• залежність від конкретних місцевих органів 
влади при призначенні ставки податку (для і та 
іі груп).

крім того спрощена система податку в украї-
ні призводить до активного ухиляння від сплати 
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податків різними способами. Так, для прикладу 
часто суб’єкт господарювання свідомо розбива-
ється на малі підприємства з метою несплати 
податку на прибуток чи податку на доходу, а 
єдиного податку, що призводить до зменшення 
надходжень до бюджету. Також, часто застосо-
вують завищення цін в співпраці з єдиноплат-
никами, з метою збільшити податковий кредит. 
часто великі підприємці вдаються до відводу 
своїх прибутків контрагентам, які перебувають 
на спрощеній системі оподаткування, приховую-
чи таким чином власний прибуток і зменшують 
фактичний рівень сплачених до державного бю-
джету податків.

Вагомою проблемою стало, також, недеклару-
вання отриманих доходів платниками, що обрали 
спрощену систему оподаткування. Вони таким 
чином намагаються відповідати обмеженням до-
ходів, які передбачені законодавством для пев-
них груп, що поширює тінізацію економіки, адже 
суб’єкт хоч і сплачує податки, та не в тих обся-
гах і не на тих підставах які визначено законом. 

окремі підприємці вдаються до приховування 
найманих працівників. Так, одні просто не реєстру-
ють працюючих, з огляду на законодавчі обмежен-
ня, інші ж переконують працівників реєструва-
тися, як фізичних осіб – підприємців і самостійно 
сплачувати також єдиний податок на умовах спро-
щеної системи оподаткування, а не укладати тру-
довий договір з підприємцем, як роботодавцем. 

Таким чином, для вітчизняної податкової сис-
теми спрощена система стала великою пробле-
мою, яка принесла з собою цілу низку негараз-
дів, побороти які держава, видається, не в силах. 
Проте така ситуація не свідчить про те, що сама 
наявність єдиного податку є проблемою і від неї 
потрібно відмовитись, а лише говорить, що не-
обхідно реформувати систему на таких умовах, 
коли підприємці не будуть зацікавлені в ухиленні 
від податків та коли законодавство і органи вла-
ди не дозволять використовувати систему проти 
держави і тим чи іншим способом обходити за-
кріплені законом норми в сфері оподаткування.

З приводу реформування спрощеної системи 
оподаткування ведеться чимало дискусій в укра-
їні, проте до єдиного погляду так і не дійшли. 
міністерство фінансів україни висунуло пропо-
зицію реорганізувати групи платників податків і 
переглянути питання ставок, проте законодавчі 
органи на цей крок піти не наважились ще і не 
відомо чи зможуть зробити такі зміни реальними 
в найближчому майбутньому. Так, вбачалось за 
необхідне з 4 груп платників сформувати лише 
три, а саме [11]: 

• А: фізичні особи-підприємці, які не вико-
ристовують найманих працівників та обсяг річ-
ного доходу яких не перевищує 300000грн.;

• В: фізичні особи-підприємці, кількість на-
йманих працівників яких не перевищує 10 осіб, а 
сума річного доходу – 2млн.грн.;

• С: сільськогосподарські виробники, частка 
сільськогосподарського виробництва яких не мен-
ше 75%, а річний обсяг доходу, отриманий за по-
передній звітний період (рік) не менше 2 млн. грн.

Таким чином, планувалось виключити з пере-
ліку платників єдиного податку юридичних осіб 
та знизити рівень отримуваного доходу, а також 
збільшити в подальшому рівень ставок податку 

та зобов’язати в майбутньому використовувати 
РРо. однак, це призвело б до погіршення стану 
малого бізнесу, який переживає і без того не най-
кращі часи [11]. 

Голова ДФС україни також висловився за 
реформування спрощеної системи оподаткуван-
ня, стверджуючи, що підприємець який заробляє 
повинен сплачувати, як мінімум, то й же рівень 
податків, що сплачує людина яка отримує заро-
бітну плату, а не лише єдиний податок, який бу-
ває нижче податку на доходи фізичних осіб. Тим 
самим пропозиції щодо реформування спрощеної 
системи оподаткування, надані насіровим Р. м. 
призведуть також до зростання податкового тис-
ку на малий бізнес [7]. 

Висловив своє бачення щодо оподаткування 
малого бізнесу в україні і мВФ при здійсненні 
другого перегляду економічної програми в рам-
ках угоди про механізм розширеного фінансу-
вання. Експерти мВФ вбачають спрощену систе-
му недоцільною через протиріччя які виникають 
при її застосуванні, опираючись на те, що прове-
дені реформи мають позитивний ефект і до кін-
ця 2016 року в умовах реформування податко-
вий тиск на працівників знизиться на 9% відносно 
періоду, що передував реформі. Про це свідчить 
і рейтинг, в якому рівень фіскальної свободи 
становить 78,6%, що перевищив європейські по-
казники, обійшовши Польщу, німеччину, італію, 
Францію та ряд інших високорозвинених країн. 
Проте, кількісні показники не завжди оптималь-
но відображають наявну картину. В україні тиск 
на підприємництво з боку держави через подат-
кову систему ще досі високий, що може оберну-
тись зовсім не так, як цього очікує мВФ, ствер-
джуючи, що реформування спрощеної системи 
оподаткування призведе до додаткового доходу, 
близького до 1% ВВП.

Радники з підтримки реформ в україні, зо-
крема Л. Бальцерович та і. міклош в основному 
підтримали проект міністерства фінансів укра-
їни з приводу реформування спрощеної системи 
оподаткування, називаючи її джерелом патології 
та ухилення від сплати податків [10].

З огляду на всі бачення подальших реформ єди-
ної позиції поки не вироблено і чого чекати малому 
бізнесу від органів влади на найближче майбутнє 
невідомо. Поки окремих змін не впроваджується і 
єдиний податок буде діяти на тих ж умовах, що й в 
2016 році, проте більшість малих підприємців осте-
рігається різкого зростання мінімальної заробітної 
плати, як бази нарахування єдиного податку. В за-
конопроекті № 5132 «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу україни щодо забезпечення зба-
лансованості бюджетних надходжень у 2017 році» 
пунктом 23 передбачено: «Ставки єдиного податку 
для платників першої групи встановлюються у від-
сотках (фіксовані ставки) до розміру прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб, встановлено-
го законом на 1 січня податкового (звітного) року, 
другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року, та 
третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові 
ставки)» [3].

Таким чином, база оподаткування платни-
ків другої групи єдиного податку залишається 
тією ж, що передбачена діючим законодавством. 
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Проте на суму єдиного податку значно вплине 
прогнозоване зростання мінімальної заробітної 
плати, передбачене висновком комітету щодо за-
конопроекту про державний бюджет на 2017 рік, 
до 3200 гривень, оскільки ставка нараховується 
у відсотках до розміру мінімальної заробітної 
плати. Такі зміни сприятимуть зростанню дохід-
ної частини бюджетів, але, в той же час, поси-
лять тиск на підприємців [1]. 

отже, реформа спрощеної системи оподатку-
вання є доцільною, з огляду на численні недолі-
ки наявної податкової системи, проте необхідно 
удосконалювати й загальну систему. Лібералі-
зувавши умови загальної системи та змінивши 
рівень податкового тиску та ставлення платни-
ків до податків держава зможе провести рефор-
му спрощеної системи безболісно для бюджету, 
для підприємців та для ринку споживачів. Змі-
ни в умовах оподаткування малого бізнесу вар-
то розпочати з того, що потрібно вдосконалити 
механізм недопущення фіктивних підприємств 
чи послуг, що нівелює основний недолік єдиного 
податку. наступним етапом реформування має 
стати зміна бази оподаткування на суму отрима-
них платником доходів в рамках своєї діяльнос-
ті, для груп, ставка яких нараховується на міні-
мальну заробітну плату. Таким чином створяться 
сприятливі умови для подальшого коригування 
ставок та суб’єктів, які мають право на засто-
сування спрощеної системи оподаткування, що 
приведе до позитивних зрушень діючої системи. 

висновки і пропозиції. на основі вищенаведе-
ного можна сказати, що сучасна система оподат-
кування намагається будь-яким чином захистити 
представників малого підприємництва від надмір-
ного тиску з боку держави, хоч і має певні не-
доліки. малому бізнесу надано право вибору тих 
умов, які йому більше всього сприятливі для ве-
дення діяльності, що спостерігається в більшості 
розвинених держав та тих, хто тільки розвива-
ється, адже саме за рахунок цього сектору багато 
країн отримали значний поштовх до покращення 
загального економічного стану держави.

Проте вітчизняна система перебуває на ета-
пі затяжного реформування всіх сфер, зокрема 
і податкової. на представників малого бізнесу 
чекає в найближчому майбутньому значний 
стрибок податкового зобов’язання, що похитне 
їхню і без того не стабільну діяльність. Цей крок 
є вимушеним в процесі зміни ситуації загалом 
в державі, проте доцільним є лібералізація за-
гальної податкової системи перед тим як під-
водити до її показників єдиний податок. Тому, 
всі дискусії щодо подальшої долі спрощеної 
системи оподаткування є виправданими, адже 
рішення потребує максимальної обґрунтованос-
ті та необхідності. Вдале реформування призве-
де в перспективі до зростання надходжень до 
бюджету, сприяння розвитку малого бізнесу і 
виходу з рамок єдиноплатників, подолання тіні-
зації, розширення ринку та подолання кризових 
явищ в економіці держави.
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налогооблоЖения субЪектов малого бизнеса:  
современное состояние и наПравления реформирования

аннотация
В статье рассмотрены особенности налогообложения малых предприятий, в том числе в условиях 
применения упрощенной системы налогообложения, её преимущества и недостатки. исследованы на-
правления реформирования отечественной налоговой системы в контексте налогообложения малого 
бизнеса и предложены собственные.
ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, упрощенная система налогообложения, об-
щая система налогообложения, единый налог, налоговая реформа.
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tAxAtIon of sMAll-sCAle busIness:  
Modern stAte And WAys of restruCturIng

summary
The article considers the peculiarities of the taxation of small-scale business, especially in the conditions 
of simplified taxation system, its advantages and disadvantages. The ways of the restructuring of the 
domestic taxation system in the context of taxation of small-scale business is investigated and own 
variants are suggested.
Keywords: small-scale business, simplified taxation system, common system of taxation, single tax, 
fiscal reform.
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забезПечення конкурентних Переваг  
у контексті формування ресурсного Портфеля ПідПриємства

Швиданенко г.о., теплюк м.а., декрет і.і.
київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Визначено основні елементи «дерева ресурсів». Розглянуто та сформовано власні визначення поняття 
«ресурсний портфель». Проведено діагностику ринкових позицій підприємств пивоварної промисловості 
за ресурсними властивостями та їх вагомістю. Вказано роль ресурсозабезпечння господарської діяльності 
в процесі створення цінності. Сформовано матрицю конкурентоспроможності потенціалу підприємств 
пивоварної промисловості на основі ресурсного радару. 
ключові слова: ресурси, ресурсний портфель, елементний склад ресурсного портфеля, ефективність ре-
сурсного портфеля, конкурентні переваги.

Постановка проблеми. Сучасні умови гос-
подарювання та ефективний ресурсний 

менеджмент є запорукою досягнення стратегіч-
них намірів, реалізації довгострокових стратегіч-
них програм розвитку, перспективним напрямом 
забезпечення результативності діяльності та ін-
струментом підвищення конкурентоспроможнос-
ті підприємств. Дана тенденція зумовлює доціль-
ність впровадження функціональної підсистеми 
ефективного управління ресурсозабезпеченням 
господарської діяльності, яка є складовою за-
гальної системи менеджменту підприємства, з 
урахуванням особливостей та специфіки його зо-
внішнього та внутрішнього середовища. Тенден-
ції до підвищення рівня конкуренції на вітчиз-

няному ринку, підкреслює необхідність пошуку 
ресурсних асиметрій на основі нових інновацій-
них підходів до управління в цілому. Проблемні 
питання, пов’язані з трансформацією ресурсів у 
процесі конфігурації цінності, досліджені фраг-
ментарно та потребують подальшого науково-
прикладного розвитку. найактуальнішими з них 
є: поглиблення сучасної парадигми управління 
підприємством через встановлення взаємозв’язку 
та розвиток ресурсних асиметрій. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
основні теоретичні аспекти визначення сутніс-
ної характеристик ресурсів підприємства дослі-
джені у працях таких економістів як: П. Друкер, 
о. Бутнік-Сіверський, а. Гапоненко, Д. кол-
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ліз, С. монтгомері, Є. Смирнов, В. Лаврененко, 
В. Павлова, і. Піддубний, Г. антонов, Д. кемпбел, 
В. катькало, Г. Швиданенко, н. Шевчук та інші. 
у працях авторів досліджуються базові катего-
рії проблематики, узагальнення даних положень 
щодо сутності та структури, оцінювання ефек-
тивності їх використання. 

мета статті. Головною метою цієї статті є до-
слідження підсистеми управління ресурсозабез-
печення господарської діяльності пивоварних 
підприємств у розрізі ефективного бізнес-моде-
лювання ресурсного портфеля компанії за сучас-
них ринкових умов господарювання.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасні перетворення в на-
ціональній економіці сприяють глибинному пе-
реосмисленню політики ресурсозабезпечення та 
ресурсвовикористання на підприємствах всіх ор-
ганізаційно-правових форм. об’єктивною переду-
мовою функціонування суб’єктів господарювання 
є ресурси, здатність яких в процесі трансфор-
мацій генерувати грошові потоки та створювати 
цінність. Сучасною метою діяльності підприємств 
стає максимізація їх вартості, а основною відмін-
ною рисою управління є ціннісна орієнтація. 

Здатність підприємства ефективно використо-
вувати ресурсну базу шляхом нарощення вартості 
формує принципово нову сферу ключової компе-
тентності, а вміння створювати цінність перетво-
рюється на джерело конкурентної переваги, яке 
неможливо придбати та важко копіювати. Врахо-
вуючи те, що ефективність господарської діяльнос-
ті залежить від багатьох факторів, які притаманні 
середовищу функціонування підприємств, на нашу 
думку, ключовими є процес управління їх ресурса-
ми. актуальність формування ресурсного портфе-
ля підкреслюється тим, що передбачає раціональне 
використання всіх видів ресурсів та обґрунтовує їх 
оптимальну структуру, що в свою чергу значною 

мірою впливає на фінансову результативність ді-
яльності суб’єктів господарювання.

В сучасних теоретико-прикладних досліджен-
нях, домінуючим поглядом на менеджмент під-
приємства є ресурсна теорія, що ґрунтується на 
концепції економічної ренти та візії компанії, як 
портфелю здібностей, цінностей та компетенцій. на 
сьогоднішній день відсутність однозначного тлума-
чення такої важливої економічної категорій як: цін-
ності, можливості, активи та інше, які найчастіше 
виступають ключовим фактором формування вну-
трішніх резервів економічного розвитку організації 
за умови їх ефективного використання [7].

виклад основного матеріалу. В економічній 
літературі є певна розбіжність поглядів щодо 
визначення сутності ресурсного портфелю, тому 
враховуючи накопичений науковий досвід, ми 
пропонуємо розглядати його, як: 

– сукупність активів, можливостей, організа-
ційних процесів, інформації, знань, цінностей, які 
прямо або опосередковано є контрольовані фір-
мою, що дозволяють суб’єктами господарювання 
створювати та реалізовувати ефективні стратегії;

– відображає унікальність розвитку кожної 
компанії, що зумовлена особливим набором ре-
сурсів з визначенням вагомості кожного елементу;

– розробку та впровадження нового підходу 
до формування конкурентних переваг на осно-
ві визначення рангу елементного складу кожної 
ресурсної групи;

– сукупність таких ресурсів, які забезпечують 
конкурентні переваги в ринковому середовищі. 

наявність стратегічних ресурсів визначає 
стійкість компанії у динамічному ринковому се-
редовищі. у процесі формування та підтримки 
високого рівня економічної безпеки підприємства 
акцент необхідно здійснювати не лише на ефек-
тивності використання ресурсів, а й на виявленні 
їх нових елементів і комбінацій як джерел еконо-

 
 

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Інформація
ЗнанняМатеріальні 

ресурси
Інтелектуаль

ні ресурси

Капітал

Основний 
капітал

Оборотний 
капітал

Інтелектуальний 
капітал

Структура 
капіталу

Вартість капіталу

Додана вартість

Навички

  

Компетенції 

Досвід

  

ЦІННІСТЬ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

Стратегія 
розвитку

підприємства

Ринкове середовище

Додана вартість

рис. 1. роль ресурсозабезпечння господарської діяльності в процесі створення цінності
Джерело: сформовано авторами
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мічних рент і конкурентних переваг. Також, для 
формування економічної безпеки підприємства 
важливе значення має принцип випереджаючого 
створення та розвитку унікальних видів ресурс-
них комбінацій, які недоступні конкурентам у 
певний період часу [7].

Розробка ресурсного портфеля та обґрунту-
вання значущості кожного елементу, дає мож-
ливість сформувати вектор ресурсної асиметрії. 
Тобто в процесі формування ресурсного портфе-
ля, особливу увагу слід зосередити на управлінні 
саме ресурсами розвитку, які забезпечують ін-
вестиційну привабливість для стейкхолдерів. За-
галом, під ресурсною асиметрією, слід розуміти 
унікальні та рідкісні конкурентні ресурси, які не 
мають субститутів та є обмеженими у володінні 
іншими підприємства.

Для визначення раціонального елементного 
складу ресурсного портфелю, необхідно розро-
бляти комплексну систему оцінювання ефектив-
ності ресурсозабезпечення діяльності підприєм-
ства. Яка складається з показників адаптованих 
до факторів, які безпосередньо або опосередко-
вано здійснюють вплив на створення ресурсних 
асиметрій (рис. 1).

Для підтвердження наукових думок, спроби 
висвітлення сутності та важливості формування 

ресурсного портфеля підприємства, як ключово-
го фактора ефективності підсистеми управління 
ресурсозабезпечнням господарської діяльності, 
схематично побудуємо ресурсний портфель для 
підприємств пивоварної промисловості. (рис. 2).

Відповідно можемо зробити висновок, що цін-
нісними та найвагомішими ресурсами виступа-
ють матеріальні (28%) та інтелектуальні, зокрема 
категорія організаційних ресурсів (25%). Відпо-
відна тенденція пояснюється бурхливим розви-
тком ринкового середовища та враховуючи сві-
товий досвід даний вид ресурсів – є запорукою 
довгострокового успіху за рахунок формування 
конкурентних переваг. 

Для забезпечення ефективного функціону-
вання ресурсного портфелю, необхідно зосеред-
ити увагу на оцінюванні ефекту ресурсних аси-
метрій. За допомогою графічного методу «радар», 
на основі експертного методу та градації ваго-
мості показників побудуємо матрицю конкурен-
тоспроможності потенціалу підприємства (рис. 3). 
аналізуючи рис. 3., можна зробити висновок, що 
найбільш конкурентоспроможнім на ринку пива 
україни є компанія «оболонь», але «Сан інБев 
україна» та «carlsberg» є досить серйозними кон-
курентами для національної корпорації. Тому, 
суб’єктам господарювання необхідно зосередити  

 

Ресурсний портфель 
пивоварного 
підприємства

Традиційні ресурси 
39%

Фінансові 
ресурси 11%

Власні кошти 
9%

Позикові 
кошти 2%

Матеріальні 
ресурси 28%

Необоротні 
активи 22%

Оборотні 
активи 6%

Обладнення 
14%

Споруди 8%

Інтелекауальні 
ресурси 61%

Споживчі 19%

Організаційні 
ресурси 11%

Винаходи 4%

Бренд 7%

Технологічні 
ресурси 14%

Рецептура 7%

Технологія 7%
Управлінські 
ресурси 3%

Людські ресурси 
14%

Креативність 
персоналу 10%

Ноу-хау 4%

рис. 2. ресурсний портфель підприємства пивоварної промисловості 
Джерело: розроблено авторами
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увагу на ресурсних асиметріях і неухильно до-
тримуватись стратегії розвитку, що дозволить за-
безпечити довгострокову конкурентну перевагу. 

0
1
2
3
4
5

Якість товару 

Ціна 

Бренд 

Кваліфікація 
персоналу 

Власні артезіанські 
джерела 

Асортимент 
продукції 

Наявність інновацій 
на підприємстві 

Рекламна 
діяльність 

Екологічний аспект 

Темпи збільшення 
частки ринку Оболонь 

рис. 3. радар конкурентоспроможності підприємств 
пивоварної промисловості 

Джерело: розроблено авторами

Для побудови більш об’єктивної картини, 
щодо визначення рівня конкурентоспроможності 
підприємств, використаємо метод оцінюванні ре-
сурсних характеристик (табл. 1).

Таблиця 1
аналіз ресурсних характеристик підприємств 

пивоварної промисловості

 
 

Характеристика ресурсів 
компаній

Бальні оцінки характеристик ресурсів
0-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Матеріальні 
ресурси

Значущість
Адаптивність
Ефективність

Фінансові 
ресурси

Обачність
Періодичність
Послідовність

Інтелектуальні 
ресурси

Автономність
Гнучкість

Унікальність
Умовні позначення:

- характеристика ресурсів компанії «Оболонь»

- характеристика ресурсів компанії «Carlsberg»

- характеристика ресурсів компанії «САН ІнБев Україна»

Джерело: сформовано авторамиДжерело: сформовано авторами

Враховуючи отримані дані, табл. 1., можна 
зробити висновок, що підприємства пивоварної 
промисловості, мають практично однакову ва-
гомість ресурсних складових, що підкреслює їх 
лідируючи позиції на відповідному ринку серед 
інших компаній. За допомогою інтегрального оці-
нювання, нами було визначено вагомість елемен-
тів ресурсного портфеля з врахуванням групо-
вих індикаторів табл. 2.

За даними дослідження, встановлено, що ком-
панія Сан інБев україна є найближчим конкурен-

том ПаТ «оболонь», яка знаходиться у зоні очі-
куваного нападу (RangL+K<Rangi<RangL+2K). 
Тому, шляхами вдосконалення конкурентних 
позицій для ПаТ «оболонь» є: впровадження 
нововведень, створення інноваційної продукції, 
зменшення собівартості, розширення ринків збу-
ту тощо. оптимізація ключових факторів стра-
тегічного розвитку господарської діяльності, до-
зволить корпорації утримати свою конкурентну 
позицію та підкреслити інвестиційну привабли-
вість для стейкхолдерів.

Таблиця 2
матриця визначення конкурентоспроможності 

потенціалу підприємств пивоварної 
промисловості україни 

№ 
п/п

Ресурсна 
хар-ка W обо-

лонь carlsberg
Сан 
інБев 

україна
1. адаптивність 0,25 1 3 2

2. Багатоаспек-
тність 0,15 2 3 1

3. Послідов-
ність 0,1 1 2 3

4. Гнучкість 0,1 2 2 1
5. унікалність 0,4 1 2 1

R 1,25 2,4 1,45
Джерело: сформовано авторами

Для покращення позицій підприємства 
«carlsberg» необхідно урівноважити розвиток та 
постачання товарів у різних регіонах країни та 
поза її межами, контролювати якість сировини 
та матеріалів, розширювати асортимент продук-
ції, екологічний аспект удосконалювати політику 
фінансових ресурсів. компанії Сан інБев украї-
на, ми рекомендуємо знизити ціни на продукцію, 
підвищувати кваліфікацію персоналу, розробля-
ти та впроваджувати власні сировинні джерела, 
впроваджувати інновації на підприємстві. 

висновки і пропозиції. Ринкові умови функ-
ціонування та економічного розвитку вітчиз-
няних підприємств характеризуються підви-
щенням рівня конкуренції, що зумовлює пошук 
унікальних ресурсів і нових інноваційних підхо-
дів до управління. Доведено, що реалізація стра-
тегічних намірів і створення нових конкурентних 
переваг безпосередньо пов’язані з ефективним 
використанням сукупності усіх наявних ресур-
сів. Тому, формування та ефективне викорис-
тання ресурсного портфеля на підприємстві є 
дуже важливим аспектом стратегічного розвитку 
суб’єктів господарювання. Завдяки чітко налаго-
дженому механізму його функціонування є мож-
ливість забезпечення постійного вдосконалення 
та відновлення ресурсних елементів. 
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формирование ресурсного Портфеля ПредПриятия  
и его роль в создании конкурентнЫх Преимуществ

аннотация
определены основные элементы «дерева ресурсов». Рассмотрены и сформированы собственные определе-
ния понятия «ресурсный портфель». Проведено диагностику рыночных позиций предприятий пивоварен-
ной промышленности на основе ресурных характеристик та их важности. указано роль ресурсообеспечения 
хозяйственной деятельности в процессе создания ценности. Сформировано матрицу конкурентоспособно-
сти потенциалу предприятий пивоваренной промышленности на основе ресурсного радара.
ключевые слова: ресурсы, ресурсный портфель, элементный состав ресурсного портфеля, эффектив-
ность ресурсного портфеля, конкурентные преимущества.

shvidanenko g.o., teplіuk M.A., dekret I.I.
Kyiv national Economic University named after Vadym Hetman

orgAnIzAtIon of resourCe portfolIo for enterprIse  
And forMAtIon the roles for CreAtIng CoMpetItIVe AdVAntAges

summary
in the article the modern approaches to the «tress of resource». As well as evaluating their importance 
and introduction of technologies about build-up «resource portfolio». The analysis of the trends of the 
brewing industry and competitive environment, the scope and the level of employment such as tangible 
and intangible capital were reflected. The specified role in providing resources of economic activity in 
the process of creating value. The matrix of potential competitiveness of enterprises was formed for the 
brewing industry on the basis of the resource radar.
Keywords: resources, resource portfolio, the elemental composition of the resource portfolio, efficiency of 
the resource portfolio, competitive advantages.
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аналіз діяльності недерЖавних Пенсійних фондів в україні

Штепенко к.П., деркаченко а.в.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія кондратюка

метою статті є визначення сутності теоретичних основ функціонування недержавних пенсійних фондів. 
Досліджено світовий досвід функціонування недержаних пенсійних фондів. Розкрито особливості 
функціонування недержаних пенсійних фондів в україні, здійснено аналіз основних показників діяльності 
недержавних пенсійних фондів, а також визначено основні проблеми та перспективи їх розвитку. 
ключові слова: недержавний пенсійний фонд, пенсійне забезпечення, пенсійна система, інвестиційний 
потенціал, інвестиційні ресурси.

Постановка проблеми. одним із найваж-
ливіших здобутків україни протягом 

останніх кількох років є реформування пенсійної 
системи з метою підвищення рівня соціального 
захисту населення. необхідність структурного 
реформування системи пенсійного забезпечення 
населення країни є очевидною, виходячи з таких 
соціально-економічних факторів, як: зростання 
демографічного навантаження; неспроможність 
традиційної солідарної системи забезпечити 
необхідні фінансові ресурси для виплати гідних 
розмірів пенсій; соціальна несправедливість іс-
нуючої системи.

одними з найактивніших суб’єктів світово-
го ринку капіталу є недержавні пенсійні фонди. 
Вони здійснюють довгострокове інвестування, 
трансформуючи вільні кошти підприємств і до-
могосподарств у інвестиції, що, як показує досвід 
багатьох країн, сприяє економічному зростанню. 
Саме ефективне функціонування системи недер-
жавного пенсійного забезпечення, що базується 
на засадах добровільної участі громадян, робо-
тодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних 
накопичень сприятиме як отриманню додатко-
вих виплат, так і мобілізації додаткових дже-
рел інвестиційних ресурсів у економіку україни. 
у зв’язку із цим, на сучасному етапі розвитку 
національної економіки україни постає пробле-
ма мобілізації додаткових джерел інвестиційних 
ресурсів такого потужного інституційного інвес-
тора, як недержавні пенсійні фонди.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження теоретико-ме-
тодологічних засад організації недержавного 
пенсійного забезпечення внесли українські на-
уковці Л.Є. альошина, С.о. Біла, м.В. Демченко, 
В.м. Довбня, Т.м. Завора, м.о. Змієнко, н.а. Те-
лічко, Г.В. Титаренко, о.а. Туманова, н.В. чере-
вик, м.П. Шаваріна, н.В. Шаманська, З.Г. Вата-
манюк, о.Л. Дорош та ін. Проте, на нашу думку, 
питання активізації інвестування у недержавні 
пенсійні фонди (нПФ) досліджені недостатньо та 
потребують подальших наукових розробок.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. незважаючи на наявність зна-
чної теоретичної бази з досліджуваного питання, 
у вітчизняній науковій практиці до сьогодні від-
сутні ґрунтовні дослідження, що розкривають 
аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів 
в україні та визначення основних проблем та 
перспектив розвитку. 

ціль статті. Головною метою дослідження є 
аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів 

в україні, а також виявлення основних проблем 
та перспектив їх розвитку на сучасному етапі. 

виклад основного матеріалу. організація 
пенсійного забезпечення, яке відповідає вимогам 
ринкової економіки – це одна із найважливіших 
завдань, яку необхідно вирішити в соціальній 
сфері. у розвинутих країнах використовується 
багаторівневе пенсійне забезпечення, яке охо-
плює солідарну систему, обов'язкове накопичен-
ня та добровільне формування пенсійних коштів 
за рахунок діяльності недержавних пенсійних 
фондів. Така структура сприяє забезпеченню 
обов'язкового прожиткового мінімуму пенсіоне-
рам, а також запровадженню механізмів, за до-
помогою яких громадяни можуть заощаджувати 
кошти, отримують гарантію щодо мінімального 
соціального захисту, стимулює населення дбати 
про власну забезпечену старість та створює всі 
умови для розвитку потужного внутрішнього ін-
вестиційного ресурсу.

Пенсійна реформа в країнах Європи і світу, 
що знаменувала собою створення накопичуваль-
них пенсійних систем та перехід до трирівневих 
моделей, розпочалася не так давно.

Проте світовий досвід свідчить про те, що ді-
яльність недержавних пенсійних фондів (нПФ) 
сприяє збільшенню обсягів інвестування реаль-
ного сектору економіки, використовуючи раніше 
не задіяні приватні пенсійні активи, що виступає 
необхідною умовою розвитку економічної системи 
будь-якої держави. За досить короткий час розви-
неним країнам вдалося вирішити питання достой-
ного пенсійного забезпечення громадян. Світові 
пенсійні активи накопичувальних фондів 16 най-
більших ринків світу за останні 10 років збіль-
шились майже вдвоє і на початок 2016-го скла-
ли $35,3 трлн. Така гігантська цифра відповідає 
80% сукупного ВВП цих країн. В україні пенсійні 
активи не перевищують 1% ВВП. Для прикладу, 
у СШа та австрії пенсійні фонди концентру-
ють понад 90% ВВП, Голландії – 120%, Швейца-
рії – 113% [6, с. 217]. Провідну роль на глобально-
му пенсійному ринку відіграє СШа: на початок 
2016 року обсяг пенсійних активів у Сполучених 
Штатах становив майже $22 трлн. До п’ятірки лі-
дерів також входять Велика Британія ($3,2 трлн), 
Японія ($2,7 трлн), австралія ($1,5 трлн), канада 
($1,5 трлн). Середня пенсія в даних країнах скла-
дає близько 1500 дол./міс. при здійсненні щомі-
сячних внесків на рахунок недержавних пенсій-
них фондів в розмірі 15-18% від доходу [5].

Внаслідок зростання та поширення недержав-
ного пенсійного забезпечення в провідних кра-

© Штепенко к.П., Деркаченко а.В., 2016



«Young Scientist» • № 12.1 (40) • december, 2016 

е
К
О
Н
О
М
іЧ
Н
і 
Н
А
У
К
И

1007
їнах світу, доцільно провести аналіз недержав-
ного пенсійного забезпечення в україні, виявити 
основні проблеми та перспективи розвитку. 

Розбудова системи недержавного пенсійно-
го забезпечення (далі – нПЗ), яка являє собою 
третій рівень пенсійної системи україни, здій-
снюється починаючи з 2004 року після набран-
ня чинності Законом україни «Про недержавне 
пенсійне забезпечення». основу такої системи 
становлять недержавні пенсійні фонди.

Відповідно до Закону україни «Про недер-
жавне пенсійне забезпечення» недержавний пен-
сійний фонд (нПФ) – це юридична особа, яка 
має статус неприбуткової організації (непідпри-
ємницького товариства), функціонує та здійснює 
свою діяльність виключно з метою накопичення 
пенсійних внесків на користь учасників пенсій-
ного фонду з подальшим управлінням пенсійни-
ми активами, а також здійснює пенсійні виплати 
учасникам фонду [1].

Діяльність нПФ полягає у акумулюванні 
активів учасників даного пенсійного фонду та 
збереженні їх обсягів та вартості, через прова-
дження інвестиційної діяльності. Саме дохід від 
інвестиційної діяльності дає можливість компен-
сувати інфляційні ризики, а також збільшува-
ти загальний обсяг активів кожного окремого 
учасника нПФ. Головна мета функціонування 
нПФ – забезпечення додатковим доходом учас-
ників фонду після їх виходу на пенсію, оскіль-
ки державне пенсійне забезпечення недостат-
нє. крім цього, рівень фінансової безпеки нПФ 
щодо виконання зобов’язань перед учасниками 
фонду є вищим, ніж у інших фінансових інсти-
тутів, оскільки активи учасників нПФ (фізичних 
осіб) відокремлені від активів його засновників і 
роботодавців – вкладників нПФ, а також вста-
новлені кількісні обмеження щодо інвестування 
пенсійних активів. 

Розглянемо, яку роль займають недержавні 
пенсійні фонди україни на основі аналізу осно-
вних показників діяльності недержавних пенсій-
них фондів.

Станом на 30.06.2016 р. в Державному реє-
стрі фінансових установ містилася інформація 
про 66 недержавних пенсійних фондів та 22 ад-
міністратори нПФ. у 2015 році у Державному 
реєстрі налічувалось 72 нПФ та 23 адміністра-
тори, тобто у 2016 році відбувається їх зменшен-
ня, що є негативною тенденцією. на зменшення 
кількості нПФ значною мірою вплинули кризові 
тенденції, оскільки недержавні пенсійні фонди є 
безпосередніми учасниками фінансового ринку. 

Згідно з даними Державного реєстру фінан-
сових установ недержавні пенсійні фонди зареє-
стровано у 8 регіонах україни (рис. 1).

48; 73%

1; 1%
1; 2%
2; 3%
2; 3%
2; 3%

4; 6%
6; 9%

м.Київ

Херсонська область

Одеська область

Харківська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Дніпропетровська область

Донецька область

рис. 1. територіальний розподіл недержавних 
пенсійних фондів станом на 30.06.2016

Джерело: розроблено авторами на основі [2]

найбільша кількість нПФ зосереджена у 
м. києві – 48 (або 72,7% від загальної кількості 
зареєстрованих). Відповідно до територіального 
розподілу недержавних пенсійних фондів можна 
зробити висновок про надзвичайну їх централі-
зацію та нерівномірність, що ускладнює доступ 
до них населення переважної більшості регіонів.

Динаміка основних показників діяльності не-
державних пенсійних фондів представлена в 
табл. 1.

Як бачимо, загальна кількість учасників нПФ 
станом на 30.06.2014 складала 837,7 тис. осіб, то у 
2015 р. даний показник зменшився на 0,5% порів-
няно з 2014 р., а у 2016 р. зменшився на 0,3% по-
рівняно з 2015 р. та склав 831,2 тис. осіб (рис. 2).

очевидно, на зменшення приросту даних по-
казників вплинула фінансова криза, внаслідок 

Таблиця 1
динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів

Показники
Ста-

ном на 
30.06.2014

Ста-
ном на 

30.06.2015

Ста-
ном на 

30.06.2016

Темпи приросту
станом на 

30.06.2015/ ста-
ном на 30.06.2014

станом на 
30.06.2016/ ста-
ном на 30.06.2015

кількість укладених пенсійних контр-
актів, тис. шт. 56,5 56,5 60,7 0% 7,4%

Загальна кількість учасників 
нПФ, тис. осіб 837,7 833,5 831,2 -0,5% -0,3%

Загальна вартість активів 
нПФ, млн. грн. 2381,3 2157,1 2000,3 -9,4% -7,3%

Пенсійні внески, всього, млн. грн. 1722,8 1845,6 1847,8 7,1% 0,1%
– від фізичних осіб 114,0 74,9 83,0 -34,3% 10,8%
– від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 0% 0%
– від юридичних осіб 1608,3 1770,5 1763,9 10,1% -0,4%
Пенсійні виплати, млн. грн 339,7 502,2 580,2 47,8% 15,5%
Сума інвестиційного доходу, млн. грн 1167,6 1014,6 917,6 -13,1% -9,6%
Прибуток від інвестування активів не-
державного пенсійного фонду, млн. грн. 1013,4 822,6 698,0 -18,8% -15,1%

Сума витрат, що відшкодовуються за 
рахунок пенсійних активів, млн. грн. 154,2 192,0 219,6 24,5% 14,4%

Джерело: розроблено авторами на основі [2]
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якої реальні доходи населення зменшились май-
же вдвічі, що призвело до значного скорочення 
заощаджень населення. Відповідно зменшився й 
темп приросту таких показників, як загальні ак-
тиви недержавних пенсійних фондів. 

0
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учасників, тис. осіб

Учасники, які 
отримали/отримують 
пенсійні виплати, тис. 
осіб

рис. 2. динаміка кількості учасників недержавних 
пенсійних фондів у 2014-2016 рр., тис. осіб

Джерело: розроблено авторами на основі [2]

Загальна вартість активів, сформованих не-
державними пенсійними фондами, станом на 
30.06.2016 становила 2 000,3 млн. грн., що на 7,3%, 
або на 156,8 млн. грн. менше в порівнянні з ана-
логічним періодом 2015 року та на 16,0%, або на 
381,0 млн. грн. менше в порівнянні з аналогічним 
періодом 2014 року (рис. 3).
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Пенсійні активи, млн. грн.

рис. 3. динаміка основних показників системи нПз 
у 2014-2016 рр., млн. грн.

Джерело: розроблено авторами на основі [2]

одним із основних якісних показників, які 
характеризують систему нПЗ, є сплачені пен-
сійні внески. Сума пенсійних внесків станом на 
30.06.2016 р. становить 1 847,8 млн. грн., збіль-
шившись протягом дванадцяти місяців на 0,1% 
(2,2 млн. грн.). Порівняно з 30.06.2014 р. сума пен-
сійних внесків станом на 30.06.2015 р. збільши-
лась на 7,1% (122,8 млн. грн.). у загальній сумі 
пенсійних внесків станом на 30.06.2016 р. 95,5%, 
становлять пенсійні внески від юридичних осіб, 
на яких припадає 1 763,9 млн. грн. 

на збільшення суми пенсійних внесків впли-
нуло: 

– станом на 30.06.2016 р. збільшення суми 
пенсійних внесків від фізичних осіб на 10,8% 
(8,1 млн. грн.) та зменшення суми пенсійних вне-
сків від юридичних осіб на 0,4% (6,6 млн. грн.);

– станом на 30.06.2015 збільшення суми пен-
сійних внесків від юридичних осіб на 10,1% 
(162,2 млн. грн.) та зменшення суми пенсійних 
внесків від фізичних осіб на 34,3% (39,1 млн. грн.).

Важливим для визначення рівня попиту на 
послуги нПФ окремих груп клієнтів є аналіз 

пенсійних внесків у розрізі окремих груп еконо-
мічних суб’єктів, зокрема фізичних та юридич-
них осіб, а також фізичних осіб-підприємців. 

Зростання пенсійних внесків від юридичних 
осіб свідчить про те, що підприємства здійснюють 
пенсійне забезпечення своїх працівників шляхом 
здійснення періодичних виплат пенсійних вне-
сків, що є позитивною рисою їх функціонування. 

Сума інвестиційного доходу недержавних 
пенсійних фондів у 2015-2016 рр. зменшилась 
на 13,1% та 9,6% відповідно і складає у 2016 р. 
917,6 млн. грн. порівняно з 1167,6 млн.грн. у 
2014 році, що є негативним та свідчить про змен-
шення задоволення інвестиційних потреб реаль-
ного сектору економіки шляхом перерозподілу 
вільних фінансових ресурсів суб’єктів господа-
рювання та населення [5, 57].

Для захисту від втрат, збереження та примно-
ження активи нПФ інвестуються у різні фінан-
сові інструменти. на початок 2016 року активи 
нПФ були інвестовані в державні та корпора-
тивні облігації, в акції українських емітентів, в 
грошові кошти, розміщені на депозитах банків-
ських установ, в банківські метали, об’єкти не-
рухомості (рис. 4).

802,9; 41% 

778,8; 40% 

219,1; 11% 
74,3; 4% 28,1; 1% 

25,9; 1% 22,0; 1% 9,2; 1% Грошові кошти, розміщені на 
вкладних(депозитних) банківських рахунках

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 
КМУ

Облігації підприємтв, емітентами яких є 
резиденти України

Обʾєкти нерухомості

Кошти на поточному рахунку

Акції українських емітентів

Активи, не заборенені ЗУ

Банківські метали

рис. 4. структура інвестованих пенсійних активів 
станом на 30.06.2016, млн. грн.

Джерело: розроблено авторами на основі [2]

Для нПФ властиво формувати портфель, до 
якого входять об’єкти інвестування з мінімаль-
ним ступенем ризику. Тому особливого значення 
набуває вибір інвестиційних інструментів, вико-
ристовуючи які нПФ зможуть забезпечити за-
хист грошових коштів населення від інфляцій-
них процесів і при цьому отримувати визначений 
приріст капіталу.

метою інвестування пенсійних активів є, на-
самперед, збереження пенсійних заощаджень 
громадян. Тому стратегія інвестування недер-
жавних пенсійних фондів є більш консерватив-
ною, ніж у інших фінансових установ.

Станом на 30.06.2016 переважними напряма-
ми інвестування пенсійних активів (рис. 4) стали 
депозити в банках (40,1% інвестованих активів), 
цінні папери, дохід за якими гарантовано кабі-
нетом міністрів україни (38,9%), облігації під-
приємств, емітентами яких є резиденти україни 
(11,0%), акції українських емітентів (1,3%). Для 
порівняння в німеччині, канаді, Великобританії, 
СШа структура активів пенсійних фондів зна-
чно відрізняється і переважними напрямами ін-
вестування є акції, державні облігації та пайові 
фонди, що пов’язано з високим рівнем розвитку 
фондового ринку, та незначна частка (до 5%) 
припадає на депозити [5].
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Загальний дохід недержавних пенсійних 

фондів, отриманий від інвестування пенсій-
них активів, станом на 30.06.2016 р. становив 
917,6 млн. грн., зменшившись у порівнянні зі 
станом на 30.06.2015 р. на 97,0 млн. грн., або на 
9,6% (рис. 5).
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Прибуток від інвестування активів недержавного пенсійного фонду, млн. грн.

рис. 5. динаміка суми інвестиційного доходу, 
прибутку від інвестування активів нПф  

2014-2016 рр., млн. грн.

Як бачимо, відбувається значне скорочення 
прибутку від інвестування активів недержав-
них пенсійних фондів, зокрема на 190,8 тис. грн. 
(18,8%) у 2015 році та на 124, 6 тис. грн. (15,1%) 
у 2016 році.

Таким чином, аналіз динаміки основних по-
казників діяльності недержавних пенсійних 
фондів свідчить про негативні їх тенденції. Як 
бачимо, темпи приросту основних показників, та-
ких як, кількість укладених пенсійних контрак-
тів, загальна кількість учасників нПФ, загальна 
вартість активів нПФ, загальна вартість доходу, 
отриманого від інвестування пенсійних активів 
є від’ємними, що свідчить про стагнацію у сфе-
рі недержавного пенсійного забезпечення. Дані 
тенденції можна охарактеризувати наступними 
факторами:

– економічна та політична нестабільність, ви-
сокий рівень інфляції та знецінення національної 
грошової одиниці;

– недостатня розвиненість національного фон-
дового ринку, що не дозволяє в повному обсязі 
реалізовувати усі потенційні можливості викорис-
тання заощаджень населення (втілених у формі 
пенсійних активів) в інвестиційних процесах.

– недосконалість законодавчого забезпечення 
інвестиційної діяльності нПФ, 

– низький рівень довіри населення до недер-
жавного пенсійного забезпечення, банківської 
системи та інших фінансових установ;

– низький фінансовий рівень спроможності 
громадян для участі у системі недержавного пен-
сійного забезпечення.

висновки та пропозиції. Таким чином, недер-
жавне пенсійне забезпечення в україні розви-
вається досить повільно, що пов'язано як із за-
гальними тенденціями розвитку економіки, так і 
низькою платоспроможністю населення, низьким 
ступенем суспільної довіри до фінансових інсти-
тутів, нерозвиненістю фондового ринку, низьким 
рівнем державного стимулювання. Тому розви-
ток та функціонування нПФ є перспективним 
напрямом у процесі формування потужного та 
стабільного інвестиційного ринку в україні як на 
мікро-, так і на макрорівнях.

Для розвитку нПФ необхідне залучення коштів 
широких верств населення. Тому перспективним 
напрямом є активне зацікавлення громадян у ін-
дивідуальній участі в нПФ та забезпечення на-
дійності отримання учасниками пенсійних фондів 
додаткових виплат. Для цього необхідно регуляр-
но інформувати громадян про переваги нПФ в 
порівнянні з іншими інструментами довгостроко-
вого накопичення. крім цього, необхідно надава-
ти гарантії щодо здійснення фондами пенсійних 
виплат, а також створювати додаткові механізми 
захисту пенсійних накопичень.

Таким чином, можна зробити висновки, що не-
державні пенсійні фонди необхідно розглядати як 
фінансові установи, які формують довгостроко-
ві фінансові ресурси за рахунок пенсійних вне-
сків суб’єктів господарювання і домогосподарств, 
трансформують їх в інвестиційний капітал з ме-
тою забезпечення прийнятного рівня майбутніх 
пенсійних виплат і самостійно несуть відповідаль-
ність за результати своєї діяльності. В аспекті су-
часного стану недержавного пенсійного забезпе-
чення та розрізі переваг даної системи сприятиме 
економічному зростанню україни, державі необ-
хідно докласти максимум зусиль для реформу-
вання пенсійної системи та активізації розвитку 
недержавного пенсійного забезпечення.
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анализ деятельности  
негосударственнЫх ПенсионнЫх фондов в украине

аннотация
Целью статьи является определение сущности теоретических основ функционирования негосудар-
ственных пенсионных фондов. исследованы мировой опыт функционирования негосударственных пен-
сионных фондов. Раскрыты особенности функционирования негосударственных пенсионных фондов 
в украине, осуществлен анализ основных показателей деятельности негосударственных пенсионных 
фондов, а также определены основные проблемы и перспективы их развития.
ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, пенсионное обеспечение, пенсионная система, 
инвестиционный потенциал, инвестиционные ресурсов.

shtepenko e.p., derkachenko A.V
Poltava national Technical Yuri Kondtatyuk University

AnAlysIs of non-stAte pensIon funds In uKrAIne

summary
The aim of article is definition the theoretical foundations of the functioning of private pension funds. 
Global experience of pension funds was investigated. The features of the functioning superpower pension 
funds in Ukraine was analyzed, the analysis of the main indicators of private pension funds, as well as the 
basic problems and prospects of their development.
Keywords: pension fund, pension, pension system, investment potential, investment resources.

уДк 336.2

особливості формування доходної частини бюдЖету  
в сучасних умовах

юрій е.о., гриник в.ю.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

у статті досліджено особливості формування доходної частини бюджету, проаналізовано структуру по-
даткових та неподаткових надходжень державного та місцевих бюджетів україни, а також виявлено 
фактори, що впливають на зміну обсягів податкових надходжень. у роботі деталізовано склад доходів 
загального та спеціального фондів місцевого бюджету. Значна увага приділяється особливостям та про-
блемам розвитку бюджетної децентралізації державного управління в україні. 
ключові слова: бюджет, доходи бюджету, податкові надходження, загальний і спеціальний фонди бюд-
жету, бюджетна децентралізація. 

© Юрій Е.о., Гриник В.Ю., 2016

Постановка проблеми. В сучасних еконо-
мічних реаліях проблеми формування до-

статнього обсягу доходів бюджету і забезпечення 
ефективного їх використання набувають особли-
вої уваги. Тому актуальним завданням в сучасних 
умовах господарювання залишається побудова 
ефективного механізму наповнення бюджету.

аналіз останніх публікацій. Питання управ-
ління доходами державного та місцевого бюджетів 
перебувають у центрі уваги багатьох дослідників, 
таких як коваль Ю.В., Проць н.В., козинець і.Г., 
Слободянюк н.о., Таукешевої Т.Д, тощо.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. у працях перерахованих на-
уковців та в інших дослідженнях, присвячених 
цій тематиці, не всі аспекти є достатньо вивче-
ними. Дана тема дослідження є особливо акту-

альною у питаннях бюджетної децентралізації, 
а також оптимізації та збалансування бюдже-
ту, що є запорукою стабільності бюджетної 
системи україни.

мета статті. метою цієї роботи є детальний 
розгляд особливостей та проблем формування 
доходної частини бюджету в сучасних умовах, 
дослідження структури доходів державного та 
місцевого бюджетів.

виклад основного матеріалу. на сучасно-
му етапі розвитку бюджетної системи недолі-
ки законодавства, превалювання застарілих та 
неефективних підходів до організації бюджет-
них відносин з одночасним спадом в економіці 
ускладнюють наповнення бюджету і, таким чи-
ном, забезпечення соціально-економічного розви-
тку держави [3, с. 322].
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Відповідно до Бюджетного кодексу україни 

[1] доходи бюджету – це податкові, неподатко-
ві та інші надходження на безповоротній осно-
ві, справляння яких передбачено законодавством 
україни (включаючи трансферти, плату за на-
дання адміністративних послуг, власні надхо-
дження бюджетних установ).

основну частину бюджетів, як державного, 
так і місцевих, становлять податкові надходжен-
ня. Розглянемо статистику обсягів податкових 
надходжень до бюджетів за 2012-2015 роки.
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рис. 1. Податкові надходження до бюджету україни 
за 2012-2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [10]

обсяг податкових надходжень до бюджету 
значно збільшився за останні 2 роки, при чому, 
як до державного, як і до місцевих бюджетів. 

З метою детальнішого розгляду особливостей 
впливу податкових надходжень на формування 
бюджету розглянемо, які саме податки складають 
основу доходної частини державного бюджету.

Таблиця 1
надходження податків до державного бюджету 

за 2012-2015 роки
млн. грн.

Вид податкових 
надходжень

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

ПДВ 184 786 181 717 189 241 246 858
ПДФо 7 026 7 565 12 646 45 062
акцизний по-
даток 37 186 35 309 44 941 63 111

Плата за корис-
тування над-
рами

1 520 13 020 18 199 36 990

ПнП 55 350 54 318 39 942 34 776
Ввізне мито 12 986 13 265 12 389 39 881
інші 21 820 11 030 13 038 11 146
Всього 320 674 302 959 330 396 477 824

Джерело: розроблено автором за даними [10]

найбільшу частку в загальному обсязі подат-
кових надходжень до бюджету становить ПДВ. 
Для забезпечення збільшення доходів бюдже-
ту від податку з доходів фізичних осіб потріб-
но збільшити рівень заробітної плати, зменшити 
або ліквідувати тінізацію доходів, що потребує 
дій від центральних органів виконавчої влади. 
Значна доходна частина до бюджету формується 
за рахунок податку на прибуток підприємств та 
акцизного податку [2, с. 113].

З прийняттям Верховною Радою у грудні 2014 
року змін до Бюджетного та Податкового кодексів 
україни в нашій країні розпочався процес фінан-

сової децентралізації владних повноважень, не 
зважаючи на те, що кожного року даний процес 
декларується в основних напрямках бюджетної 
політики держави. Так, вже протягом 2015 року 
до місцевих бюджетів (без урахування трансфер-
тів) надійшло на 19,2% більше від річного обсягу 
надходжень, затвердженого місцевими радами, 
ніж у 2014 році. Як видно з таблиці 2, саме подат-
кові надходження є основним джерелом бюджет-
них доходів місцевого самоврядування.

Таблиця 2
надходження податків до місцевих бюджетів 

за 2012-2015 роки
млн. грн.

Вид податкових 
надходжень

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

ПДФо 61 066 64 586 62 557 54 921
акцизний податок 1 243 1 359 159 7 685
Плата за користу-
вання надрами 1 751 1 205 1 421 1 019

ПнП 443 675 260 4 277
місцеві податки і 
збори 5 457 7 314 8 056 27 041

інші 15 892 16 052 14 881 3 276
Всього 85 852 91 191 87 334 98 218

Джерело: розроблено автором за даними [10]

В 2015 році місцеві бюджети недоотримали 
кошти від податку з доходів фізичних осіб за 
рахунок того, що 25% його залишається у дер-
жавному бюджеті, а решта розподіляється між 
обласними бюджетами, районними та бюджета-
ми міст обласного значення. на другому місці в 
2015 році знаходяться місцеві податки і збори. 
одним із факторів такого зростання є те, що в 
2015 році до податку на майно віднесено плату за 
землю. а також зростання надходжень з податку 
на нерухомість, оскільки його сплата власника-
ми житлових приміщень в 2015 році відбулася за 
результатами попереднього 2014 року. 

місцеві бюджети є важливим економічним ва-
желем регіонального розвитку. Тому важливим 
завданням фінансової діяльності місцевих орга-
нів влади є задоволення суспільних інтересів і 
потреб громади та сприяння соціально-економіч-
ному розвитку регіону. 

на сьогодні органи місцевого самоврядуван-
ня не забезпечуються необхідними фінансовими 
ресурсами для виконання делегованих повнова-
жень. В якості компенсаційних витрат від ПДФо 
місцеві бюджети отримують галузеві субвенції, 
які мають чітко зазначену ціль: медична, осві-
тянська, на підготовку кадрів, що забезпечує 
виключення випадків перерозподілу зазначених 
коштів на інші видатки. Тобто місцеві органи 
отримали конкретні цільові кошти, причому цілі, 
на які вони використовуються, місцеві органи не 
можуть змінювати, тоді як попередня система 
вирівнювання дозволяла такий перерозподіл. че-
рез недостатню ресурсну базу місцеві бюджети 
не в змозі повною мірою профінансувати потреби 
розвитку територій [6, с. 614]. 

Як і державний бюджет, місцеві бюджети 
включають загальний і спеціальний фонди. З ме-
тою детальнішого вивчення особливостей форму-
вання місцевих бюджетів розглянемо структуру 
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загального фонду міського бюджету міста чер-
нівці за 2015 рік на рисунку 2.

 

Податок та збір  
на доходи  

фізичних осіб 
46,4% 

Плата за надання  
інших  

адміністративних  
послуг 
1,6% 

Частина чистого  
прибутку  

0,4% 

Єдиний податок  
12,9% 

Плата за землю 
15,4% 

Акцизний  
податок  
15,8% 

Податок на  
прибуток  

підприємств  
0,7% 

Орендна плата за  
майно 
3,5% 

Плата за  
розміщення  
тимчасово  

вільних коштів  
місцевих  
бюджетів 

1,7% 

Інші надходження 
1,6% 

рис. 2. структура доходів загального фонду міського 
бюджету м. чернівці за 2015 рік

Джерело: [9]

Податок на доходи фізичних осіб у 2015 році 
склав найбільшу частку у загальному фонді бю-
джету – 46,4%. акцизний податок та єдиний по-
даток становлять 15,4% і 12,9% відповідно. Тобто 
основну частину надходжень до загального фон-
ду бюджету міста чернівці становлять податкові 
надходження.

Як правило, серед надходжень спеціального 
фонду бюджету найбільшу питому вагу займа-
ють кошти від відчуження майна комунальної 
власності, надходження від продажу землі, над-
ходження до цільових фондів, створених міс-
цевою владою, власні надходження бюджетних 
установ. однак, значну частку в доходах бюдже-
ту займають надходження від загальнодержав-
них податків.

Розглянемо структуру доходів спеціального 
фонду міського бюджету міста чернівці за 2015 рік.

 

 

Надходження  
коштів пайової  

участі у розвитку  
інфраструктури  

населеного пункту 
9,1% 

Надходження  
коштів від  

відчуження майна  
комунальної  

власності  
1,3% 

Власні  
надходження  
бюджетних  

установ 
58,5% 

Кошти від  
продажу землі  

22,1% Цільові фонди,  
створені міською  

радою 
8,9% 

Інші надходження 
0,1% 

рис. 3. структура доходів спеціального фонду 
міського бюджету м. чернівці за 2015 рік

Джерело: [9]

найбільшу частку спеціального фонду ста-
новлять власні надходження бюджетних уста-
нов – 58,5%. кошти від продажу землі становлять 
22,1%. Це свідчить про те, що основним джере-
лом надходжень до спеціального фонду бюджету 
є неподаткові надходження.

отже, на сьогодні формування доходної час-
тини місцевих бюджетів викликає багато супер-
ечок, адже основною передумовою ефективно-
го функціонування місцевого самоврядування є 

володіння ним достатньою кількістю коштів для 
проведення своєї діяльності. 

висновки і пропозиції. одним із пріоритетів 
бюджетної політики в україні на сучасному ета-
пі є проведення комплексної реформи місцевого 
самоврядування, головною метою якої є підви-
щення рівня фінансової незалежності та видат-
кової автономності місцевих бюджетів, а також 
посилення ефективності використання бюджет-
них коштів.

В результаті проведеного дослідження необ-
хідно виокремити такі особливості формування 
доходної частини бюджету:

– зміна складу місцевих податків і зборів;
– значне збільшення обсягів податкових над-

ходжень до бюджетів;
– збільшення обсягу надходжень до місцевих 

бюджетів, затвердженого місцевими радами, вна-
слідок впровадження бюджетної децентралізації, 
та, відповідно, зменшення обсягу надходжень до 
державного бюджету.

Хоча в 2015 році і відбулися позитивні зру-
шення за наслідками впровадження бюджетної 
децентралізації, але все ще існує ряд проблем-
них питань, які виникли в ході практичного за-
стосування нових норм бюджетного та податко-
вого законодавства та потребують вирішення. До 
них належать:

– тінізація доходів бюджетів;
– надмірний ступінь централізації бюджетних 

коштів;
– відсутність дієвих стимулів для місцевих 

органів влади до збільшення обсягу доходів міс-
цевих бюджетів;

– відсутність необхідної фінансової бази, що 
могла б забезпечити виконання органами місце-
вого самоврядування делегованих і власних по-
вноважень.

Важливою проблемою сьогодні для країни є 
проблема ухилення від податків. основними при-
чинами недоотримання надходжень до доходної 
частини бюджету від суб’єктів, які ухиляються 
від сплати податків, є: складність у розрахунках 
податкових сум, нераціональна структура опо-
даткування, негативне відношення до існуючої 
податкової системи – жорстка податкова систе-
ма багато в чому не стимулює працю виробника, 
а, навпаки, підштовхує його до утаювання при-
бутків та несплати податків. Підвищення ефек-
тивності адміністрування податків до бюджетів 
усіх рівнів повинно мати на меті забезпечення 
своєчасного наповнення податковими надхо-
дженнями казни держави у потрібному обсязі 
при мінімально необхідних витратах.

отже, процес реформування бюджетної сис-
теми україни має на меті забезпечити поступове 
досягнення територіальної відповідальності між 
повноваженнями органів місцевого самовряду-
вання, доходами, що передаються їм в розпо-
рядження та видатками відповідних бюджетів. 
Лише за умови вирішення законодавчих, ор-
ганізаційних проблем буде досягнуто головної 
мети – стабілізації бюджетної та податкової сис-
тем в цілому. 



«Young Scientist» • № 12.1 (40) • december, 2016 

е
К
О
Н
О
М
іЧ
Н
і 
Н
А
У
К
И

1013

список літератури:
1. Бюджетний кодекс україни № 2456-Vi від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http:// rada.gov.ua
2. козинець і. Г. Фінансова самостійність місцевих бюджетів: проблеми забезпечення / і. Г. козинець // моло-

дий вчений. – 2014. – № 6 (09). – С. 111-114. 
3. коваль Ю. В. Виявлення основних причин зменшення надходжень до державного бюджету україни в період 

2010-2011 рр. / Ю. В. коваль // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 6. – С. 322-325.
4. олейнікова Л. Г. аналіз податкових надходжень до державного бюджету україни / Л. Г. олейнікова // 

Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету – 2011. – № 9. – С. 319-325.
5. Проць н. В. Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації / 

н. В. Проць // Фінансовий простір. – 2015. – № 1 (17). – С. 221-227.
6. Слободянюк н. о. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової 

децентралізації / н. о. Слободянюк, м. о. коніна // Економіка і суспільство Випуск 2 / 2016. – С. 611-616.
7. Таукешева Т. Д. Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в україні / 

Т. Д. Таукешева, Г. В. Даудова // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Випуск 1 (48). – 
С. 1-6.

8. Юрій Е. о. аналіз доходів місцевих бюджетів як ключового елементу фінансового забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування / Е. о. Юрій, о. м. Хімійчук // кримський економічний вісник № 1-2 (08) 
лютий 2014. – С. 228-231.

9. офіційний портал чернівецької міської ради [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://chernivtsy.eu/
portal/.

10. Ціна держави [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue/.

юрий е.о., гриник в.ю.
черновицкий университет имени Юрия Федьковича

особенности формирования доходной части бюдЖета  
в современнЫх условиях

аннотация
В статье исследованы особенности формирования доходной части бюджета, проанализирована струк-
тура налоговых и неналоговых поступлений государственного и местных бюджетов украины, а также 
выявлены факторы, влияющие на изменение объемов налоговых поступлений. В работе детализировано 
состав доходов общего и специального фондов местного бюджета. Значительное внимание уделяется осо-
бенностям и проблемам развития бюджетной децентрализации государственного управления в украине.
ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, налоговые поступления, общий и специальный фонды 
бюджета, бюджетная децентрализация.
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the peCulIArItIes of forMIng budget reVenue  
In Modern CondItIons

summary
in the article the peculiarities of forming budget revenue are researched, the structure of tax- and non-
tax revenues of the state and local budgets of Ukraine is analyzed and also the factors that influence on 
the change of the amount of tax revenues are revealed. The composition of revenues of general and special 
funds of the local budget is detailed in this paper. much attention is paid to peculiarities and problems of 
the development of budget decentralization of public administration in Ukraine. 
Keywords: budget, budget revenues, tax revenues, general and special funds of the budget, budget 
decentralization.
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Практика оцінювання рівня боргової безПеки дерЖави

юрій е.о., грицак а.в.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

у статті розкривається сутність поняття «боргова безпека» держави. Здійснюється дослідження основних 
аспектів вимірювання боргового навантаження на економіку україни та економічних наслідків існування 
державного боргу. За допомогою індикаторів боргової безпеки досліджується сучасний стан боргової без-
пеки україни, визначаються напрями впливу заборгованості держави на економіку в цілому та пропону-
ються заходи з оптимізації боргової політики україни. 
ключові слова: боргова безпека, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, індикатори 
оцінки боргової безпеки, фактори боргової безпеки. 

Постановка проблеми. у сучасних умовах 
державний борг є невід’ємною складовою 

фінансової системи будь-якої країни світу. Проте 
зростання обсягів світового валового боргу та пла-
тежів з його обслуговування створює значні про-
блеми не лише країнам-боржникам, але і світовій 
економіці в цілому. Залучення державою коштів 
у вигляді кредиту може мати як позитивні, так і 
негативні наслідки. З одного боку, залучення до-
даткових коштів здійснює вплив на економічне 
зростання та економічну активність, стимулюючи 
споживання або інвестиції у виробництво.

Проте, з іншого боку, негативний вплив дер-
жавного боргу проявляється у тому, що витрати 
на його обслуговування депресивно позначають-
ся на економічному становищі в країні, оскільки 
відбувається відплив ресурсів.

Щорічне зростання дефіциту державного бю-
джету, збільшення боргових зобов’язань, необхід-
ність проведення соціально-економічних реформ та 
інвестування в економіку держави потребує додат-
кових фінансових вливань. В умовах обмеженості 
власних фінансових ресурсів виникає потреба у 
здійсненні зовнішніх запозичень, які можуть при-
звести до боргової залежності країни від іноземних 
кредиторів. Беручи до уваги нестабільність світової 
економіки, усі вище перелічені фактори роблять 
вразливою економіку держави до зовнішніх шоків 
і ставлять під загрозу фінансову безпеку країни.

аналіз наукових публікацій з теми дослі-
дження. Питання зовнішнього боргу у фінансо-
вій системі україни розглядають такі автори: 
Якубовський С.о., Родіонова Т.а., маренич а.і., 
мехеда н.Г., Василик о.Д. та ін. не дивлячись 
на проведення досить ґрунтовних досліджень, 
пов’язаних з вивченням питань щодо впливу 
державного боргу на фінансову безпеку держа-
ви, зростання зовнішніх держаних запозичень, 
яке спостерігається в україні останнім часом, по-
требує ґрунтовного вивчення змін у фінансовій 
безпеці держави задля недопущення досягнення 
критичного рівня боргової безпеки україни.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, у працях перерахова-
них науковців та в інших дослідженнях, присвя-
чених подібній тематиці, не всі аспекти боргової 
безпеки є достатньо вивченими. обрана тема 
дослідження є особливо актуальною у питаннях 
оптимізації боргової безпеки і зменшенні дефі-
циту бюджету як основного фактора впливу на 
здійснення державою як внутрішніх, так і зо-
внішніх запозичень.

мета статті. Головною метою статті є аналіз 
існуючих методичних підходів до оцінювання 
рівня боргової безпеки та розробка пропозицій 
для запобігання боргової кризи. 

виклад основного матеріалу. В україні фор-
мування державного боргу почалося з моменту 
отримання нею незалежності. однак, його утво-
рення було більшою мірою хаотичним, безсис-
темним та проводилося без провадження раціо-
нальної боргової політики.

Зростання розміру державного боргу призво-
дить до зниження рівня боргової безпеки держави 
та спричиняє низку негативних наслідків, серед 
яких варто виділити підвищення відсоткових ста-
вок на ринку державних запозичень, зростання 
податкового навантаження на суб’єктів господа-
рювання, зменшення споживчих витрат насе-
лення, відтік з країни коштів на обслуговування 
боргу, зниження міжнародного престижу країни. 
на нашу думку, для зменшення обсягів та нега-
тивних наслідків боргового навантаження в краї-
ні та оптимізації використання залучених коштів 
уряд повинен, враховуючи показники та тенденції 
боргових зобов’язань держави, проводити раціо-
нальну боргову політику, суть якої має полягати у 
збалансуванні структури державних запозичень, 
зменшенні дефіциту державного бюджету, покра-
щенні управління державним боргом.

Боргова безпека країни є досить складним 
та суперечливим явищем, оскільки існує багато 
підходів до визначення її сутності. Зокрема під 
борговою безпекою розуміють такий рівень вну-
трішньої і зовнішньої заборгованості з урахуван-
ням вартості її обслуговування й ефективності 
використання внутрішніх і зовнішніх запозичень 
та оптимального співвідношення між ними, до-
статній для вирішення соціально-економічних 
потреб, що не загрожує втратою суверенітету і 
руйнуванням вітчизняної фінансової системи [1].

у вузькому розумінні боргову безпеку можна 
визначити як такий рівень внутрішньої та зовніш-
ньої заборгованості, що може у повному обсязі об-
слуговуватися та своєчасно погашатися [2, с. 85].

основними факторами, які впливають на рі-
вень боргової безпеки україни, на нашу думку, є:

– загальний обсяг, динаміка і структура дер-
жавного боргу (за джерелами запозичень, видами 
валют, умовами емісії, обслуговуванням боргових 
зобов’язань), а також строки його погашення;

– стабільність параметрів монетарної політи-
ки, зокрема, стабільність валютного курсу;

– рівень соціально-економічного розвитку;
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– політична і економічна стабільність в країні.
у проекті Закону україни «Про державний 

борг україни» пропонуються такі індикатори 
оцінки рівня боргової безпеки [3]: 

– співвідношення обсягу державного боргу до 
ВВП (критичний рівень – 60%); 

– співвідношення обсягу державного боргу до 
доходів державного бюджету україни (критич-
ний рівень – 300%); 

– співвідношення платежів за державним 
боргом до ВВП (критичний рівень -7%); 

– співвідношення планових платежів з обслу-
говування державного боргу до експорту товарів 
і послуг (критичний рівень – 20-25%);

– співвідношення платежів за державним 
боргом до доходів Державного бюджету україни 
(критичний рівень – 45%); 

– співвідношення дисконтної вартості боргу 
до експорту (довгострокова платоспроможність 
(критичний рівень – 200-250%); 

– співвідношення запланованих платежів з 
обслуговування боргу до суми бюджетних до-
ходів (навантаження на бюджет (критичний рі-
вень – 25-30%). 

аналізуючи наведені показники, слід зазна-
чити, що за маахстритськими критеріями, які 
встановлено для країн-членів Європейського Со-
юзу, відношення державного боргу до ВВП та-
кож не має перевищувати 60%. однак, якщо цей 
критерій є прийнятним для держав із розвине-
ними внутрішніми фінансовими ринками та ви-
сокими кредитними рейтингами на міжнародних 
ринках, то в україні ризики фінансової дестабі-
лізації є значно вищими [4, с. 57]. 

Результативність управління державним бор-
гом залежить від практично обґрунтованої сис-
теми показників боргової стійкості, причому не 
лише в україні, а й в міжнародному масштабі. 
у практиці Світового банку для аналізу боргово-
го навантаження застосовуються відповідні по-
казники (табл. 1). 

аналізуючи критерії (табл. 1), необхідно звер-
нути увагу на твердження фахівців, які зазнача-
ють, що не може бути твердо встановлених кри-
тичних порогових значень, перевищення яких 
становило б загрозу для країни-позичальниці. 
однак, наведені оцінки дають можливість вста-
новити рівень боргового навантаження. 

В останній час при встановленні боргового 
навантаження більшість держав орієнтується 
на ВВП, ніж на ВнП. Це пояснюється значни-
ми поквартальними коливаннями останнього по-
казника. З іншого боку, існує практика взаємно 
замінювати ці макроекономічні показники, що, 
також не є доцільним з економічної точки зору. 
наприклад, в країнах, що розвиваються, ВВП, як 
правило, більший від ВнП, оскільки цим країнам 
доводиться виплачувати великі проценти за зо-
внішні позики. В той час, як для розвинутих кра-
їн характерна протилежна ситуація [5, с. 229]. 

Система «боргових індикаторів», які розро-
блено мВФ, дозволяє оцінити не тільки плато-
спроможність та ліквідність держави, але й стан 
заборгованості державного, фінансового та при-
ватного секторів економіки, що звісно якісно ви-
різняє цю методику поряд із іншими. але, на 
думку багатьох науковців, ця методика не має 
індикаторів, які відображали б взаємозв’язок 

боргу з відтворювальними процесами в економіці 
та показували б вплив на соціально-економічний 
розвиток держави [6, с. 41].

Таблиця 1
система індикаторів боргової безпеки, 

розроблена світовим банком 
Показник Економічний зміст

Відношення сукупно-
го зовнішнього боргу 
до експорту товарів і 
послуг

Демонструє відносну довго-
строкову спроможність дер-
жави акумулювати валютні 
надходження без додат-
кового пресингу на сальдо 
платіжного балансу

Відношення сукупного 
зовнішнього боргу до 
ВнП

Показує загальний рівень 
боргової складової еконо-
міки

Відношення загальних 
платежів щодо об-
слуговування боргу 
до експорту товарів і 
послуг

коефіцієнт обслуговування 
боргу, що показує, яка час-
тина валютних надходжень 
спрямовується у сферу по-
гашення боргу

Відношення сукупних 
відсоткових платежів 
до ВнП

Визначає можливість об-
слуговування зовнішнього 
боргу

Відношення сукупних 
відсоткових платежів 
до експорту товарів і 
послуг

Визначає частину валютних 
надходжень, які використо-
вуються на обслуговування 
боргу

Відношення міжна-
родних резервів до 
сукупного зовнішнього 
боргу

Показує, чи може краї-
на використовувати свої 
резерви (і яку їх частину) 
для погашення зовнішнього 
боргу)

Відношення коротко-
строкового боргу до 
сукупного зовнішнього 
боргу

Показує, яку частку стано-
вить короткостроковий борг 
у загальній сумі зовнішньо-
го боргу

Відношення боргу 
міжнародним органі-
заціям до сукупного 
зовнішнього боргу

Відображає частку за-
боргованості міжнародним 
фінансовим організаціям у 
загальній сумі зовнішнього 
боргу або свого роду залеж-
ність держави від фінансу-
вання цими організаціями

Відношення міжнарод-
них резервів до імпор-
ту товарів і послуг

Відображає запас фінансо-
вої міцності держави

Джерело: [3] 

Треба відмітити, що в україні здійснюються 
перші кроки до систематизації різних методич-
них підходів до оцінки боргової безпеки на дер-
жавному рівні. Так, згідно з наказом міністер-
ства економіки україни від 29.10.2013 р. № 1277 
«Про затвердження методики розрахунку рівня 
економічної безпеки україни» [7] визначено 5 по-
казників боргової безпеки та їх граничні значен-
ня в україні:

– відношення загального обсягу зовнішнього 
боргу до ВВП, % – не більше 25;

– рівень зовнішньої заборгованості на одну 
особу, дол. СШа – не більше 200;

– відношення державного зовнішнього боргу до 
річного експорту товарів і послуг, % – не більше 70;

– відношення відсоткових платежів з обслу-
говування зовнішнього боргу до річного експорту 
товарів і послуг, % – не більше 12; 

– відношення обсягу сукупних платежів з об-
слуговування зовнішнього боргу до доходу дер-
жавного бюджету, % – не більше 20.
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Порогові значення показників фінансової без-
пеки взагалі, зокрема боргової безпеки, визна-
чаються залежно від специфіки кожного показ-
ника. Вони, звичайно, не можуть бути визначені 
безпосередніми розрахунками, оскільки є наслід-
ком тривалого накопичення досвіду діяльності, а 
тому визначаються експертно, і для них харак-
терна певна невизначеність [8].

аналіз різних точок зору щодо оцінки борго-
вої безпеки держави дозволив взяти за основу 
такі основні індикатори та їх граничні значення 
для дослідження сучасного стану боргової без-
пеки україни. (табл. 2).

Таблиця 2
аналіз сучасного стану  

боргової безпеки україни

№ 
з/п

індикатори борго-
вої безпеки

норма-
тивне 

значення 
у світовій 
практиці

норма-
тивне 
зна-

чення в 
україні

Ста-
ном на 
2015 
рік

1

Відношення за-
гального обсягу 
державного боргу 
до ВВП, %

≤50%-60% 
40,16 ≤60 40,16

2

Відношення обсягу 
державного зо-
внішнього боргу до 
ВВП, % 

– ≤25 20,64

3

Рівень зовнішньої 
заборгованості на 
одну особу, дол. 
СШа 

≤200 – 
для країн 
з пере-
хідною 

економі-
кою

≤200 613,17

4

Відношення дер-
жавного зовніш-
нього боргу до 
річного експорту 
товарів і послуг, % 

≤165 ≤70 35,89

5

Відношення обсягу 
сукупних платежів 
з обслуговування 
зовнішнього боргу 
до доходів держав-
ного бюджету, % 

≤20-25% ≤20 2,90

6

Відношення вало-
вого зовнішнього 
боргу до експорту 
товарів і послуг, % 
200-250 165 183,14

200-250 165 183,14

7

Рівень зовнішнього 
державного боргу 
у доходах держав-
ного бюджету 

300 – 88,53

Розроблено автором на основі даних Міністерства фінан-
сів України і НБУ

аналізуючи дані табл. 2, можна дійти висно-
вку, що майже всі оцінки стану боргової без-
пеки не перевищують граничних значень, крім 
показника «рівень зовнішньої заборгованості на 
одну особу». Проте для проведення адекватного 
оцінювання слід звернути увагу на чинники, що 
обумовлюють тенденції зростання боргу на фоні 
зменшення чисельності населення. 

отже, можна дійти висновку, що обрані ін-
дикатори також не віддзеркалюють реального 
становища боргової безпеки. При цьому високі 

темпи накопичення державних зобов’язань та 
утримання державного дефіциту на високому 
рівні можуть спровокувати боргову кризу.

Взагалі, перелік показників стану боргової 
безпеки держави, передбачений у методиці роз-
рахунків рівня економічної безпеки україни, не 
є достатнім для повного аналізу стану боргової 
безпеки. оскільки, методика не містить показ-
ників ефективності розміщення позик, а вони є 
достатньо важливими для характеристики стану 
боргової безпеки. 

висновки і пропозиції. Боргова безпека являє 
собою рівень зовнішньої та внутрішньої заборго-
ваності, що дозволяє для держави здійснювати 
покладені на неї повноваження без залучення 
нових додаткових позик.

В україні протягом 2010-2015 рр. боргова без-
пека характеризується зростанням обсягів як 
зовнішнього, так і внутрішнього боргу, причо-
му внутрішній борг зріс більшими обсягами, ніж 
зовнішній. Разом з зростанням заборгованості 
зросли і індикатори боргової безпеки, проте по-
рогового рівня по показниках не досягнуто за ви-
нятком рівня заборгованості на одну особу.

Для оптимізації боргової безпеки доцільно за-
стосовувати систему моніторингу боргової безпе-
ки, збалансувати дохідність за зовнішніми і вну-
трішніми позиками а також зменшити видатки 
бюджету, зростання яких є основною причиною 
збільшення дефіциту бюджету, який змушує 
здійснювати запозичення.

Загалом управління державним боргом і опти-
мізація боргової безпеки повинно стати одним з 
ключових завдань економічної політики держа-
ви, оскільки зменшення боргу держави означає 
зменшення залежності від кредиторів, що в свою 
чергу означає зростання не лише економічної, 
але і політичної незалежності.

За результатами проведеного досліджен-
ня можна дійти висновку, що оцінювання рівня 
боргової безпеки має здійснюватися з огляду на 
фактори, які обумовлюють нарощення держав-
них боргів. однак вплив усіх факторів оцінити 
кількісно досить складно. особливо це стосується 
їх якісної складової. 

Тому для проведення аналізу стану держав-
ного боргу необхідно застосовувати систему пев-
них оціночних показників, таких як: оцінку бор-
гового навантаження, оцінку боргової стійкості та 
боргового потенціалу. у наслідок різних існую-
чих методичних підходів та неоднозначності на-
укової думки щодо цього питання не розроблена 
оптимальна система критеріїв оцінки боргової 
безпеки. Тому для зменшення боргового наванта-
ження на економіку та уникнення боргової кризи 
в україні, вважається за доцільне: 

– спрямовувати, залучені зовнішні запозичен-
ня на реалізацію інвестиційних програм, які за-
безпечать в майбутньому економічне зростання;

– оптимізувати структуру державного боргу з 
огляду на зміни в економічному середовища та, 
враховуючи майбутні валютні ризики; 

– зменшити навантаження боргу на бюджет, 
впроваджуючи заходи щодо заохочення населен-
ня до інвестиційних процесів; 

– розробити та законодавчо затвердити бор-
гову стратегію держави. 
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аннотация
В статье рассмотрена сущность долговой безопасности. исследованы индикаторы оценки долговой на-
грузки. Рассмотрены основные показатели и их предельные значения. оценено современное состо-
яние долговой безопасности страны. Выделены основные факторы, влияющие на уровень долговой 
безопасности украины.
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eVAluAtIon of debt seCurIty stAte: probleMs And prACtICe

summary
The article deals with the nature of the debt security. investigated indicators for assessing debt burden. 
considered the basic parameters and limit values. Assessed the modern state of the debt security. The 
main factors affecting the level of debt security of Ukraine. The article describes the main factors affecting 
the level of debt security of Ukraine.
Keywords: debt security, domestic public debt, foreign debt, indicators for assessing debt security.
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уПравління діяльністю ПідПриємства в умовах кризи:  
інструменти та моделі

юрій е.о., гросу к.в.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

у статті обґрунтовано, що в мінливих умовах господарювання найважливішим стає попереджен-
ня кризового стану підприємства, оперативне реагування на зміни навколишнього середовища. Знач-
на увага приділяється аналізу основних існуючих інструментів та моделей антикризового управління, 
дослідженню їх основних переваг та недоліків при впровадженні на практиці окремих підприємств. 
у роботі підкреслюється, що визначення змісту існуючих моделей та систем антикризового управління 
сприяє розширенню можливостей впливу підприємств на недопущення та нейтралізацію кризових явищ 
в своїй діяльності.
ключові слова: антикризове управління, фінансова криза, антикризові заходи, контролінг, 
реструктуризація, санація, реінжиніринг, маркетинг, банкрутство, інновація, консалтинговий менеджмент.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
підприємствам дуже складно планувати 

і здійснювати свою діяльність у довгостроковій 
перспективі. Тому особливої актуальності, в умо-
вах спаду економічного зростання, набув процес 
розробки та використання ефективних методів і 
форм здійснення антикризового управління під-
приємством. негативний вплив на підприємства 
тенденцій світової економіки викликав потребу в 
проведенні аналізу ефективності процесу управ-
ління ним, а саме антикризового управління під-
приємством і вибору найбільш ефективних форм 
його здійснення.

Багато дослідників описують кризу як нор-
мальну стадію розвитку підприємства та одно-
часно зазначають її катастрофічне значення для 
кожного із них. Саме в зв’язку з циклічним розви-
тком економіки, підприємства часто стикаються 
з кризовими явищами, які згубно впливають на 
нього, а отже дослідження питань антикризового 
управління є досить актуальним. існує необхід-
ність поглиблення знань щодо конкретних анти-
кризових заходів, які в залежності від кризової 
ситуації можуть бути достатньо різноманітними, 
та обґрунтуванні вибору доцільного комплексу 
заходів щодо мінімізації наслідків впливу кризо-
вих явищ. маштабність досліджень в сфері ан-
тикризового управління зумовлюється також на-
гальністю проблеми визначення системи заходів 
попередження кризових явищ та можливості їх 
уникнення в майбутньому.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зарубіжний досвід засвідчує, що питанню ан-
тикризового управління підприємством (а саме 
розробці стратегії управління підприємством у 
кризових умовах) приділяється значна увага, 
про що свідчать ґрунтовні розробки теорії анти-
кризового менеджменту Е.і. альтмана, Т.С. Пе-
терса, Ш.Л. Брауна, Д.Дж. майєрса, і. ансоффа, 
Р. акоффа, Т. Таффлера, Р. Зузака, і. адізеса, 
Д. чампа, Ст. Фінка, м. Хаммера, та ін. Деякі 
питання та окремі аспекти антикризового управ-
ління були викладені в працях науковців Росії 
та інших країн СнД: Самсонова н. Ф., арноль-
да В.і., Балабанова і.Т., Баришннікова н.Б., Бєля-
єва С.Г., Біра С., Богданова а.а., Бляхмана Л.С., 
Градова а.П., Грязнової а.Г., іванова Г.П., кле-
банова Т.С., короткова Є.м., кошкіна В.і., кри-
жанівського В.В., кузіна Б.і., мінаєва Є.С., Па-

нагушина В.П., Пономаренка В.С., Пушкара о.і., 
уткін Е.а., короткова Є.м. та інших. автори зо-
середжують увагу на питаннях функціонування 
підприємства при настанні кризових ситуацій 
та при появі загрози визнання його банкрутом; 
не приділено достатньо уваги процесу поперед-
ження як складової частини системи антикри-
зового управління на підприємстві. українські 
дослідження питання антикризового управлін-
ня підприємством представлені роботами таких 
авторів як Бєлєнького П., Бланк і.о., Богиня Д., 
Бойко Є., Брюховецька м.Є., Булєєв і.П., Гера-
симчук м., іванов м.П., Василенко В.а., Лігонен-
ко Л.о., Пашута м., Ситник Л.С., Терещенко о.о., 
Туніков В.а., афонін а.С., Тюріна н.м., Федуло-
ва Л.і., чернявський а.Д., Пасічник В.Г., коліс-
ник м.к., овсак о.П. та ін.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. аналіз досліджень зарубіжних 
і вітчизняних авторів показує, що відсутні сис-
темні наукові дослідження проблем антикризово-
го управління підприємством. наявні публікації 
українських дослідників мало уваги приділяють 
проблемі розроблення системи конкретних захо-
дів попередження кризових явищ на підприємстві. 
Є потреба в формулюванні якісно нових теоре-
тичних і практичних засад антикризового управ-
ління підприємством та узагальнення інструмен-
тарію його здійснення. на даний час існує потреба 
у комплексному дослідженні теоретичних, мето-
дологічних та прикладних основ і особливостей 
побудови системи антикризового управління на 
українських підприємствах із урахуванням спе-
цифіки розвитку української економіки; при цьо-
му необхідно використовувати наявні розробки в 
галузі антикризового управління як теоретичного, 
так і практичного характеру.

мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження питань антикризового управління під-
приємством та визначення основних напрямків 
антикризового управління на основі антикризової 
програми; дослідження особливостей основних ін-
струментів та моделей антикризового управління 
та доцільності їх використання; розгляд проблем 
ефективності антикризового управління підпри-
ємством та механізмів підвищення ефективності 
управлінської діяльності в умовах кризи.

виклад основного матеріалу. Дослідження 
природи виникнення кризових ситуацій породили 
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нові погляди, інструменти та моделі щодо пробле-
матики антикризового управління підприємством.

Різноманітність методик, як правило, дозво-
ляють реально оцінити фінансову кризу, яка ви-
никла на підприємстві, хоча вимагають при ви-
користанні доопрацювання й адаптації до умов 
конкретного суб’єкта господарювання. 

Розглядаючи вплив криз на підприємства, по-
трібно враховувати, що кризові ситуації мають 
не тільки негативний і руйнівний характер, але 
й несуть у собі потенціал змін. Тому що кризова 
ситуація характеризується різким переломом у 
діяльності підприємства, наслідки якого можна 
виміряти, і сумнівами щодо структурних скла-
дових, які змушують керівництво переглядати 
власне бачення організації.

незважаючи на значний вплив зовнішнього 
середовища на діяльність підприємств, вони ма-
ють можливість регулювати негативні процеси 
та вживати запобіжні заходи, які знаходяться 
в зоні дії самого підприємства, а також заходи 
щодо виходу з кризового стану. 

конкретний зміст управлінських заходів за-
лежить від глибини фінансової кризи. З цих по-
зицій антикризове фінансове управління може 
становити: 

1) систему профілактичних заходів, спрямо-
ваних на попередження фінансової кризи; 

2) систему конструктивних дій та дійових за-
ходів, спрямованих на виведення підприємства з 
фінансової кризи.

Так, залежно від реального фінансового стану 
підприємства обумовлюється й мета та інстру-
ментарій антикризового управління. 

Якщо підприємство нині функціонує порівня-
но успішно, то метою антикризового управління 
є недопущення фінансової кризи шляхом профі-
лактичних заходів. Якщо підприємство опинило-
ся у фінансовій кризі, мета антикризового управ-
ління – подолання фінансової кризи (фінансове 
оздоровлення підприємства).

До найбільш поширених заходів профілактики 
кризи на підприємстві можна віднести: стратегіч-
не планування діяльності підприємства, належ-
ний розподіл ресурсів на всіх рівнях управління, 
використання ефективної системи контролю, за-
лучення зовнішніх консультантів при недостатній 
компетентності керівництва з різних питань, ана-
ліз конкурентоспроможності, маркетинговий ана-
ліз ринку, фінансовий аналіз, аналіз ефективності 
системи мотивації персоналу, прогнозування ри-
зиків та прийняття заходів щодо їх зниження [1].

Складність вирішення задач антикризово-
го управління визначає складність самостійного 
створення ефективної системи антикризового 
менеджменту на кожному підприємстві.

ось чому антикризове управління повинно 
застосовувати методи активного реагування 
на зовнішні та внутрішні загрози для суб’єкта 
управління.

Розглянемо існуючі моделі та системи анти-
кризового управління у табл. 1. 

Так, одним із дієвих елементів системи виходу 
підприємства із кризи є контролінг [2]. контролінг 
має бути спрямований на функціональну підтрим-
ку антикризового менеджменту. Цільові орієнти-
ри контролінгу повинні бути підпорядковані цілям 
і завданням антикризового управління.

Засоби контролінгу дозволяють виявити всі 
основні проблеми, що виникають у процесі ре-
алізації антикризової стратегії підприємства, а 
також усувати відхилення від стратегічної лі-
нії шляхом розробки та вибору альтернативних 
заходів. При цьому маються на увазі як методи 
активного контролінгу, який характеризується 
безперервним процесом досягнення цілей під-
приємства, так і методи пасивного контролінгу, 
в рамках якого періодично здійснюються дії ме-
неджерів і фахівців з удосконалення системи ви-
робництва й управління підприємством.

наступним інструментом антикризового управ-
ління є реструктуризація підприємств, яка за-
стосовується на ранніх етапах життєвого циклу 
підприємства та коли вже криза неминуча [3]. Ре-
структуризація спрямовується переважно на по-
долання причин стратегічної кризи та кризи при-
бутковості. Підприємству варто використовувати 
даний метод тоді, коли існуюча система управлін-
ня неспроможна забезпечити ефективне управлін-
ня розвитком усіх напрямків діяльності одночасно.

Реінжиніринг – фундаментальне переосмис-
лення і радикальне перепроектування бізнес-
процесів із метою досягнення істотного поліп-
шення в таких ключових для сучасного бізнесу 
показниках, як витрати, якість, рівень обслу-
говування і оперативність. Цей інструмент по-
трібний тільки тоді, коли відчувається потреба 
здійснити серйозний прорив. часткові поліпшен-
ня вимагають делікатного підходу; істотні ж – 
досягаються тільки шляхом рішучого відсікання 
усього старого і заміни його на нове й прогресив-
не. Реінжиніринг потрібний у тих випадках, коли 
є необхідність в дуже суттєвих покращеннях, що 
характерно для сучасного стану більшості під-
приємств україни. 

Реінжиніринг дозволяє за рахунок спрощення 
опису різних сторін компанії та використання ін-
формаційних технологій у багато разів порівня-
но з іншими методиками збільшити можливості 
аналізу різних варіантів проведення змін і гли-
бину змін, що проводяться. однак, при проведен-
ні реінжинірингу не розглядаються суб'єктивні 
сторони життя компанії, які також сильно впли-
вають на проведення змін (наприклад, відносини 
між ключовими співробітниками).

Ефективний фінансовий менеджмент перед-
бачає здійснення щоденного аналізу ефективності 
роботи підприємства, структури його витрат [4, 5].

Для ухвалення адекватних й економічно об-
ґрунтованих рішень по усуненню криз необхід-
ною умовою є їх оцінка, що визначає ступінь гли-
бини кризи і рівень його розвитку, який можна 
одержати в результаті діагностики підприємства. 
При діагностиці стану підприємства можуть ви-
користовуватися різні критерії і показники: 

1) показники виробництва (динаміка вироб-
ництва, реальний рівень завантаження вироб-
ничих потужностей, темп оновлення основних 
виробничих фондів, стабільність виробничого 
процесу, частка науково-дослідницьких робіт 
у поточних витратах підприємства, індекс про-
дуктивності і витрат);

2) показники ринкової активності (прибуток 
на одну акцію, співвідношення ринкової ціни ак-
ції та прибутку на одну акцію, дохідність однієї 
акції, частка виплачених дивідендів); 
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3) фінансові показники (обсяг прибутку, рівень 
рентабельності виробництва, аналіз термінів не-
погашення заборгованості, рівень платоспромож-
ності, ліквідності та фінансової стійкості, частка 
забезпечення власними джерелами фінансуван-
ня оборотних засобів); 

4) соціальні показники (рівень оплати праці 
відповідно до середнього показника по галузі, рі-
вень заборгованості по заробітній платі, втрати 
робочого часу).

Що стосується санації як ключового інстру-
менту антикризового управління, то слід зазна-
чити, що метою санації є поліпшення структури 
капіталу; конкурентоспроможності; платоспро-

можності; відновлення, досягнення прибутковості; 
відновлення та збереження ліквідності; покрит-
тя поточних збитків; скорочення заборгованості; 
формування фінансових ресурсів [6]. 

Санація повинна охоплювати такі основні стадії:
1) виявлення фінансової кризи; 
2) аналіз внутрішніх та зовнішніх причин кри-

зи, види та стадії кризи, а також обґрунтований 
аналіз наслідків цієї кризи на підприємстві. Як 
наслідок приймається рішення – треба проводити 
санацію чи ні, що потрібно проводити далі: лікві-
даційні процедури чи оздоровлення підприємства.

Ще одним досить дієвим інструментом анти-
кризового управління є диверсифікація. Перева-

Таблиця 1
моделі та системи антикризового управління

модель антикризового 
управління підприємством Характеристика

модель антикризового 
управління на базі конт-
ролінгу

В короткостроковому періоді – це система забезпечення виживання підпри-
ємства, націлена на оптимізацію прибутку, а в довгостроковому – на підтримку 
реалізації розроблених планів із заданим рівнем точності.

модель реструктуризації 
у процесі антикризового 
управління

інструмент превентивного антикризового управління, який спрямований на сис-
тематичну адаптацію підприємства до змін зовнішнього та внутрішнього серед-
овища з метою недопущення кризових ситуацій.

Реінжиніринг як складова 
антикризового управління

Це новий ефективний напрямок теорії менеджменту, що перетворює конструю-
вання бізнесу в інженерну діяльність, яка спрямована на поліпшення основних 
показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу та перепроек-
тування наявних бізнес-процесів.

Фінансова діагностика як 
інструмент антикризового 
управління підприємством

Виявлення сучасного стану підприємства і динаміки його змін, можливих шля-
хів подолання проблем за результатами розрахунків, розгляду та інтерпретації 
фінансових чинників, які описують різноманітні сторони діяльності підприємства. 
основою розвитку матеріалів для діагностики фінансового середовища підприєм-
ства є фінансова звітність (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові досягнення, 
доклад про рух грошових потоків), а також статистична і оперативна звітність; 
планові матеріали (бізнес-план), нормативні матеріали, інформація про техніку 
виробництва, заключне слово експертів, висновки різноманітних опитувань.

модель фінансової санації

Це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових 
і соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспромож-
ності, ліквідності, прибутковості й конкурентоспроможності підприємства-борж-
ника в довгостроковому періоді.

Диверсифікація як актив-
ний метод реагування на 
зовнішні загрози

Розширення сфери діяльності суб'єкта управління в будь- якому напрямку. Вико-
ристання стратегій диверсифікації дозволяє підприємствам створювати принципо-
во нові товари та послуги на базі використання прогресивних технологій, розвива-
ти нові напрямки підприємництва, підвищувати якісні характеристики продукції, 
що виробляється, активізувати свою політику на ринку, що в сукупності направ-
лено на оздоровлення підприємства, забезпечення його стабільності й розвитку.

антикризова стратегія 
підприємства

Це інструмент вирішення суперечності в процесі розвитку підприємства в 
умовах прояву кризи або її загрози, при дії кризоутворюючих чинників, на базі 
обмежених ресурсів.

Система антикризового 
інноваційного управління 
підприємством

Здійснення аналізу щодо узгодження продукції зі стратегією розвитку діяльності 
підприємства. Відбір таких видів продукції, що мають високий попит на конку-
рентному ринку і дають максимальний прибуток.

інвестиційний менедж-
мент в стратегії антикри-
зового управління

Це система вибраних довгострокових цілей і засобів їх досягнення, що реалізу-
ються в інвестиційній діяльності підприємства з метою запобігання та усунення 
кризових явищ.

маркетинг в антикризо-
вому управлінні

Це систематичне сканування зовнішнього середовища підприємства з метою ви-
значення місткості ринку та (або) його сегментів, дослідження поведінки покуп-
ців, практики діяльності конкурентів тощо, тобто дослідження сигналів, що свід-
чать про можливі загрози або появу додаткових можливостей для підприємства.

Система антикризового 
управління персоналом

Це не тільки формальна організація роботи з персоналом (планування, відбір, 
підбір, розстановку тощо), але і сукупність чинників соціально-психологічного, 
етичного характеру – демократичний стиль управління, дбайливе ставлення до 
потреб людини, облік його індивідуальних особливостей.

Процедура банкрутства 
як метод антикризового 
управління

оздоровлення економіки підприємства-боржника в умовах антикризового управ-
ління при існуванні потенційної можливості відновлення платоспроможності 
шляхом реалізації частини його майна і здійснення інших організаційних та 
економічних заходів з метою продовження його діяльності.

консалтинговий менедж-
мент як елемент антикри-
зового управління

Це незалежне об’єктивне консультування та технічна підтримка кваліфікованих 
спеціалістів, метою яких є надання послуг щодо раціонального використання 
існуючого потенціалу та ресурсів підприємства для досягнення намічених цілей 
антикризового управління.
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гами диверсифікації як засобу зовнішнього зрос-
тання є те, що це може бути хорошим виходом з 
галузі, що знаходиться на спаді; це стратегія, що 
орієнтована на прибуток; вона допомагає знижу-
вати залежність від одного продукту чи ринку; 
при її використанні можливо виникнення ефек-
ту масштабу та синергії; може значно посилити 
ринкову владу підприємства стосовно покупців, 
підвищити кредитоспроможність підприємства; 
може допомогти розподілити можливий ризик. 

недоліки диверсифікації як засобу зовніш-
нього зростання наступні: 

– нова діяльність може вимагати нових на-
вичок, яких немає на існую- чому підприємстві 
(наприклад, технологічних навичок); 

– ця стратегія більше підходить великим під-
приємствам; 

– може виникнути невизначеність в управлін-
ському аспекті диверсифікації (наприклад, яким 
чином дві команди керівників будуть співпрацю 
вати один з одним); 

– це стратегія високого ризику, що забезпе-
чує віддачу в довгостроковому плані; 

– вимагає значних резервів грошових коштів;
– може виникнути тенденція перенесення не-

доліків з наявного підприємства на нове.
Таким чином, стратегія диверсифікація має 

ряд переваг перед іншими стратегіями. однак, 
реалізація цього інструменту на практиці буде 
залежати від фінансових можливостей підпри-
ємства забезпечити новий напрям діяльності 
відповідними виробничими ресурсами та управ-
лінських можливостей щодо організації струк-
турних змін. 

Для підтримання конкурентоспроможнос-
ті підприємства і його частки ринку збуту, під-
приємству необхідно постійно проводити рекон-
струкцію виробничих потужностей, оновлення 
наявної матеріально-технічної бази, нарощуван-
ня обсягів виробничої діяльності, освоєння нових 
видів діяльності. у зв’язку з цим, найбільш рей-
тинговими напрямками діяльності підприємств 
по забезпеченню сталості своєї діяльності є на-
ступні: інноваційна, інвестиційна, маркетингова 
та ефективна кадрова політика. 

антикризова маркетингова політика пови-
нна включати такі напрями: цінове регулюван-
ня, залучення нових споживачів та активізацію 
політики утримання існуючих, оптимізацію ви-
трат на збут та просування продукції, укладення 
стратегічних союзів, визначення оптимального 
обсягу виробництва, коригування асортиментної 
політики, перегляд методів і витрат на марке-
тингові дослідження, маркетинговий аудит. 

Зазначимо, що антикризове управління скла-
дається з двох аспектів: активного та пасивно-
го. у контексті активного антикризового управ-
ління перед маркетингом висувають завдання 
з оперативного збирання інформації відносно 
об’єктів зовнішнього середовища, пов'язаних із 
виникнення кризи на підприємстві, активізаці-
єю збутової діяльності та вдосконаленням робо-
ти служби збуту.

Пасивне антикризове управління в інвестицій-
ній сфері базується на тактичному та стратегічно-
му контролінгу і на системі раннього попереджу-
вання та реагування (СРПР), що є його складовою 
в розрізі кожної інвестиційної програми.

Завдяки вмілій побудові СРПР на підприєм-
стві можна уникнути значної частини ризиків та 
забезпечити економічне зростання. 

Для оцінки загрози фінансової кризи і банкрут-
ства найпродуктивнішим є підхід, заснований на 
розрахунку таких показників-індикаторів [4, 7]:

1) уповільнення оборотності оборотних коштів 
підприємства; 

2) зростання кредиторської і дебіторської за-
боргованості; 

3) наявність простроченої дебіторської забор-
гованості, яка належить до збитків; 

4) збільшення у складі майна підприємства 
важко реалізованих активів (сумнівної дебітор-
ської заборгованості, неліквідних запасів товар-
но-матеріальних цінностей);

5) накопичення збитків минулих років; 
6) зниження обсягів продажів через низький 

рівень маркетингу.
До переваг цієї системи індикаторів мож-

ливого банкрутства можна віднести системний 
і комплексний підходи, а до недоліків – більш 
високий ступінь складності прийняття рішен-
ня. не всі ці критерії і показники можуть бути 
розраховані безпосередньо за даними бухгал-
терської звітності. Разом з тим, якщо в рамках 
попередньої діагностики фінансового стану під-
приємства є можливість використовувати додат-
кову інформацію за деякими з цих показників, то 
надійність аналізу та обґрунтованість висновків 
лише підвищаться.

Сьогодні в україні консалтинговий менедж-
мент, як елемент антикризового управління, спря-
мованого на з'ясування проблем, що викликають 
кризу, розробку та впровадження шляхів її ви-
рішення, має перспективи до розвитку. Послуга-
ми консалтингових фірм користуються також при 
розробці інвестиційних проектів для отримання 
інвестицій. Проте неактивне його застосування 
обумовлено складною макроекономічною ситуаці-
єю та зниженням ділової активності за окремими 
напрямами, відсутністю досвіду роботи з неза-
лежними експертами, недооцінюванням кориснос-
ті консалтингових послуг, відсутністю гарантій 
конкретних результатів і позитивного ефекту.

оцінюючи існуючий стан господарювання ві-
тчизняних підприємств, першочерговим завдан-
ням для промисловості україни є комплексне 
оздоровлення та запобігання подальшому розви-
тку банкрутства підприємницьких структур, що є 
неодмінною умовою ефективного функціонування 
ринкового механізму. Проте, запобігати банкрут-
ству, забезпечувати тривале процвітання цих 
структур – завдання значно важливіше. Вирішен-
ню саме цього завдання підпорядкована система 
заходів, назва якої антикризове управління [8].

висновки і пропозиції. у ході досліджен-
ня прийшли до висновку, що наявність значної 
кількості методів та невисоку їх ефективність 
можна пояснити наступним: 

– відсутністю фахівців з антикризового 
управління; 

– вибір інструмента антикризового фінансо-
вого управління залежить від поставленої мети 
та фінансового стану досліджуваного об’єкта; 

– наявністю декількох підходів до антикризо-
вого управління підприємством і різною приро-
дою та причиною самих кризових явищ; 
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– антикризове управління, здебільшого, ви-
користовують в умовах глибокої кризи, а тому 
деякі його інструменти виявляються недієвими; 

– деякі з методів впливають на обмежене чис-
ло елементів організації, інші ж передбачають 
еволюційний характер перетворень. 

Так, в умовах посилення конкуренції пере-
важним стає проведення комплексних радикаль-

них змін. коли ж не стоїть питання про ради-
кальне підвищення результативності компанії 
взагалі та її адаптивності зокрема, то застосову-
ються профілактичні заходи. 

Перспективою подальших розробок у дано-
му напрямку може бути вирішення проблем, 
пов'язаних з оцінкою ефективності управління в 
умовах кризи.

список літератури:
1. Пестун і. В. маркетингове інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у фармації 

[Текст] / і. В. Пестун, З. м. мнушко, В. В. Преснякова // Фармацевтичний журн. – 2007. – № 1. – С. 9–14. 
2. Терещенко о. о. антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст]: монографія / о. о. Терещен-

ко. – к.: кнЕу, 2004. – 268 с. 
3. Лігоненко Л. о. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління та економічного 

зростання суб’єктів підприємництва [Текст] / Л. о. Лігоненко. – к.: 1999. – Вип. 3. – 145 с. 
4. Бланк и. а. антикризисное финансовое управление предприятием [Текст] / и. а. Бланк. – к.: Эльга, ника-

Центр, 2006. – 672 с. 
5. Грязнова а. Г. антикризисный менеджмент [Текст] / а. Г. Грязнова. – м.: Тандем; ЭкмоС, 1999. – 368 с. 
6. клебанова Т. С. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління [Текст] / 

Т. С. клебанова, о. м. Бондар, о. В. мозенков. – Харків: ВД «інЖЕк», 2003. – 272 с. 
7. онисько С. м. Фінансова санація і банкрутство підприємств [Текст]: підручник / С. м. онисько. – 2-ге вид., 

виправлене і доповнене. – Львів: «магнолія 2006», 2008. – 268 с. 
8. Юрій Е. о. методичний інструментарій антикризового управління підприємством / Е. о. Юрій, і. і. Баєва. 

кримський економічний вісник № 1 (08) лютий 2014. – С. 27-30.

юрий е.о., гросу к.в.
черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

уПравление деятельностью ПредПриятия  
в условиях кризиса: инструментЫ и модели

аннотация
В статье обосновано, что в меняющихся условиях хозяйствования важнейшим становится предупреж-
дение кризисного состояния предприятия, оперативное реагирование на изменения окружающей сре-
ды. Значительное внимание уделяется анализу основных существующих инструментов и моделей 
антикризисного управления, исследованию их основных преимуществ и недостатков при внедрении на 
практике отдельных предприятий. В работе подчеркивается, что определение содержания существу-
ющих моделей и систем антикризисного управления способствует расширению возможностей влияния 
предприятий на недопущение и нейтрализацию кризисных явлений в своей деятельности.
ключевые слова: антикризисное управление, финансовый кризис, антикризисные меры, контрол-
линг, реструктуризация, санация, реинжи- ниринг, маркетинг, банкротство, инновация, консалтин-
говый менеджмент.

yurii e.o., grosu K.V.
Yuriy Fedkovych chernivtsi national University

busIness MAnAgeMent In CrIsIs: tools And Models

summary
The article proves that a prevention of the company crisis condition, rapid response to environmental changes 
become the most important in a changing business environment. considerable attention is paid to analysis 
of the main existing tools and models of crisis management, the investigation of their main advantages and 
drawbacks in the implementation in practice of individual enterprises. it is stressed that the determination 
of the content of existing models and systems of crisis management contributes to the expansion of impact 
possibilities of enterprises on the prevention and neutralization of the crisis in their activities.
Keywords: crisis management, financial crisis, anti-crisis measures, controlling, restructuring, reorganization, 
reengineering, marketing, bankruptcy, innovation, management consulting.



«Young Scientist» • № 12.1 (40) • december, 2016 

е
К
О
Н
О
М
іЧ
Н
і 
Н
А
У
К
И

1023
уДк 336.72

Проблеми та ПерсПективи розвитку  
малого ПідПриємництва в україні 

юрій е.о., дарабан н.р.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Стаття присвячена дослідженню стану, виявлення проблем та перспектив розвитку малого підприємництва, 
як однієї з рушійних сил економічного розвитку країни, матеріального, духовного і культурного потенціалу 
її регіонів. мале підприємництво дає змогу окремим громадянам реалізувати власну підприємницьку 
ініціативу і, таким чином, брати участь у процесі економічного відтворення. активний розвиток та 
підтримка малого підприємництва є запорукою стабільності та підвищення стандартів життя населен-
ня. у статті розкривається сутність поняття «мале підприємництво». В ході дослідження обґрунтовано 
пропозиції щодо першочергових заходів ефективної підтримки та визначення головних перспектив роз-
витку малого підприємництва в україні. 
ключові слова: мале підприємництво, проблеми розвитку, перспективи розвитку, малий бізнес, державна 
підтримка малого підприємництва.

Постановка проблеми. Перехід украї-
ни до динамічного розвитку економіки 

пов’язаний зі становленням високоефективного 
соціально орієнтованого ринкового господарства, 
яке базується на підприємницьких здібностях 
людей. Побудова в україні соціально орієнто-
ваної ринкової економіки європейського типу 
неможлива без підвищення підприємницької 
активності її громадян. Формування сучасного 
цивілізованого підприємництва в економічному 
житті країни є важливим чинником економічного 
зростання та досягнення гідного рівня життєза-
безпечення населення.

особливе місце в економічній системі держави 
і в житті суспільства відводиться малому підпри-
ємництву. Це зумовлено тим, що воно є одним з 
провідних секторів ринкової економіки і значною 
мірою впливає на зайнятість, темпи економічного 
розвитку, структуру та якісну характеристику 
внутрішнього валового продукту, структурну пе-
ребудову економіки, характеризується швидкою 
окупністю витрат. мале підприємництво відіграє 
важливу роль у насиченні ринку споживчими то-
варами та послугами повсякденного попиту, ре-
алізації інновацій, створенні додаткових робочих 
місць. Воно, як правило, має високу мобільність, 
раціональні форми управління, формує новий со-
ціальний прошарок підприємців-власників.

мале підприємництво створює найбільш 
ефективні робочі місця, дає можливість багатьом 
працівникам реалізувати свої можливості, забез-
печувати доступні умови життя для свої сімей, 
створює конкурентне середовище, а це сприяє 
зниженню цін, підвищенню якості товарів і по-
слуг. Проте, в даний час існують проблеми роз-
витку малого підприємництва в україні, що зу-
мовлені нестабільним станом економіки держави, 
відсутністю підтримки з боку держави та нечіт-
ким законодавством. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання малого бізнесу висвітлено 
в працях таких провідних науковців, як: Ви-
говська В.В., Епіфанова і.м., іванілов о.С., Вар-
налій З.С., Воротіна Л.і., колеснікова Л.а., які 
акцентують свою увагу на різних підходах до 
вирішення проблем розвитку малих підприємств. 
Дослідження природи малого бізнесу, його міс-
ця та ролі у розвинутих ринкових економіках є 

об’єктом уваги таких науковців, як: Т. кондра-
тюк, о. кужель, В. Ляшенко, о. мазур, і. миха-
сюк, В. Сизоненко, С. Соболь, В. Ткаченко та ін. 
комплексу проблем, пов’язаних з розвитком ма-
лого підприємництва, його державною підтрим-
кою в україні, аналізу соціально-економічних 
наслідків цих процесів багато уваги приділяє в 
своїх працях також З.С. Варналій.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас слід відзначити від-
сутність в існуючому науковому доробку комп-
лексного й системного дослідження теоретичних, 
методичних і практичних аспектів розвитку ма-
лого підприємництва в контексті регіональних 
пріоритетів, а також удосконалення організацій-
но-економічного забезпечення цього процесу, що 
обумовлює нагальну потребу в здійсненні науко-
вого пошуку у визначеному напрямі.

мета статті. метою даної статті є досліджен-
ня та виокремлення основних факторів, що нега-
тивно впливають на темпи росту малого підпри-
ємництва, а також гальмують його подальший 
розвиток. Визначення основних перспектив роз-
витку малого підприємництва в україні. 

виклад основного матеріалу. мале підприєм-
ництво – суттєва складова і масова суб’єктивна 
база цивілізованого ринкового господарства, 
невід’ємний елемент адекватного йому конку-
рентного механізму. Воно надає ринковій еконо-
міці певну гнучкість, мобілізує крупні фінансові 
і виробничі ресурси населення, акумулює в собі 
потужний антимонопольний потенціал, служить 
фактором розв’язання соціальних завдань.

Економічні реформи, що здійснюються в 
україні є умовою становлення та розвитку мало-
го підприємництва як необхідної складової фор-
мування ринкових відносин у державі. особливої 
актуальності ці питання набувають у зв’язку з 
розширенням економічної самостійності регіонів, 
тому що реалізація регіональних інтересів безпо-
середньо пов’язана з територіальним господарю-
ванням та розвитком малих підприємств.

З’ясуванню сутності малого підприємництва 
світова економічна наука постійно приділяє ува-
гу, як одному із закономірних, постійно діючих 
чинників соціально-економічного прогресу країн. 
В системі категорій ринкової економіки дана еко-
номічна категорія розглядається на основі тісної 

© Юрій Е.о., Дарабан н.Р., 2016
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взаємодії розвитку продуктивних сил і виробни-
чих відносин. Проте, це поняття постійно попо-
внюється елементами нового змісту, що зумов-
лює необхідність його системного вивчення.

Поняття «підприємництво» уперше було вве-
дено англійським банкіром-економістом Р. кан-
тильйоном, який помітив, що розбіжність між 
попитом і пропозицією на ринку створює можли-
вості, щоб купувати дешевше і продавати дорож-
че, і саме це може привести конкурентні ринки у 
стан рівноваги. Людей, які користуються нереа-
лізованими можливостями отримання прибутку, 
він називав «підприємцями». отже, за Р. кан-
тильйоном, підприємець – це будь-який індивід 
здатний до передбачення, який бажає брати на 
себе ризик, спрямований у майбутнє, чиї дії ха-
рактеризуються сподіванням отримати дохід та 
готовністю до витрат [1, с. 234].

В сучасних умовах сутність малого підпри-
ємництва правомірно визначити, як самостійне 
організаційно-господарське новаторство на осно-
ві використання різних можливостей випуску 
нових товарів або старих – новими методами, 
відкриття нових джерел сировини, ринків збуту 
тощо, з метою отримання прибутків та самореа-
лізації власної мети.

аналіз фактичного стану діяльності малих 
підприємств свідчить про те, що вони нині не 
виконують цих завдань. До основних причин 
гальмування розвитку малого підприємництва в 
україні можна віднести:

– неопрацьованість законодавства як з питань 
розвитку малого підприємництва, так і підпри-
ємництва в цілому;

– високі податки, що змушує деяких суб'єктів 
малого та середнього підприємництва йти в ті-
ньову економіку;

– недостатня державна фінансова-кредитна і 
майнова підтримка малих підприємств;

– відсутність дійового механізму реалізації 
державної політики щодо підтримки малого біз-
несу;

– недосконалість системи обліку та статис-
тичної звітності малих підприємств;

– обмеженість інформаційного та консульта-
тивного забезпечення;

– недосконалість системи підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації кадрів для 
підприємницької діяльності;

– відсутність стимулів для інвестицій;
– психологічне неприйняття позитивної ролі 

підприємців у ринкових перетвореннях серед 
окремих верств населення [3, с. 213].

За словами ж самих підприємців, основним 
бар’єром розвитку малого підприємництва в укра-
їні є надмірний податковий тиск. особливої ак-
туальності ця проблема набула у зв’язку з при-
йняттям нового Податкового кодексу, згідно з яким 
суб’єкти-платники єдиного податку тепер поділя-
ються на 4 групи за видами діяльності та іншими 
критеріями з різними ставками оподаткування.

Як наслідок, частина малих підприємців бага-
тьох видів діяльності, що користувалися спроще-
ною системою оподаткування, тепер сплачувати-
муть виплати як великі у розмірі іноді більшому 
за їх прибуток. Така політика неадекватного 
економічній ситуації поповнення державного 
бюджету не лише не вирішить проблеми тіні-

зації економіки, а навіть поглибить. До того ж, 
суб’єкти малого підприємства почнуть масово 
закриватися, оскільки зникають головні стимули 
підприємництва – прибуток та заробітна плата 
як атрибут матеріального добробуту.

Економіка україни залишається високо моно-
полізованою, оскільки умови податкового законо-
давства спрямовані більшою мірою на підтримку 
великого бізнесу, що характеризується дисци-
плінованістю у виплаті значного обсягу податків 
та частково надає фінансову допомогу в важли-
вих проектах державного і регіонального значен-
ня [2, с. 63]. у результаті ігнорування інтересів 
малого підприємництва, збільшується кількість 
найманих робітників, а кількість самозайнятого 
населення постійно скорочується. Ці процеси не-
гативно впливають на соціальну активність гро-
мадян, а, отже, пригнічується готовність й вмін-
ня населення реалізовувати специфічні інтереси, 
пов’язані з активною діяльністю самостійного 
суб’єкта господарювання. Тому для впроваджен-
ня ефективного механізму підтримки малого біз-
несу в україні необхідно, перш за все, здійснити 
певні кроки на шляху демократизації ринкових 
відносин та пом’якшення соціальної напруги в 
суспільстві. необхідно, щоб інтереси малих під-
приємців захищали не лише державні структу-
ри, а й окремі організації, створені з метою лобі-
ювання підприємницького співтовариства, думка 
яких мала б вагу при прийнятті рішень держа-
вою, особливо у питаннях, що стосуються подат-
кових платежів та відрахувань у фонди.

Політика державної підтримки малих підпри-
ємств реалізується в рамках комплексної програ-
ми розвитку підприємництва в україні. Проте, 
реальну допомогу малим підприємствам можна 
надати не в межах універсальної програми для 
україни, а в рамках визначених територій – з 
урахуванням «вузьких місць», специфіки потреб 
місцевого населення і т. ін. однак повне враху-
вання інтересів місцевого населення можливе 
тільки при підтримці малого підприємництва як 
на рівні місцевих рад, так і на рівні конкретної 
галузі народного господарства [8, с. 338]. В Євро-
пейському Союзі (ЄС), до інтеграції з яким так 
прагне україна, високі показники розвитку ма-
лого бізнесу забезпечує в першу чергу спеціаль-
на політика підтримки малого підприємництва. 
Її пріоритетними цілями стали: розвиток між-
народної конкурентоздатності національних ма-
лих підприємств, створення нових робочих місць, 
економічне зростання малих підприємств, інно-
ваційна діяльність, трансферт технологій тощо 
[9, с. 245]. Для підтримки малих підприємств на 
рівні галузі необхідно створити нові структури з 
прив'язкою до галузі: спілки малих підприємств 
при відповідних міністерствах, фонди підтрим-
ки на рівні галузі, субпідрядні форми організації 
відносин малих підприємств із великими.

Головним напрямком підтримки малого бізне-
су повинна стати система податкових пільг. За-
конодавством україни не передбачено додатко-
вих пільг для малого бізнесу. Пільги при сплаті 
податків є єдиною перевагою для підприємств 
незалежно від організаційно-правових форм.

місцевим радам доцільно було б надати зако-
нодавством право встановлювати податкові піль-
ги з урахуванням специфіки регіону:
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– застосування знижених податкових ставок 

на старті для малих підприємств, які займаються 
виробництвом;

– встановлення диференційованих ставок по-
датку на прибуток залежно від виду послуг, на-
даних населенню;

– зниження ставки податку на прибуток для 
тих виробництв, у яких економічний ефект дося-
гається переважно за рахунок живої праці;

– встановлення постійних пільг при оподат-
куванні осіб, колективів, які займаються підпри-
ємницькою діяльністю в сільському господарстві;

– використання пільг і компенсацій для стиму-
лювання зростання зайнятості (особливо в райо-
нах, де зайва робоча сила чи висока частка непра-
цюючих унаслідок звільнення трудових ресурсів 
із діючих підприємств), створення нових робочих 
місць, поліпшення умов праці й таке інше;

– застосування пільгового оподаткування під-
приємств, діяльність яких на території допомагає 
вирішенню конкретних завдань, які стоять перед 
місцевими радами;

– повне скасування податків тощо [4].
Важливим напрямком непрямої підтримки 

має стати надання малим підприємствам на піль-
гових умовах кредитів. нині кредити на пільго-
вих умовах надає лише Фонд підтримки малого 
бізнесу без встановлених вимог щодо ефективно-
го їх використання і наявності ризику їх повер-
нення. Тому доцільним було б надавати пільгові 
кредити за умови, що обсяг виробництва по го-
ловному напрямку діяльності становить не менш 
як 70% його загального обсягу.

Важливим напрямком розвитку матеріально-
технічної бази малого бізнесу як основи зростан-
ня виробництва може стати відповідна державна 
політика прискореної амортизації. З метою по-
силення конкурентоздатності малих підприємств 
необхідно законом надати їм право додатково 
списувати вартість основного капіталу залежно 
від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). 
При цьому має бути встановлена базова ставка 
амортизації, а на доповнення до неї треба вста-
новити визначений процент від суми реалізації.

Вибір розглянутих форм підтримки малого 
бізнесу буде визначений їх ефективністю у кон-
кретних умовах [7, с. 21].

Зокрема, аналізуючи статистичні дані, подані 
у табл. 1 можна заначити, що реформи проведе-
ні за останні роки дозволили україні піднятися 
в рейтингу «Doing Business – 2015» з 112 на 96 

позицію серед 189 країн світу. Зокрема, досяг-
нуто значного успіху за двома ключовими по-
зиціями – «реєстрація власності» (59 позиція) 
і «сплата податків» (108 позиція). Проте низка 
позитивних кроків гальмується їх вибірковістю 
у практичній площині та нездатністю системно 
впливати на трансформацію економіки україни 
у нову якість, нову модель зростання. Зокрема, 
відбулося погіршення у 7 з 10 сфер, що охоплю-
ються дослідженням. 

Таким чином, існує нагальна потреба карди-
нальних змін у підходах до розв'язання накопи-
чених проблем у малому підприємництві, що по-
требує пошуку нових шляхів його реформування 
й здійснення таких заходів:

1. Визначення фінансування пріоритетних на-
прямів розвитку малого підприємництва та опти-
мізації використання ресурсів за галузями, сфе-
рами господарської діяльності й територіями з 
урахуванням сучасного високотехнологічного сек-
тору виробництва товарів. При цьому слід виходи-
ти з результатів аналізу статистичних даних, що 
свідчать про найширший розвиток малого бізнесу 
у цих сферах, як в україні, так і в усьому світі.

2. Визначення економічних і соціальних про-
блем в аспекті підтримки і розвитку малого під-
приємництва на районному та регіональному 
рівнях, з урахуванням того, що діяльність ма-
лих підприємств орієнтована, головним чином, на 
місцевий ринок. Заходи щодо їх розв'язання ма-
ють здійснюватися за рахунок обсягів регіональ-
них джерел фінансових і матеріально-технічних 
ресурсів. Це вписується в загальну концепцію 
розвитку господарської і фінансової самостійнос-
ті територіальних утворень.

3. Розробки державної системи підтримки 
малого підприємництва на умовах широкого за-
лучення позабюджетних ресурсів, нових поза-
бюджетних схем відтворення капіталу, само-
фінансування малого бізнесу (наприклад, через 
кредитні спілки, товариства взаємного страху-
вання). Централізовані кошти на пріоритетні 
напрями розвитку регіону надавати тільки під 
конкретний проект на умовах спільного фінан-
сування. Це знизить навантаження на бюджети 
різних рівнів.

4. Формування ринку продукції малих підпри-
ємств шляхом розміщення на них установленої 
законом на конкурсній основі частки державного 
замовлення щодо поставок продукції для регіо-
нальних потреб.

Таблиця 1
Позиція україни у рейтингу «doing bussiness» у 2008-2015 рр.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Складність ведення бізнесу, загальна оцінка 139 145 147 149 152 140 112 96
за субіндексами: започаткування бізнесу 109 128 136 118 116 50 69 76
реєстрація власності 138 140 160 165 168 158 88 59
сплата податків 177 180 181 181 183 168 157 108
підключення до електропостачання х х х 169 170 170 182 185
виконання зобов’язань за контрактом 46 48 43 44 44 45 44 43
банкрутство 140 143 145 158 158 157 141 142
отримання кредиту 68 28 30 21 23 24 14 17
зовнішня торгівля 120 121 139 136 144 148 153 154
дозвільна система у будівництві 174 179 181 182 182 186 68 70
захист прав інвесторів 141 142 108 108 114 127 107 109

Джерело: [6]
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5. Сприяння розширенню виробничо-техноло-
гічної та інноваційної кооперації малих підпри-
ємств із великим виробництвом і використанню 
потенціалу малого підприємництва при здійснен-
ні заходів щодо підприємств-банкрутів.

6. інтеграції прогресивних фінансових меха-
нізмів малого підприємництва в загальну кредит-
но-фінансову систему україни; реалізації схеми 
пайової участі бюджетних і позабюджетних ко-
штів для підтримки пріоритетних напрямів роз-
витку цієї сфери.

7. Систематизації через інформаційну мережу 
й створення бази даних із використання коштів, 
спрямованих на підтримку малого і середнього 
бізнесу в україні, з подальшим аналізом ефек-
тивності їх використання [5].

Виконання зазначених заходів дасть можли-
вість не лише залучити нові фінансові ресурси, 
а й забезпечити їх прибутковість, і в результаті 
капіталізувати малий бізнес. Головне, буде сфор-
мовано платоспроможний попит населення, який 
є суттєвим чинником накопичення фінансових 
ресурсів на місцевому, регіональному і держав-

ному рівнях. їх невиконання зробить підтримку 
малого підприємництва неефективною, а фінан-
сову стабільність в україні неможливою.

висновки і пропозиції. отже, в сучасній рин-
ковій економіці україни мале підприємство ви-
мушене долати ряд макроекономічних перешкод, 
основною причиною яких є неефективна фінансо-
ва підтримка, надмірний податковий тиск та інші 
обмеження, встановлені на законодавчому рів-
ні. Саме тому перспективним шляхом подолання 
цих бар’єрів має стати досягнення консенсусу в 
тому, що інтереси підприємництва мають захища-
ти самі підприємці. Роль держави ж має полягати 
лише в покращенні необхідної інфраструктури та 
створенні ефективної правової бази, що б створи-
ла простір для розвитку громадських організацій 
та інших асоціацій, націлених на вирішення про-
блем розвитку малого бізнесу в україні. З метою 
розвитку підприємництва на сучасному етапі в 
україні вкрай важливо відокремити бізнес від по-
літики, тому що підприємець, який має у своїх 
руках владу обов’язково скористається нею в сво-
їх корисних інтересах. 
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ПроблемЫ и ПерсПективЫ развития  
малого ПредПринимательства в украине

аннотация 
Статья посвящена исследованию состояния, выявление проблем и перспектив развития малого пред-
принимательства, как одной из движущих сил экономического развития страны, материального, ду-
ховного и культурного потенциала ее регионов. малое предпринимательство дает возможность от-
дельным гражданам реализовать собственную предпринимательскую инициативу и, таким образом, 
участвовать в процессе экономического воспроизводства. активное развитие и поддержка малого пред-
принимательства является залогом стабильности и повышение стандартов жизни населения. В ста-
тье раскрывается сущность понятия «малое предпринимательство». В ходе исследования обоснованы 
предложения по первоочередным мерам эффективной поддержки и определения главных перспектив 
развития малого предпринимательства в украине.
ключевые слова: малое предпринимательство, проблемы развития, перспективы развития, малый 
бизнес, государственная поддержка малого предпринимательства.
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summary
Abstract: This article investigates the situation, identify problems and perspectives of small business as 
one of the driving forces of economic development, physical, spiritual and cultural potential of its regions. 
small business enables individuals to realize their own entrepreneurial initiative and thus participate in 
the process of economic reproduction. Active development and support of small business is the key to 
stability and standards of living. The article reveals the essence of the concept of «small business». The 
study substantiated proposals on priority measures effectively support and determination of the main 
perspectives of small business in Ukraine.
Keywords: small business, development issues, development prospects, state support of small business.
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Практика сПравляння акцизного Податку в україні

юрій е.о., лисенко н.П.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Розглянуто роль акцизного податку у формуванні доходної частини бюджету. Досліджено роль та 
проаналізовано структуру надходжень акцизного податку до Зведеного бюджету україни ти бюдже-
ту Львівської області. Розкрито роль справляння акцизного податку в умовах децентралізації. Визна-
чено основні недоліки чинного механізму справляння акцизного податку. Запропоновано рекомендації 
спрямовані на вдосконалення механізму справляння акцизного податку в україні.
ключові слова: податок, специфічні акцизи, акцизний податок, підакцизні товари, податкове 
адміністрування.

Постановка проблеми. Роль акцизного по-
датку у соціально-економічних процесах 

визначається його здатністю регулювати інтерес 
виробників до входження у такі сфери бізнесу, 
як виробництво алкоголю, тютюну, транспортних 
засобів, паливо-мастильних матеріалів. Вилучен-
ня надприбутку з окремих високорентабельних 
галузей виробництва підакцизних товарів, а та-
кож зменшення споживання продуктів, які не-
суть шкоду здоров’ю та навколишньому середо-
вищу є функціональним проявом та проблемами 
акцизного оподаткування. акцизний податок 
здатний істотно впливати на процес прийнят-
тя рішень споживачами підакцизної продукції, 
а також на розподіл фінансових та інших видів 
ресурсів. Даний податок є дієвим інструментом 
реалізації в інтересах суспільства стратегічних 
цілей і завдань державної політики – соціаль-
но-економічної та фіскальної, чиє гармонічне 
поєднання є запорукою сталого перспективного 
розвитку країни. Тому доцільним є дослідження 
основних тенденцій справляння акцизного подат-
ку в україні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми справляння акцизного податку в укра-
їні досліджували такі вчені, як: Л.П. Сідельнико-
ва, П.м. Боровик, а.В. Пислиця, Ю.Ю. Слободя-
нюк, Є.В. Хорошаєв, П.к. Бечко, В.і. Довгалюк та 
інші. у своїх працях вони описували теоретичні 
сторони та сутність оподаткування акцизним по-
датком, а також обґрунтували підходи до управ-
ління даною категорією. 

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Поряд з цим, в працях пере-
лічених науковців а також в дослідженнях інших 
вчених, присвячених зазначеній проблематиці, 
недостатньо обґрунтовано напрями вирішення 
проблем справляння акцизного податку.

мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
значення сутності, значення та основ оподатку-
вання товарів акцизним податком, аналіз складу 
і структури надходжень акцизного податку до 
Зведеного бюджету та до бюджету Львівської 
області, та виявлення проблем справляння ак-
цизного податку в україні.

виклад основного матеріалу. акцизний по-
даток є одним з найбільш практичних засобів 
мобілізації доходів бюджету держави, що дозво-
ляє швидко та систематично накопичувати необ-
хідні для функціонування держави великі суми. 
акцизний податок – це непрямий податок на 
споживання окремих видів товарів (продукції), 
визначених цим Податковим кодексом як під-
акцизні, що включається до ціни таких товарів 
(продукції) [1]. через цінові механізми податок 
може непрямо впливати на обсяги виробництва 
та реалізації окремих підакцизних товарів як на 
митній території україни, так і в сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності.

Для виконання державою своїх функцій не-
обхідно постійно наповнювати бюджет. З метою 
визначення ролі акцизного податку в наповне-
нні дохідної частини бюджету та його впли-
ву на поведінку платників, доцільно проаналі-



«Молодий вчений» • № 12.1 (40) • грудень, 2016 р. 1028

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

зувати доходи Зведеного бюджету україни за  
2013-2015 роки, які відображені в табл. 1. 

Загалом спостерігається зростаюча тенден-
ція доходів (на 43% в 2015 році з порівнянні з 
2014 роком) протягом аналізованого періоду. 
найбільшу питому вагу в загальних доходах 
(77,9% в 2015 році) займають податкові надхо-
дження, сума яких склала 507,64 млрд. гривень 
(що на 2,2% більше плану). За цим показником 
відбувся приріст (на 73,8% в 2015 році порівняно 
з 2014 роком і на 64,8% порівняно з 2013 роком). 
найбільшу питому вагу в податкових доходах 
Зведеного бюджету займали непрямі податки. 
Зокрема, питома вага акцизного податку в з кож-
ним роком збільшувалась, і найбільший приріст 
відбувся в 2015 році.

В табл. 2 відображений деталізований аналіз 
акцизного податку, з якого видно, що за загальни-
ми обсягами спостерігається зростаюча динаміка.

Приріст податку з вироблених в украї-
ні підакцизних товарів склав 10,54 млрд. грн. 
(37,3%) в 2015 році в порівняння з 2014 роком і 

11,06 млрд. грн. (39,9%) в порівнянні з 2013 роком. 
Його питома вага в 2013 році становила 75,6%, в 
2014 році – 62,6%, в 2015 році – 54,8% від загаль-
ної суми акцизного податку. За категорією това-
рів ввезених на митну територію україні також 
спостерігається стабільний приріст (на 44,3% в 
2015 році в порівнянні з 2014 роком та на 171,9% 
в порівнянні з 2013 роком). 

Питома вага акцизного податку з ввезених 
на митну територію україни підакцизних това-
рів (продукції) в 2013 році становила – 24,4%, в 
2014 році – 37,4%, в 2015 році – 34,4% від загаль-
ної суми акцизного податку. 

В зв’язку з внесенням змін до Податкового 
кодексу з 2015 року почалося справляння акциз-
ного податку з реалізації суб'єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 
який в становив 7,68 млрд. грн., або 10,8% від 
загальної структури. 

З рис. 1 видно, що в структурі акцизних над-
ходжень з вітчизняних товарів переважають 
спиртні напої, тютюнові вироби та нафтопро-

Таблиця 1
аналіз обсягів основних податкових надходжень зведеного бюджету україни за 2013-2015 роки

Показники
2013 рік 2014 рік  2015 рік Відхилення (+,-) звітно-

го періоду до
млрд. 
грн.

Питома 
вага, %

млрд. 
грн.

Питома 
вага, %

млрд. 
грн.

Питома 
вага, % 2013 року 2014 року

Податкові надходження, в т. ч.: 353,97 79,9 367,51 80,6 507,64 77,9 153,67 140,12
акцизний податок 36,67 8,3 45,10 9,9 70,80 10,9 10,4 45,10
податок на додану вартість 128,27 29,0 139,02 30,5 178,45 27,4 36,2 139,02
мито 13,34 3,0 12,61 2,8 40,30 6,2 3,8 12,61
Всього доходів 442,79 100 456,07 100 651,97 100 209,18 195,90

Джерело: розроблено авторами за даними [2, 3, 4]

Таблиця 2
динаміка обсягів надходжень акцизного податку до зведеного бюджету україни  

в 2013-2015 роках
млрд. грн.

Показники 2013 рік 2014 рік 2015 рік
Відхилення (+,-) звіт-

ного періоду до
2013 року 2014 року

акцизний податок з вироблених в україні підакцизних 
товарів (продукції) 27,72 28,24 38,78 11,06 10,54

акцизний податок з ввезених на митну територію 
україни підакцизних товарів (продукції) 8,95 16,86 24,33 15,38 7,47

акцизний податок з реалізації суб'єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 7,68 - -

Загальна сума акцизного податку 36,67 45,10 70,80 34,13 25,70
Джерело: розроблено авторами за даними [2, 3, 4]
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Нафтопродукти, скраплений газ, 
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Транспортні засоби, кузови до них, 
причепи та напівпричепи, 
мотоцикли
Тютюнові вироби, тютюн та 
промислові замінники тютюну

Спирт етиловий та інші спиртові 
дистиляти, алкогольні напої, пиво

рис. 1. структура надходжень акцизного податку із вироблених в україні товарів  
за період 2013-2015 роки

Джерело: розроблено авторами за даними [2, 3, 4]



«Young Scientist» • № 12.1 (40) • december, 2016 

е
К
О
Н
О
М
іЧ
Н
і 
Н
А
У
К
И

1029
дукти. В 2014 році структурна ситуація дещо 
змінилась і найбільшу питому вагу почали за-
ймати спиртні напої (збільшивши свою частку 
на 45,2%), проте в 2015 році питома вага даного 
елементу зменшилась до 22,9%. 

Тютюнові вироби мали найбільшу частку в 
2013 та в 2015 роках (61,3% та 54,3% відповідно). 
В 2015 році значно збільшили свою питому вагу 
нафтопродукти, скраплений газ та електроенер-
гія (з 3,4% в 2014 році до 22,1%).

на рис. 2 зображено структуру надходження 
акцизного податку з імпортованих товарів. 

З графіку видно, що структура цього податку 
суттєво відрізняється від надходжень акцизу з ві-
тчизняних товарів за рахунок більших надходжень 
акцизу з нафтопродуктів та скрапленого газу.

В 2014 році спостерігається зменшення пито-
мої ваги усіх елементів надходжень, окрім над-
ходжень від нафтопродуктів, які збільшились на 
14,3%. В 2015 році дана тенденція продовжилась, 
крім того, збільшилась питома вага надходжень 
від транспортних засобів та інші надходження.

За січень-жовтень 2016 року надходження від 
акцизного податку з вироблених в україні під-
акцизних товарів склали 39,7 млрд. грн. (що на 
27,5% більше за аналогічний період минулого 
року), надходження від акцизного податку з вве-
зених на митну територію україни підакцизних 
товарів – 25,4 млрд. грн. (що на 29,7% більше за 
аналогічний період минулого року), надходжен-
ня від акцизного податку реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів – 8,6 млрд. грн. (що на 36,5% більше за 
аналогічний період минулого року). 

місцеві бюджети є вагомою складовою бюджет-
ної системи країни, а зміна умов їх формування і 
виконання може суттєво позначитися на збалан-
сованості бюджетної системи, фінансовій безпеці 
країни в цілому [8, с. 74]. З метою підвищення фі-
нансової самостійності місцевих бюджетів впро-
ваджено процес бюджетної децентралізації. Так, 
передбачається збільшення джерел формування 
дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок за-
провадження нового виду податку – акцизного 
податку з роздрібного продажу підакцизних това-
рів. З точки зору бюджетної децентралізації ак-
цизний податок з роздрібного продажу підакциз-

них товарів буде виступати суттєвим резервом 
наповнення місцевих бюджетів.

Досвід його справляння впродовж 2015 року 
виявився успішним. В табл. 3 відображено дані 
виконання плану по надходженнях акцизного по-
датку Львівської області в 2015 році.

Так, до загального фонду місцевого бюджету 
за звітній період надійшло 530,86 млн. грн. акциз-
ного податку з реалізації суб'єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. За 
цим показником спостерігається перевиконання 
плану на 11,1%. Даний податок займає 10,0% від 
загальної суми податкових надходжень і 2,9% від 
всієї суми доходів.

Таблиця 3
надходження акцизного податку до бюджету 

львівської області в 2015 році
млн. грн.

Показник

2015 рік
Затверджено 
розписом на 
рік з ураху-
ванням змін

Виконано 
з почат-
ку року

% ви-
конан-

ня

Податкові надхо-
дження 4 892,10 5 334,59 109,0

акцизний по-
даток з реалі-
зації суб'єктами 
господарювання 
роздрібної тор-
гівлі підакцизних 
товарів

477,88 530,86 111,1

Всього доходів 17 684,71 18 454,05 104,4
Джерело: розроблено авторами за даними [5, 6]

крім того, за даними Звіту про виконання Пла-
ну роботи Головного управління Державної фіс-
кальної служби у Львівській області на 2015 рік, 
впродовж 2015 року видано 55,7 млн. шт. марок 
акцизного податку для маркування алкогольних 
напоїв вітчизняного виробництва та 88,7 млн. шт. 
для маркування тютюнових виробів вітчизня-
ного виробництва. За результатами проведення 
оперативних заходів вилучено з незаконного обі-
гу підакцизних товарів на суму 21,8 млн. грн., а 
саме: тютюнові вироби – 406,7 тис. пачок на за-
гальну суму 7,87 млн. грн.; готова лікеро-горілча-
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рис. 2. структура надходжень акцизного податку  

із ввезених на митну територію україни підакцизних товарів за 2013-2015 роки
Джерело: розроблено авторами за даними [2, 3, 4]
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на продукція – на суму 4,2 млн. грн.; спирт – на 
суму 4,1 млн. грн.; автотранспортні засоби – 9 ав-
томобілі вартістю 4,6 млн. грн.

За січень-лютий 2016 року надходження від 
акцизного податку з реалізації суб’єктами гос-
подарювання роздрібної торгівлі підакцизних то-
варів в Львівській області склали 110,9 млн. грн. 
(або 21,2% від запланованого обсягу надходжень 
акцизного податку в 2016 році). 

Як видно, акцизний податок – це один з най-
більш ефективних податків з фіскальної точки 
зору. незважаючи на те, що застосування акциз-
ного податку в україні має понад двадцятирічну 
історію і на сьогодні найбільш актуальними за-
лишаються питання визначення оптимального 
рівня акцизного оподаткування, зниження рівня 
тінізації ринку підакцизних товарів, підвищення 
ефективності його використання у регулюванні 
якісних та кількісних параметрів вказаного ринку. 
В україні акцизне оподаткування має ряд недо-
ліків, які знижують його фіскальну ефективність 
і регуляторні можливості, незважаючи на досить 
тривалу історію становлення його розвитку.

основні недоліки чинного механізму справ-
ляння акцизного податку [7, с. 78]:

– суттєве підвищення ставок акцизного по-
датку зумовило з одного боку зростання цін на 
підакцизні товари, а з іншого збільшення обсягів 
тіньового обігу підакцизних товарів;

– недостатній рівень захисту від підробок ві-
тчизняних акцизних марок;

– недостатній рівень повноважень працівників 
податкових та митних органів задіяних у сфері 
контролю за виробництвом і обігом підакцизних 
товарів, а також недостатній рівень відповідаль-
ності за їх дії чи бездіяльність у сфері контролю 
за виробництвом та обігом підакцизних товарів.

– відсутність безпосередньої залежності від 
розміру доходів платників. Групи осіб з низьким 
рівнем доходу як податок у ціні споживчих то-
варів сплачують більшу частку свого доходу по-
рівняно з високодохідними групами;

– відносна дорожнеча їх адміністрування та 
недостатня ефективність у частині поліпшення 
структури споживання через зменшення в ній 
частки шкідливих товарів, оскільки відбувається 
зміщення таких товарів в «тіньовий» сектор.

висновки і пропозиції. Ефективність і ста-
лість системи оподаткування залежить насам-
перед від запровадження та відповідного ви-
користання оптимальної моделі формування 
достатньої дохідної бази бюджетів різних рівнів, 
в тому числі і за рахунок основного їх джерела – 
податкових надходжень. одним з бюджетофор-
муючих податків в україні є акцизний податок, 
однак, на сучасному етапі розвитку україни в 

механізмі його адміністрування наявні певні про-
блеми та неузгодженості.

Фіскальна ефективність акцизного подат-
ку з року в рік зростає, при цьому найбільший 
приріст надходжень від акцизного податку до 
бюджету держави спостерігався у 2015 році. 
у 2014 році надходження від акцизного подат-
ку продовжують зростати швидшими темпами, 
ніж у 2013 році, що було викликано підвищенням 
ставок акцизного податку на деякі види товарів 
та зростанням обмінного курсу євро до гривні. 
акцизний податок є одним з загальнодержавних 
податків, який забезпечує дохідну частину міс-
цевих бюджетів. Даний податок займає 10,0% від 
загальної суми податкових надходжень і 2,9% від 
всієї суми доходів бюджету Львівської області.

основними проблемами щодо оподаткування 
акцизним податком в україні є: використання різ-
номанітних схем ухилення від сплати акцизного 
збору, а також інших податків у сфері обігу під-
акцизних товарів; визначення оптимальних ставок 
оподаткування даної продукції; складність контр-
олю за відпуском спирту етилового спиртовими 
заводами, повнотою його отримання виробниками 
алкогольних напоїв та подальшим використанням 
у виробничому процесі; недостатнє виконання ак-
цизним податком функції обмеження споживання 
шкідливих для здоров’я людини товарів.

основними кроками на шляху вдосконалення 
механізму справляння акцизного податку мо-
жуть бути:

– забезпечення стабільності ставок податку про-
тягом тривалого періоду (як мінімум – 3-5 років);

– розширення прав та підвищення рівня від-
повідальності працівників податкових та митних 
органів, задіяних у сфері контролю за виробни-
цтвом і обігом підакцизних товарів;

– збалансування фіскальної та регулюючої 
складової використання акцизного податку з лі-
керо-горілчаної та тютюнової продукції;

– запровадження єдиної автоматизованої 
електронної системи моніторингу та контролю за 
виробництвом та обігом підакцизних товарів, що 
дозволить як підвищити ефективність держав-
ного контролю, так і дозволить оцінити реальну 
картину сучасного стану даного ринку; 

– запровадження системи контролю за вироб-
ництвом та обігом спиртовмісних рідин у безпе-
рервному потоці з метою унеможливлення вироб-
ництва спирту під виглядом спиртовмісних рідин.

Податковим кодексом україни вже внесено 
певні зміни до порядку справляння акцизного 
податку, зокрема, розширено коло платників ак-
цизного податку, розширено коло підакцизних 
товарів, встановлено специфічні ставки для на-
фтопродуктів та тютюнових виробів.
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Практика взимания акцизного сбора в украине

аннотация
Рассмотрена роль акцизного налога в формировании доходной части бюджета. исследована роль и 
проанализирована структура поступлений акцизного налога в Сводный бюджет украины и бюджет 
Львовской области. Раскрыта роль взимания акцизного налога в условиях децентрализации власти. 
определены основные недостатки действующего механизма взимания акцизного налога. Предложены 
рекомендации направленные на совершенствование механизма взимания акцизного налога в украине.
ключевые слова: налог, акцизный налог, подакцизные товары, местный бюджет, налоговое админи-
стрирование.

yurii e.A., lysenko n.A.
Yuriy Fedkovych chernivtsi national University

the prACtICe of ChArgIng of exCIse duty In uKrAIne

summary 
The paper investigates the impact of excise tax on formation of budget revenues. contribution of excise 
duty to the revenues of the state Budget of Ukraine is analyzed. Dynamics of proceeds of excise tax local 
budget of Lviv region are estimated. Also, the article examines the influence of proceeds of excise tax for 
the process of decentralization. Disadvantages of the procedure for collecting the excise tax are lighted up. 
Recommendations of improving of the procedure for collecting the excise tax are offered.
Keywords: tax, excise tax, excisable goods, local budget, tax administration.
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фінансове стимулювання  
в системі уПравління Персоналом ПідПриємства

юрій е.о., никифорак с.П.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

у статті розглядаються базові засади управління персоналом підприємства. описуються принципи та ме-
тоди управління. надаються пропозиції підвищення ефективності управління персоналом. Розкриваються 
види сучасного матеріального заохочення, їх основні характеристики та створення особливого підходу до 
фінансового стимулювання персоналу підприємств.
ключові слова: управління, персонал, ефективність управління, методи управління, принципи управління, 
матеріальне заохочення, моральне заохочення.

Постановка проблеми. Для подолання 
економічної кризи необхідно вирішити 

ряд проблем, пов’язаних зі зміною в стратегії 
управління персоналом організації. у силу цьо-
го особливу важливість і практичну значимість 
набуває ефективне управління персоналом. До 
недавнього часу це поняття було практично від-
сутнє в управлінській практиці, хоча в кожній 
організації існувала підсистема управління пер-
соналом (відділ кадрів), в обов’язки, якої входи-
ли прийом і звільнення працівників, навчання 
і перепідготовка кадрів. але відділи кадрів, як 
правило, мали низький організаційний статус, 
були слабкими в професійному відношенні. Вони 
були структурно роз’єднані з іншими підрозді-
лами, які виконували функції управління кадра-
ми (відділ праці та заробітної плати, юридичний 
відділ), як наслідок, він не був ні методичним, 
ні інформаційним, ні координуючим центром ка-
дрової роботи організації.

Сучасним кадровим службам не достатньо 
тільки оформляти накази і розпорядження, збе-
рігати кадрову інформацію. Вони поступово по-
винні перетворюватися на центри з розробки і 
реалізації стратегії організації праці, мета якої 
підвищення виробничої, творчої віддачі й актив-
ності персоналу, розробка і реалізація програм 
розвитку кадрів, забезпечення справедливої 
оплати праці тощо. 

Єдиною прикладною наукою, що дозволяє 
глибоко аналізувати трудову поведінку людей в 
усій її різноманітності, проектувати і впливати 
на неї для досягнення особистих цілей та цілей 
організації, є мотивація. через це, вивчення про-
блем фінансового стимулювання є необхідною 
умовою ефективного управління. Проблема фі-
нансових стимулів є актуальною для кожного 
підприємства, оскільки виникає вибір між зао-
щадженням коштів і зростанням продуктивності 
праці робітників.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане 
питання у своїх працях розкривали: авдєєв В.В., 
Данюк В.м., Решміділова С., Тельнов а., орлов-
ська а., Бич Ю. та ряд інших вчених. Фінансове 
стимулювання персоналу підприємства потребує 
додаткового розгляду, оскільки воно є актуальним 
для кожного суб’єкта господарської діяльності, і 
дослідження в даній галузі сприятиме покращен-
ню стимулювання працівників підприємства.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. на сьогоднішній день спо-
стерігається порушення принципів ринкових 

відносин, проявом яких є невідповідність мате-
ріального стимулювання рівню продуктивності 
праці. Тому, за останній час актуальності набула 
розробка комплексного підходу щодо організації 
управління матеріальним стимулюванням персо-
налу, яка б враховувала: індивідуальний підхід 
до кожного співробітника; стимули, що спонуку-
ють до активізації трудової діяльності і дозволя-
ють відстежити слабкі сторони даної системи та 
визначають розмір коштів на оплату праці пер-
соналу, а також взаємозв'язок потреб і потенцій-
них можливостей підприємства 

об’єктом статті виступає стратегічна ціль за-
безпечення ефективного використання персона-
лу підприємства в сучасних умовах нестійкості 
економічних процесів та визначення пливу фі-
нансового стимулювання в системі управління 
персоналом підприємства. 

основними завданнями статті є:
– визначити роль та зміст стратегії управлін-

ня персоналом як стратегічної цілі;
– визначити критерії аналізу стратегій управ-

ління персоналом підприємства;
– розглянути теоретичні і методологічні засади 

стратегії управління персоналом підприємства;
– розглянути напрямки вдосконалення стра-

тегій управління персоналом;
– розглянути проблему фінансового стимулю-

вання працівників підприємства в україні;
– визначити стимули для працівників підпри-

ємства.
метою дослідження є аналіз стратегії управ-

ління персоналом і визначення заходів щодо її 
вдосконалення, покращення умов праці та фі-
нансових стимулів на підприємстві.

виклад основного матеріалу. Розглядаючи 
категорію управління працівниками, зазначаємо, 
що це процес впливу на діяльність окремого під-
леглого, групи або організації в цілому для до-
сягнення поставлених цілей у конкретних умо-
вах. Воно являє собою взаємодію між керівником 
і підпорядкованим йому персоналом. За своїм 
змістом робота керівника полягає в тому, щоб 
впливати на поведінку та дії людей, спрямовую-
чи й мотивуючи їх на досягнення спільних цілей. 
За характером така робота в основному являє со-
бою взаємодію, співробітництво між керівником і 
працівником. Важливим компонентом роботи ке-
рівника є наставництво та виховання персоналу. 

одним із найбільш результативних шляхів удо-
сконалення менеджменту персоналу, можна вва-
жати використання принципів управління підпри-
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ємством анрі Файоля. Ефективне використання 
даних рекомендацій, на нашу думку, сприятиме:

– розширенню можливостей підприємства 
протистояти конкурентам на відповідному ринку 
за рахунок використання персоналу з високим 
потенціалом, а також більш ефективного вико-
ристання своїх сильних аспектів; 

– посиленню конкурентних переваг підпри-
ємства за рахунок створення сприятливих умов 
для розвитку теоретичних знань й професійних 
навичок та вмінь персоналу; 

– формуванню компетентного управлінського 
персоналу; 

– повному розкриттю здібностей персоналу до 
творчого, інноваційного розвитку, для досягнення 
як мети організації, так і особистих цілей праців-
ників [6, с. 127].

управління персоналом складається з трьох 
рівнів, які ми відображаємо на рис. 1.

І рівень - оперативний

вирішує завдання, пов’язані з адмініструванням персоналу

ІІ рівень - тактичний

                                     - підбір
                                   - атестація           персоналу
                                    - розподіл                   
                                   - мотивація

ІІІ рівень – стратегічний

передбачає вже управління не персоналом, а цілісним 
кадровим процесом

рис. 1. рівні управління персоналом 
Джерело: розроблена автором на основі джерел [1, 2]

Результативність і ефективність управління 
сучасною організацією значною мірою залежить 
від того, яких принципів дотримуються її керів-
ники, приймаючи управлінське рішення, і які ме-
тоди вони застосовують для їх реалізації. Пра-
вильний вибір забезпечить досягнення бажаного 
результату найменшими зусиллями. 

Значення принципів управління полягає в 
тому, що з їх допомогою вищий менеджмент вста-
новлює правила дії і поведінки, обов’язкові для 
всіх працівників організації, узгоджує, об’єднує, 
координує і регулює їхню діяльність, впливає на 
процес прийняття та реалізації управлінських 
рішень на всіх рівнях ієрархії, забезпечує вибір 
адекватних ситуацій методів управління.

універсальні принципи управління: 
– відображають загальні положення, харак-

терні для організацій різних типів і видів;
– відповідають законам розвитку природи, 

суспільства і бізнесу;
– об’єктивно відображають сутність явищ і ре-

альних процесів управління організацією [2, с. 46].
Важливою складовою управління персоналом 

є методи впливу керівників на трудову поведін-
ку підлеглих. До них можна віднести: правові, 
соціально-психологічні, адміністративні, еконо-
мічні. Правові методи управління базуються на 
розподілі, регламентуванні та використанні прав, 
обов’язків і відповідальності структурних підроз-
ділів організації та посадових осіб [3, с. 359]. 

Соціально-психологічні методи управління 
ґрунтуються на врахуванні й використанні соці-
альних потреб та інтересів індивідів та колекти-
вів. В арсеналі соціально-психологічних методів 
управління є такі дійові засоби, як навчання та 
виховання, соціальне планування, моральне за-
охочення. адміністративні методи управління 
засновані на владних розпорядчих, наказових 
способах впливу на персонал. основними засоба-
ми такого управління є організаційно-розпорядчі 
документи: накази, розпорядження, інструкції, 
положення, стандарти, правила.

Економічні методи управління засновані на 
врахуванні й використанні економічних інтер-
есів індивідуальних, групових, колективних. 
основні засоби економічного управління такі: 
плани та графіки виконання робіт, нормативи, 
норми й ліміти витрачення ресурсів, калькуля-
ції та ціни, кошториси витрат, економічні сти-
мули й санкції [3, с. 360].

В умовах ринкової економіки забезпечення 
ефективності управління є метою будь-якого під-
приємства, оскільки саме ефективність управлін-
ня забезпечує успішне функціонування та роз-
виток кожної організаційно-господарчої ланки.

існує багато підходів до визначення поняття 
ефективності управління. узагальнення різних 
підходів дало наступне трактування: ефектив-
ність управління – це результативність функці-
онування системи і процесу управління, як взає-
модії керуючої і керованої систем, що забезпечує 
досягнення цілей підприємства, яка визначаєть-
ся співвідношенням ефекту від реалізації різно-
манітних інвестицій в систему управління під-
приємством з розміром витрат, необхідних для 
їх впровадження.

До показників соціальної ефективності управ-
ління належать:

– стан трудової дисципліни;
– оперативність і якість виконання рішень;
– виконання апаратом управління завдань, 

пов’язаних з підвищенням культури спілкування 
з працівниками підприємства [1, с. 163].

До напрямів підвищення ефективності управ-
ління можна віднести:

– ефективність застосування на практиці різ-
них методів управлінського впливу, передусім 
економічних;

– підвищення кваліфікації управлінських ка-
дрів;

– широке впровадження наукової організації 
праці управлінських працівників;

– механізація і автоматизація управління 
праці;

– застосування стимулів для працівників;
– впровадження прогресивної технології 

управління.
Розглядаючи питання стимулювання трудо-

вої діяльності працівників підприємства, логічно 
стверджувати, що результат роботи трудового 
колективу в значній мірі залежить від цілеспря-
мованих зусиль стосовно стимулювання трудової 
активності працівників. мотивація є складовим 
елементом управління, однією з функцій ме-
неджменту. оскільки в основі трудової діяльності 
людини лежать її потреби та інтереси, головними 
з яких є матеріальні, то для створення тривалих 
мотивів людини до праці необхідно впливати на 
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розвиток її потреб особистого інтересу та сприя-
ти розкриттю творчих здібностей. 

Стимули можуть бути позитивними, коли 
працівник заохочується матеріально (премія, 
отримання частки прибутку, переведення на 
більш високооплачувану роботу) або морально 
(похвала, суспільне визнання заслуг), і негатив-
ними: матеріальні (зниження заробітної платні 
або премії, відшкодування матеріального збит-
ку у разі виробництва бракованої продукції чи 
пошкодження устаткування), моральні (заува-
ження, догани, засудження трудової поведінки з 
боку товаришів по роботі). 

на сьогоднішній день, підвищення значення 
трудових і статусних мотивів не означає абсолют-
ного зниження ролі матеріальних стимулів. Вони, 
як і раніше, залишаються важливим каталізатором, 
здатним суттєво підвищити трудову активність та 
сприяти досягненню особистих цілей і цілей органі-
зації. Якщо працівник буде бачити, що коли органі-
зація досягне своїх цілей, і він при цьому отримає 
фінансовий стимул, то буде зацікавлений у ефек-
тивній роботі. В україні більш розповсюдженим є 
матеріальне стимулювання персоналу, це обумов-
лено тим, що організація матеріального стимулю-
вання може виступати або самостійним елементом 
організації оплати праці, або складовою системи 
нарахування заробітної плати [5, с. 61].

особливе місце в системі стимулювання по-
сідає фінансова мотивація. Фінансова мотивація 
включає:

– заробітну платню;
– регулярні грошові премії з нагоди певних 

подій (ювілей фірми, різноманітні державні та 
релігійні свята);

– нерегулярні грошові премії з нагоди певних 
подій в житті працівника (ювілей, народження 
дитини, певні досягнення у роботі);

– інші грошові виплати (відсотки від підписа-
них контрактів, гонорари).

основним фінансовим джерелом мотивації 
персоналу на підприємстві є прибуток. Тому, ор-
ганізація стимулювання персоналу на підприєм-
стві повинна здійснюватися у тісному зв’язку зі 
збільшенням обсягів реалізації продукції, підви-
щенням якості виготовленої продукції та рівня 
прибутковості підприємства.

існує багато недоліків, які перешкоджають ді-
євому фінансовому стимулюванню персоналу та 
ускладнюють процес його організації. До основних з 
них слід віднести велику кількість показників пре-
міювання, через що стимулювання втрачає прозо-
рість. не слід допускати фінансове стимулювання 

персоналу побудоване на особистих стосунках між 
керівництвом і працівником, а не на особистих до-
сягненнях працівника на підприємстві.

Ефективним буде застосування системи сти-
мулювання праці персоналу, що ґрунтується на 
залежності двох мотиваційних факторів: участь 
працівника в прибутках підприємства та рівня 
прикладених ним зусиль [4, с. 152].

Запровадження такої форми фінансового сти-
мулювання сприяє формуванню у персоналу під-
приємницького мислення, зацікавленості у роз-
витку фірми, залучення до процесу прийняття 
рішень. Це позитивно впливає на підвищення 
продуктивності праці, зниження витрат фірми, 
покращення якості продукції. а це, в свою чергу, 
веде до збільшення основних показників фінан-
сової діяльності підприємства – доходу і прибут-
ку, а також до збільшення фонду оплати праці 
та витрат підприємства на соціальні заходи.

висновки. Формування трудового колекти-
ву – важливий і відповідальний момент в житті 
будь-якої організації, від якості якого залежить 
майбутнє створюваного підприємства. Трудовий 
колектив формується під керівництвом організа-
тора трудового процесу – підприємця, а також 
на основі міжособистісних взаємин. 

Якщо підприємець ефективно мислить, має 
стратегічне бачення, не боїться змін і вчасно реа-
гує на проблеми кожного члена трудового колек-
тиву, як головного складового елемента підприєм-
ства, то підприємство функціонує та розвивається. 
у цьому випадку на перший план виходить стра-
тегічний розвиток організації і персоналу.

Структура системи управління персоналом 
залежить від масштабів організації, її терито-
ріального розташування, характеру діяльності і 
інших факторів. у малих і середніх фірмах одна 
підсистема може виконувати функції декількох 
функціональних підсистем, при різних умовах 
одні підсистеми можуть бути ліквідовані, зміне-
ні, перетворені.

Зазначаємо, що фінансове стимулювання в 
системі управління персоналом підприємства, як 
метод активізації трудової діяльності, займає ва-
гому частку в управлінні підприємством. Загалом 
економічне стимулювання праці – це сукупність 
заходів, направлених на використання матері-
альних, моральних, і соціальних форм впливу на 
інтереси людини. Для забезпечення ефективної 
мотивації необхідно поєднувати матеріальне та 
нематеріальне стимулювання, де матеріальне, в 
сучасних ринкових умовах україни, займає зна-
чну частку і є більш ефективним.
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финансовое стимулирование  
в системе уПравления Персоналом ПредПриятия

аннотация
В данной статье рассматриваются основные принципы управлением персоналом. описываются прин-
ципы и методы управления. Предоставляются предложения повышения эффективности управления 
персоналом. Раскрываются виды современного материального поощрения, их основные характеристи-
ки и создание особого подхода к финансовому стимулированию персонала предприятий.
ключевые слова: управление, персонал, эффективность управления, методы управления, принципы 
управления, материальное поощрение, моральное поощрение.
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fInAnCIAl proMotIon In enterprIse MAnAgeMent personnel 

summary
This article discusses the basic principles of management personnel. it describes the principles and methods 
of management. Given proposals improving the management staff. Disclosed types of modern material 
incentives, their main characteristics and create a special approach to fiscal stimulus personnel.
Keywords: management, staff, management efficiency, management methods, management principles, 
financial incentives, moral encouragement.
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щодо національного брендингу в україні  
в контексті Просування її інтересів у світі

яремко з.м., ткач г.в.
Тернопільський національний економічний університет

у статті розглянуто поняття «національний брендинг» та концепцію конкурентної ідентичності Саймона 
анхольта. Виокремлено національні інтереси україни та їх взаємозв’язок з позиціонуванням країни у 
світі. обґрунтовано важливість побудови ефективного бренду країни для україни. Проведено sWoT-
аналіз елементів шестикутника анхольта з метою виявлення сильних та слабких складових національного 
брендингу. Запропоновано елементи, які можуть бути використані в якості складових бренду «україна».
ключові слова: бренд країни, національний брендинг, національні інтереси, sWoT-аналіз, шестикутник 
анхольта, імідж країни.

Постановка проблеми. у сучасній систе-
мі міжнародних відносин важливу роль 

відіграє сприйняття країни у світовій спільно-
ті, тобто те, наскільки якісно та продумано по-
будований бренд країни. Для україни поняття 
брендингу є відносно новим, тоді як розвинуті 
країни світу вже тривалий час крок за кроком 
розбудовують власний імідж, вкладаючи в ньо-
го чималі ресурси. на сьогодні в нашій країні 
відсутні або слабо розвинені інституції, котрі 
могли б займатися розробкою національного 
бренду. низький інтерес та незадовільні обся-
ги фінансування практично унеможливлюють 
ефективну побудову бренду «україна», що ви-
ступає важливим аспектом просування націо-
нальних інтересів у світі, особливо в умовах її 
інтеграції до ЄС. Все це зумовлює актуальність 
теми дослідження.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні та практичні питання брендингу 
більшою мірою були розглянуті зарубіжними 
фахівцями. Л. чернатоні, м. Шеррінгтон, Д. аа-
кер, Т. муноз, С. кумар, Д. Леманн, к. келлер і 
Дж. Фарлей розробляли різні підходи до оцінки 
ефективності брендингу та розглядали в якості 
бренду певну продукцію. 

Використання брендингу на рівні держави було 
запропоновано в концепції національного брен-
дингу, розробленій в 1996 р. Саймоном анхольтом, 
який є родоначальником даного поняття і експер-
том в цій галузі. Також піонерами у галузі брен-
дингу територій вважають Воллі олінса, який пра-
цював над формуванням брендів ряду міст і країн, 
Шарлотт Бірс (глава рекламного агентства ogilvy 
& mather), яка впродовж 2001-2003 років займа-
лась ребрендингом Сполучених Штатів америки.
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Технології конструювання образу держави у 
комунікативному просторі досліджували Г. Ванш-
тейн, Ф. котлер, П. Родькін, В. Шаповалова.

а. Панкрухін, Ф. котлер, Д. Хайде свої роботи 
присвятили порадам щодо формування брендин-
гу країн через ефективне використання геофі-
зичних, фінансово-промислових, кадрових, інте-
лектуально-технологічних ресурсів.

Проблемами просування позитивного іміджу 
країни в сучасних умовах займаються і україн-
ські вчені, такі як о. андрійчук, В. мірошничен-
ко, а. Теплухін, Л. Шульгіна.

Разом із тим у науковій літературі поки що не 
приділяється достатньої уваги технології брен-
дингу у контексті популяризації україни та про-
суванню її інтересів у світі.

мета статті полягає в аналізі національного 
брендингу в україні в контексті просування її 
інтересів та розробці рекомендацій щодо підви-
щення його ефективності.

виклад основного матеріалу. Досвід багатьох 
країн світу переконливо свідчить, що на сьогодні 
технологія «бренд країни» поставлена «на служ-
бу» просуванню національних інтересів. Вона по-
лягає у формуванні та просуванні бренду країни 
як певного нематеріального активу, що ідентифі-
кує країну серед інших, робить її бренд впізна-
ваним. Використання інструментарію брендингу 
стало, насамперед, наслідком задоволення ціл-
ком прагматичних потреб у залученні до країн 
туристів, студентів, інвестицій тощо. Головна 
мета бренду країни, як і брендів-торгових марок, 
полягає у створенні поінформованості, обізнанос-
ті щодо об’єкта.

на сьогодні високорозвинені країни світу ви-
користовують технології національного брендин-
гу для управління сприйняттям країни з метою 
просування власних інтересів в міжнародній 
сфері. Переваги використання брендингових тех-
нологій полягають у тому, що вони можуть бути 
корисними не лише для держав-світових лідерів, 
а й для менш розвинених країн.

Поняття «національний брендинг» означає об-
ласть знань і практичну діяльність, мета якої – 
вибудовувати, вимірювати і управляти репута-
цією країн. Саймон анхольт визначає брендинг 
країни як систематичний процес узгодження 
дій, поведінки, інвестицій, інновацій та комуніка-
цій країни для реалізації стратегії конкурентної 
ідентичності. Це може бути як скромна діяль-
ність урядового комітету з туризму і агентства із 
залучення інвестицій, так і десятиліття реаліза-
ції скоординованих і чітко спланованих стратегій 
всередині країни і на міжнародній арені в сфе-
рі культури, спорту, освіти, політики, туризму, 
міжнародної торгівлі [1, с. 34]. Вчений розробив 
концепцію конкурентної ідентичності, предста-
вивши її у вигляді шестикутника, що демонструє 
шість елементів сучасного бренду території – ту-
ризм, експортні бренди, політика, бізнес та інвес-
тиції, культура, населення (рис. 1). Саме цю ме-
тодику буде використано у нашому досліджені.

Під керівництвом С. анхольта регулярно про-
водяться два глобальних дослідження, відомих 
як Anholt-GfK Roper nation Brands index («ін-
декс національних брендів») і Anholt-GfK Roper 
city Brands index («індекс брендів міст»). За 
індексом національних брендів у трійку лідерів 

2015 року ввійшли Сполучені Штати америки, 
німеччина та Великобританія, тоді як україна 
посіла 46 місце [3].

рис. 1. Шестикутник анхольта 
Джерело: [2]

окрім агентств анхольта, рейтинг національ-
них брендів також публікує відоме рекламне 
агентство FutureBrand. мета його дослідження – 
виміряти «нематеріальні активи» країни, те, як 
країну сприймають представники міжнародно-
го бізнесу, туристи, експерти в галузі туризму 
та національного брендингу, лідери громадської 
думки. у звіті country Brand index 2014-15 ліде-
рами визначено Японію, Швейцарію та німеччи-
ну, а СШа знаходяться на сьомому місці [4]. 

Британський практик корпоративної ідентич-
ності та брендингу Воллі олінс у своїй останній 
книзі «Brand new. The shape of Brands to come» 
(2014 р.) досліджує сучасний стан брендів країн 
та їх зміну під впливом глобалізаційних процесів 
[5]. Він зазначає, що у сучасному глобалізовано-
му світі існує тенденція до стирання ідентичності 
країн, їх специфічних особливостей, котрі забез-
печують цим державам конкурентні переваги у 
сфері реалізації національних інтересів.

Проаналізувавши основні аспекти національ-
ного брендингу можна відзначити його позитивні 
та негативні ефекти. В першу чергу варто за-
значити, що, наприклад, на рух міжнародного 
капіталу впливає сприйняття інвесторами країн 
як брендів. Позиціонування і управління брендом 
країни критично важливі завдання при залучен-
ні іноземного капіталу і вони впливають на те, 
як і де капітал може допомогти країні в кризо-
вих ситуаціях. Провідні світові інвестори можуть 
формувати свої уявлення про майбутнє економі-
ки країни, ґрунтуючись на тому, як імідж брен-
ду країни був представлений в засобах масової 
інформації. крім того, позитивний імідж бренду 
може допомогти країні зупинити «відтік мізків».

Проте не завжди сильні бренди мають пози-
тивний ефект і надають додаткові конкурентні 
переваги країнам за рахунок свого сформова-
ного позитивного сприйняття. існує теорія, яка 
стверджує, що якщо країна вважається лідером 
в одній конкретній сфері, то це перешкоджає 
розвитку іншим галузям економіки, наприклад, 
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Франція сприймається як країна моди та косме-
тики, що заважає експорту французьких брен-
дів з інших галузей промисловості (електроніки, 
побутової техніки і т. д.). Проте на сьогодні ця 
теорія ще не отримала наукового обґрунтування. 
іноді прагнення країн просувати свої національні 
інтереси змушує їх використовувати не лише до-
пустимі, з точки зору етики, PR-технології, але 
й методи «чорного піару», що заборонені законо-
давством багатьох країн.

на сьогодні україну у світі асоціюють із полі-
тичною нестабільністю, невизначеністю зовніш-
ньополітичного курсу та високим рівнем корупції. 
Це відлякує інвесторів та закріплює за країною 
імідж несамостійної держави, якою маніпулю-
ють більш впливові держави (Росія, СШа). Тому 
важливим кроком для розвитку нашої держави, 
особливо в контексті інтеграції до ЄС, є створен-
ня позитивного бренду «україна».

В першу чергу на шляху брендингу украї-
ни варто виокремити національні інтереси на-
шої держави. Згідно із Законом україни «Про 
основи національної безпеки україни» виділя-
ють наступні національні інтереси: гарантування 
конституційних прав і свобод людини і громадя-
нина; захист державного суверенітету, територі-
альної цілісності та недоторканності державних 
кордонів; зміцнення політичної і соціальної ста-
більності в суспільстві; забезпечення розвитку і 
функціонування української мови як державної 
в усіх сферах суспільного життя на всій тери-
торії україни; створення конкурентоспроможної, 
соціально орієнтованої ринкової економіки та за-
безпечення постійного зростання рівня життя і 
добробуту населення; збереження та зміцнення 
науково-технологічного потенціалу, утверджен-
ня інноваційної моделі розвитку; збереження 
навколишнього природного середовища та раціо-
нальне використання природних ресурсів; розви-
ток духовності, моральних засад, інтелектуаль-
ного потенціалу українського народу; інтеграція 
україни в європейський політичний, економіч-
ний, правовий простір з метою набуття членства 
в Європейському Союзі та в євроатлантичний 
безпековий простір; розвиток рівноправних вза-
ємовигідних відносин з іншими державами світу 
в інтересах україни [6].
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рис. 2. динаміка фінансової підтримки  
забезпечення міжнародного позитивного іміджу 

україни (млн. грн.)*
Джерело: [7]

*Примітка. Дані за 2017 рік взято із Додатку № 3 до про-
екту Закону України «Про Державний бюджет України на 
2017 рік» [7]

наступним важливим елементом державного 
брендингу виступає фінансування іміджу дер-

жави. нижче наведено динаміку обсягів коштів, 
що були виділені урядом україни на просування 
іміджу держави у світовій спільноті (рис. 2).

Як можна побачити на графіку, впродовж до-
сліджуваного періоду спостерігалася переважно 
спадна тенденція фінансування брендингу в укра-
їні. Проте прогнозовані дані на 2017 рік можна 
вважати позитивним аспектом, адже значне збіль-
шення фінансування дасть можливість почати ак-
тивну роботу над розбудовою бренду україни.

Варто також виокремити уже наявні на сьо-
годні проекти національного брендингу:

– Проведення інформаційної кампанії 
«Ukraine. Beautifully yours», суть якої полягає в 
ознайомленні світу із туристичним та культур-
ним потенціалом україни устами сучасних відо-
мих українських жінок.

– Ukraine. moving in the fast lane. міжнарод-
на інформаційна кампанія, мета якої через серію 
інформаційно-рекламних матеріалів відтворити 
динаміку економічних перетворень в україні, по-
кращити інвестиційний клімат та продемонстру-
вати інвестиційні можливості країни.

– Проект «міжнародний інформаційний центр 
«україна». Його завдання полягає в забезпечен-
ні оперативного пошуку та розповсюдженні по 
всьому світу позитивних новин про україну, а 
також у стимулюванні появи таких новин.

– Значним поштовхом для розвитку наці-
онального бренду «україна» стало Євро-2012, 
під час якого багато іноземців відкрили для себе 
україну, з її дружним та працьовитим насе-
ленням. Після завершення чемпіонату амери-
канський телеканал cnn запустив про україну 
цикл передач «Eye on Ukraine», де було зазна-
чено, що проведення Євро змінило імідж україни 
у світі і зробило країну цікавою для світу.

– В березні 2014 року відбулась презентація 
туристичного бренду україни. надалі, на міжна-
родних виставках під єдиним туристичним брен-
дом україну представлятимуть спільно туропе-
ратори, авіакомпанії, регіони країни.

– За підтримки міністерства інформаційної 
політики україни стартував проект «україна. 
Гідність. Свобода. креативність». Презентація 
проекту, зокрема буклету «Ukraine: Freedom, 
Dignity, creativity» та інтерактивного сайту про-
екту, відбулася в листопаді 2015 року. За допо-
могою хештегу «#myUkraineis» кожен українець 
буде впливати на популяризацію нашої країни.

– В жовтні 2016 року урядом держави було 
схвалено концепцію популяризації україни у сві-
ті та просування її інтересів у світовому інфор-
маційному просторі, розроблену міністерством 
інформаційної політики україни. у документі за-
значено важливість та можливі шляхи просуван-
ня українських інтересів у світі. Реалізація кон-
цепції розрахована на період до 2020 року.

Для того, щоб визначити основні напрямки, 
можливості та проблемні місця україни на шля-
ху формування власного бренду, доцільно вико-
ристати представлений вище шестикутник ан-
хольта крізь призму sWoT-аналізу.

одним із ключових аспектів бренду країни є її 
населення. на шляху формування бренду украї-
ни можна використати наступне: українці – тру-
долюбива нація, що характеризується високим 
рівнем свідомості, громадської активності та па-
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тріотизму, а молодь країни зацікавлена у зна-
ннях та нових здобутках.

Щодо сфери туризму, то на сьогодні в якості 
складової брендингу варто використати вигідне 
географічне розташування, значний історико-
культурний та рекреаційний потенціали, наяв-
ність морського узбережжя та гірських районів. 
Також доцільно наголошувати на тому, що в 
країні активно здійснюється адаптація україн-
ського туристичного законодавства до міжна-
родних норм.

україна має значний експортний потенціал, 
який в перспективі зможе перетворити країну 
на державу з дійсно ринковою економікою. Саме 
на цьому і варто зосередитись при формуванні 
бренду, а також використати наступні переваги: 
поширення закордон товарів власного виробни-
цтва та утримання позицій країни на світових 
ринках зернових та олійних культур.

крім цього іТ стала третьою сферою в украї-
ні за обсягами експорту в 2015 році. Значна част-
ка інвестицій у цій сфері належить іноземним 
інвесторам, разом із низькою відносною вартістю 
послуг українських іТ-спеціалістів це допоможе 
підняти бренд «україна» на новий рівень. 

Варто також зазначити, що українська дер-
жава має значний дослідницький потенціал, 
котрий хоч і поступається середньоєвропей-
ському рівневі, проте випереджає майже всі 
країни – нові члени ЄС. особливо це стосується 
природничих наук, машинобудування, зокрема 
авіабудування (ан-225 «мрія» – найбільший 
та найпотужніший у світі транспортний літак, 
створений київським кБ імені антонова), фар-
мацевтичної промисловості (не зважаючи на по-
гіршення макроекономічних показників країни, 
фармацевтичний ринок продовжує динамічно 
розвиватися).

Таблиця 1
sWot-аналіз населення україни

сильні сторони слабкі сторони
чисельність населення; значна кількість працез-
датного населення; висока релігійність населення; 
високий рівень самоорганізації населення; висока 
громадська активність молоді; високий рівень на-
роджуваності, порівняно з країнами Європи

висока трудова міграція; відтік інтелектуальних ресурсів 
закордон; недостатня зайнятість населення; високий рівень 
безробіття; висока смертність працездатного населення; 
наявність проблем в освітній сфері; зниження попиту на 
окремі спеціальності; низький рівень оплати праці

Переваги загрози
активне поширення звичаїв та традицій; популя-
ризація української мови; підвищення самосвідо-
мості населення; зростання чисельності осіб, які 
вивчають іноземні мови

поширення російської мови; зростання трудової міграції 
та втрата трудових ресурсів; зниження народжуваності в 
молодих сім’ях в результаті міграції; зростання попиту на 
низькокваліфіковані кадри

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 2
sWot-аналіз туристичної галузі україни

сильні сторони слабкі сторони
особливості географічного положення 
та рельєфу; сприятливий клімат; багат-
ство природного, історико-культурного 
та рекреаційного потенціалів;наявність 
морського узбережжя з відносно м’яким 
кліматом; можливість організації гірсько-
лижних курортів; існування джерел з мі-
неральною водою і лікувальними грязями

відсутність належної інфраструктури; неефективне та нераці-
ональне використання природних ресурсів; відсутність чіткої 
стратегії розвитку індустрії туризму; відносно невисокий рівень 
кваліфікації туристичних кадрів; скорочення практично удвічі 
туристичних потоків в україну іноземних туристів; деграда-
ція ринку внутрішнього туризму; слабо розвинений внутрішній 
туризм; рівень надання туристичних послуг визначається як за-
довільний

Переваги загрози
зростання конкурентоспроможності 
країни та окремих її регіонів; розвиток 
міжнародної співпраці; зростання рівня 
зайнятості населення; зростання спожив-
чого попиту та валютних надходжень; 
адаптація вітчизняного туристичного за-
конодавства до міжнародних норм

низький рівень підтримки малого бізнесу в туристичній галу-
зі; відносно мала кількість залучених іноземних інвестицій для 
реконструкції і нового будівництва туристичних об’єктів; нехту-
вання міжнародного досвіду ведення туризму; неефективність 
діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері туриз-
му; значне падіння відвідання україни іноземними туристами в 
результаті військового протистояння на Сході україни

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 3
sWot-аналіз експорту україни

сильні сторони слабкі сторони
партнерство з різними країнами; значний потенціал агропромисло-
вого комплексу, зокрема зернової галузі; 80% експорту належать 
металургії, машинобудівній та хімічній галузям; позитивний ба-
ланс торгівлі послугами, динамічне зростання експорту іТ-послуг

низькі показники експорту високотехно-
логічних товарів та послуг; орієнтація на 
експорт сировини, а не готової продукції

Переваги загрози
підвищення платоспроможного попиту; зростання виробництва; 
зростання доходів населення; зростання рівня зайнятості; членство 
в СоТ; зростання цін на товари металургійної, хімічної та маши-
нобудівної галузей на світовому ринку; високий рівень транзитного 
та дослідницького потенціалів

виокремлення лише декількох основних 
торгівельних партнерів; перевага імпор-
ту над експортом; висока залежність від 
імпорту природного газу

Джерело: розроблено авторами
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на даний час важливим кроком для реалізації 

брендингової стратегії в україні є зміна іміджу 
влади. Рушіями у цій сфері є молоді політики та 
активісти, а також активна участь країни у ді-
яльності міжнародних організаціях.

Значну роль для брендингу відіграють інвести-
ції. отже у сфері інвестицій та бізнесу україна по-
винна опиратись на зростаючий обсяг іноземних ін-
вестицій, тобто сприятливий інвестиційний клімат, 
зростання у світовому рейтингу «Doing Business», 
переваги транскордонного співробітництва.

В україні є значна культурна база для розробки 
власного бренду. милозвучність української мови, 
всесвітнє визнання видатних постатей минулого та 
сучасності, популяризація української вишиван-
ки – усі ці фактори роблять країну надзвичайно 
привабливою для міжнародної спільноти.

Враховуючи вищенаведені дані, слід підкрес-
лити, що не зважаючи на певні проблеми, бренд 
«україна» має усі шанси стати одним із найпопу-
лярніших у світі. Запорукою його успішної реалі-
зації повинна бути координація роботи задіяних 
держорганів і відповідних організацій. Варто на-

голосити, що значну частину фінансування такої 
програми повинен взяти на себе уряд держави, 
як це зробили провідні країни світу, крім цього 
доцільно залучити й інших інвесторів.

висновки і перспективи подальшого розви-
тку в цьому напрямку. на основі проведеного 
дослідження авторами було проаналізовано осо-
бливості національного брендингу в україні в 
контексті просування її інтересів. можна з впев-
неністю стверджувати, що в державі сформува-
лася позитивна тенденція до створення бренду 
«україна». Це пов’язано із збільшенням видатків 
на створення позитивного іміджу країни та актив-
ною роботою міністерства інформаційної політи-
ки у цій сфері. крім цього, на нашу думку, при 
розробці державного бренду «україна» необхідно 
опиратися на висновки, сформовані в результаті 
проведеного в статті sWoT-аналізу. В перспекти-
ві для української держави необхідним виступає 
об’єднання усіх наявних проектів популяризації її 
у світі під керівництвом однієї організації, аналіз 
їх ефективності та формування однієї дієвої стра-
тегії національного брендингу.

Таблиця 4
sWot-аналіз політичної ситуації та уряду україни

сильні сторони слабкі сторони
значна кількість молодих політиків; висо-
кий рівень свідомості населення; висока 
громадська активність;

корумпованість чиновників, проблема з питанням демократії; 
негативний імідж української влади; відсутність чітко сформова-
ного політичного курсу; явище «олігархії»; більшість політичних 
партій не мають чітко сформованої ідеології;недовіра до україн-
ської влади

Переваги загрози
курс на інтеграцію з ЄС; членство у різно-
манітних міжнародних організаціях (оон, 
оБСЄ, СоТ, Гуам, маГаТЕ та ін.); 

бідність населення; військова агресія з боку Росії; протистояння 
Заходу і Сходу

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 5
sWot-аналіз інвестицій та бізнесу в україни

сильні сторони слабкі сторони
проведення бізнес-форумів за участю потенційних 
іноземних інвесторів на регулярній основі; позитив-
ний клімат для міжнародних брендів; розширення 
ринків збуту; велика кількість інвестиційно при-
вабливих об’єктів; вигідне географічне положення; 
наявність значної сировинної бази

труднощі в роботі з банківським сектором і митни-
цею; високі податки; труднощі для іноземних під-
приємців у сфері податків та умов ведення бізнесу; 
низький рівень підтримки малого бізнесу; нестабіль-
ність законодавчої бази

Переваги загрози
зростання обсягу іноземних інвестицій в окремі га-
лузі економіки; 80 місце у рейтингу Світового банку 
«Doing Business 2017»; активізація транскордонного 
співробітництва; пожвавлення інвестиційного середо-
вища та залучення зовнішніх інвестицій в економіку; 
співпраця з міжнародними партнерами; підвищення 
рівня підготовки інвестиційних проектів відповідно до 
вимог міжнародних інвестиційних фондів

погіршення економічної ситуації у 2016 році вна-
слідок продовження агресивної політики Російської 
Федерації, окупації криму і військових операцій на 
сході україни; послаблення експортно-імпортних від-
носин з країнами митного Союзу; скорочення росій-
ських інвестицій;відсутність механізмів страхування 
інвестиційних ризиків; непрогнозованість інвестицій-
ної діяльності

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 6
sWot-аналіз рівня культури та традицій в україни

сильні сторони слабкі сторони
дуже багато яскравих традицій та обрядів; релігійність населення; милоз-
вучність української мови; українські письменники і поети широко відомі у 
всьому світі; роботи найвідомішого поета і художника Тараса Григоровича 
Шевченка перекладені більш ніж на 70 мов; вишиванка – візитка україн-
ської держави

конфлікти у діловій культурі 
між Заходом і Сходом; поши-
рення російської мови; пропа-
гування іноземних традицій, 
зокрема російських

Переваги загрози
туристична привабливість; інвестиційна привабливість; проміжне становище 
української культури між європейською та азіатською культурами

глобалізація та інтеграційні 
процеси у світовій спільності

Джерело: розроблено авторами
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относительно национального брендинга в украине  
в контексте ПродвиЖения ее интересов в мире

аннотация
В статье рассмотрено понятие «национальный брендинг» и концепцию конкурентной идентичности 
Саймона анхольта. Выделены национальные интересы украины и их взаимосвязь с позиционирова-
нием страны в мире. обоснована важность построения эффективного бренда страны для украины. 
Проведен sWoT-анализ элементов шестиугольника анхольта с целью выявления сильных и слабых 
составляющих национального брендинга. Предложено элементы, которые могут быть использованы в 
качестве составляющих бренда «украина».
ключевые слова: бренд страны, национальный брендинг, национальные интересы, sWoT-анализ, ше-
стиугольник анхольта, имидж страны.

yaremko z.M., tkach h.V.
Ternopil national Economic University

About nAtIon brAndIng In uKrAIne  
In the Context of the proMotIon of Its Interests In the World

summary
The term «nation branding» and the concept of competitive identity by simon Anholt are considered in 
the article. The national interests of Ukraine and its relationship with positioning of the country in the 
world are highlighted. The importance of building an effective country brand for Ukraine is proved. 
sWoT-analysis of the elements of Anholt’s hexagon is conducted to identify strengths and weaknesses of 
the nation branding. The elements that can be used as components of the brand «Ukraine» are proposed. 
Keywords: country brand, nation branding, national interests, sWoT-analysis, Anholt’s hexagon, the 
country’s image.



«Young Scientist» • № 12.1 (40) • december, 2016 

е
К
О
Н
О
М
іЧ
Н
і 
Н
А
У
К
И

1041

© Ярошенко Л.Л., 2016

уДк 338.24.021.8

концесія як сПосіб розвитку  
трансПортно-логістичної інфраструктури в україні

ярошенко л.л.
київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

у статі проаналізовано багатовікову історію концесій, виділено періоди їх формування та розглянуто стан 
розвитку концесій в україні. Досліджено найбільш поширені концесійні схеми залучення коштів. особли-
ву увагу приділено концесійній схемі типу будівництво-експлуатація/управління-передача. Розглянуто 
досвід застосування концесій в україні у транспортній галузі.
ключові слова: концесія, концесійна схема, ВоТ, ВооТ, концесіонер. 

Постановка проблеми. В україні так як і 
в світі спостерігається невідповідність 

між потребами у інвестиціях в інфраструктуру 
і можливостями їх задовольнити. на додачу, в 
україні спостерігається криза державних фі-
нансів, яка значно обмежує наші інвестиційні 
ресурси. у світі вже багато років існує велике 
різноманіття моделей залучення приватних ін-
вестицій у галузі інфраструктури, які в нашій 
країні майже не використовуються. концесія є 
однією із таких моделей. концесії часто розгля-
даються як альтернатива приватизації в галу-
зях, де її проведення через різні причини вияв-
ляється неможливим. однак, в україні концесії 
майже не використовуються і весь фінансовий 
тягар із розбудови, реконструкції, модернізації 
та ремонту транспортно-логістичної інфраструк-
тури лягає на плечі держави. Саме тому доціль-
но більш детально дослідити механізм концесії і 
можливості його застосування в україні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
аналізом питань взаємодії держави і приватного 
сектору в рамках концесійних відносин займа-
ються такі науковці, як Головінов о.м., надоліш-
ній П.і., ольшанський о.В., Сай і.а. та інші. 

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. але більшість праць при-
свячені історичним аспектам, правовим або за-
гальним питанням функціонування концесій. 
Водночас економічним проблемам сучасної кон-
цесійної діяльності в інфраструктурних галузях 
приділяється недостатньо уваги.

мета статті. метою публікації є дослідження 
найбільш поширених концесійних схем у світі, 
аналіз особливостей розвитку та можливості за-
стосування концесій в україні.

виклад основного матеріалу. Сутність по-
няття «концесія» відображено у Законі україни 
«Про концесії» концесія – надання з метою за-
доволення громадських потреб уповноваженим 
органом виконавчої влади чи органом місцевого 
самоврядування на підставі концесійного дого-
вору на платній та строковій основі юридичній 
або фізичній особі (суб'єкту підприємницької ді-
яльності) права на створення (будівництво) та 
(або) управління (експлуатацію) об'єкта конце-
сії (строкове платне володіння), за умови взяття 
суб'єктом підприємницької діяльності (концесі-
онером) на себе зобов'язань по створенню (бу-
дівництву) та (або) управлінню (експлуатації) 
об'єктом концесії, майнової відповідальності та 
можливого підприємницького ризику [1]. З даного 

визначення можна виділити 2 основні особливос-
ті концесій це те, що: по-перше, концесії перед-
бачають надання права створення та/або управ-
ління об’єктом, а не володіння ним; по-друге, це 
право створення та/або управління об’єктом є 
обмеженим у часі, як правило 15-30 років.

концесія є не новим поняттям і має багато-
вікову історію становлення та розвитку, як щодо 
її правової форми (акт публічної влади, певний 
дозвіл, договір), так і предмету концесійних пра-
вовідносин (природні ресурси, зокрема надра, 
об’єкти інфраструктури державної та комуналь-
ної форми власності тощо). історико-правовий 
аналіз розвитку концесійної діяльності дозволяє 
виділити такі періоди формування концесій: 

– період Середньовіччя, для нього характерним 
є те, що концесії надавалися виключно у сфері 
надрокористування, які отримали назву гірничих 
концесій. у цей період концесії мали односторон-
ній (не договірний) характер та були результатом 
прояву волі лише монарха, мали силу закону і на-
давалися за актами публічної влади (зокрема жа-
луваними грамотами), а тому відносини концесіо-
нера і концесієдавця будувались на основі чіткої 
субординації (підпорядкування). концесіонер мав 
право проявити свою волю лише в рамках згоди 
чи незгоди із запропонованими умовами гірничої 
концесії, тобто прийняти концесію, як благо в ці-
лому чи відмовитись від неї взагалі;

– дореволюційний період (середина XiX сто-
ліття – 1917 р.) характеризується тим, що в цей 
період реалізація концесій відбувалась як на за-
гальнодержавному, регіональному, так і на му-
ніципальному рівнях. Поширеними були при-
родоресурсні концесії і лише згодом концесії 
починають застосовуватися щодо об’єктів інфра-
структури. концесійна діяльність здійснювалася 
на договірній основі; 

– радянський період (1917-1937 рр.). Цей пе-
ріод характеризувався існуванням переважно 
загальнодержавних концесій, оскільки, з одного 
боку, рішення про надання концесії приймав Го-
ловний концесійний комітет при Рнк СРСР а, з 
іншого – концесії у той час мали на меті подо-
лання економічної кризи та нарощування вироб-
ництва у різних галузях економіки країни. у цей 
період концесіонерів допускали до тих сфер гос-
подарювання, які представляли собою виключну 
монополію держави. При цьому концесіонерами 
виступали переважно іноземні інвестори, втім в 
період нЕПу не виключалась можливість надан-
ня концесій і вітчизняним суб’єктам господарю-
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вання. Здійснення концесійної діяльності у цей 
період показало, що метою залучення іноземного 
капіталу в економіку держави були інтереси її 
економічного розвитку, подолання економічної і 
технічної відсталості. крім того, це сприяло за-
лученню твердої валюти, зростанню доходів до 
бюджету у формі часткових відрахувань від обо-
роту та інших доходів, додатковому насиченню 
внутрішнього ринку, зменшенню безробіття, по-
ліпшенню платіжного балансу тощо;

– сучасний період (1992 р. – по теперішній 
час). Саме у 1992 р. було прийнято Закон україни 
«Про іноземні інвестиції», який передбачав мож-
ливість залучення іноземних інвестицій на кон-
цесійній основі. Переважно об’єктом концесії у 
той час виступали природні ресурси. ключовими 
змінами у правовому регулюванні концесійних 
відносин були ознаменовані 1999 р. та 2003 р., у 
яких були прийняті Закон україни «Про конце-
сії» та Господарський кодекс україни.

Загалом, залучення інвестиційних коштів у 
сферу державного та комунального господар-
ства досягається завдяки використанню різно-
манітних концесійних схем. одна від одної ці 
концесійні схеми відрізняються особливістю бу-
дови концесійного договору, що проявляються у 
визначенні об’єкту договору, розподілі прав та 
обов’язків сторін договору та інших характерних 
специфічних умовах договору. Так, на теперіш-
ній час переважно використовуються такі види 
концесійних договорів: BoT, BooT, RoT, RooT, 
ВТо, Boo, BomT, BLT тощо. нерідко вони, по-
єднуючись між собою, створюють новий вид до-
говорів концесії.

у чинному українському законодавстві пере-
важно використовуються у певному поєднанні 
концесійні схеми BoT (Build, operate, Transfer – 
будівництво, експлуатація/управління, переда-
ча), RoT (Rehabilitate, operate, Transfer – рекон-
струкція, експлуатація/управління, передача) та 
ВТо (Build, Transfer, operate – будівництво, пе-
редача, експлуатація/управління). Проте, у най-
ближчому майбутньому планується удосконали-
ти українське законодавство у частині концесій, 
що зможе значно розширити використання кон-
цесійних схем в україні.

Розглянемо детальніше найбільш поширені 
концесійні схеми. 

найбільш традиційною концесійною схемою 
є ВоТ (Build, operate, Transfer – будівництво, 
експлуатація/управління, передача), яка перед-
бачає що концесіонер зобов’язаний профінансу-
вати, спроектувати, побудувати, використовува-
ти та управляти об'єктом концесійної угоди за 
певну плату, а потім передати актив безкоштов-
но уряду після закінчення зазначеного терміну 
концесії. Перевагами даної схеми є: використан-
ня приватних інвестицій замість державних ін-
вестицій з передачею всіх ризиків приватному 
сектору, отримання унікальних передових знань 
і технологій, що є надзвичайно важливим для 
країн, які розвиваються. Серед недоліків цієї 
концесійної можна відмітити: такого роду про-
екти дуже складні з точки зору технічних і фі-
нансових питань та потребують залучення екс-
пертів і консультантів високого рівня, збільшенні 
витрати користувачів, розбіжності між вигодами 
приватного сектора і державного сектора.

офіційно вважається, що вперше схему ВоТ 
для розвитку інфраструктури було використано 
у Туреччині у 1984 р. прем'єр-міністром озалом, 
як частину загальнодержавної програми при-
ватизації для розвитку інфраструктури. Проте, 
ВоТ підхід був використаний ще в 1834 році при 
будівництві Суецького каналу. 

Продовжуючи, можна виділити такі етапи у 
реалізації ВоТ проектів: 

Етап 1. Виявлення проектів, які доцільно ре-
алізувати за допомогою ВоТ схеми. Даний етап 
передбачає аналіз ринку та існуючих проектів з 
метою обрання найбільш підходящих проектів.

Етап 2. Реалістичність реалізації проекту. Ви-
значання чи доцільно реалізувати проект за та-
кою схемою та розрахунок потенційних еконо-
мічних вигод та витрат.

Етап 3. оцінка та обрання концесіонера. Фор-
мування критеріїв (термін концесійної угоди, 
тариф, надійність, тощо) та оцінка потенційних 
концесіонерів. 

Етап 4. Будівництво та управління об'єктом 
концесії (безпосередня реалізація проекту). До-
сить часто на даній стадії відбувається перегляд 
умов реалізації проекту, що може бути виклика-
но наступними причинами:

• Політичні та інституційні причини: неви-
рішені раніше конфлікти, відсутність будь-яких 
дій зі сторони концесіонера у реалізації проекту, 
недоліки під час організації конкурсу для обран-
ня концесіонерів тощо.

• Агресивні конкурсні процедури. З метою 
виграшу учасники пропонують нереалістичні 
проекти. через відсутність достатнього контролю 
з боку, держави такі проекти виграють тендери. 

• Недосконалість концесійних контрактів і не 
дотримання їх державою, зокрема спрямування 
контракту не на зростання ефективності функці-
онування інфраструктури, а на отримання мак-
симальної плати за передачу об’єкту концесії.

• Часті зміни законодавства та значна регу-
ляція ринку з боку держави.

• Зміни у макроекономічному середовищі.
Етап 5. Передача об'єкту концесії державі. 

Після закінчення строку дії договору об’єкт кон-
цесії передається державі.

концесійна схема BooT (Build, own, operate, 
Transfer – будівництво, володіння, експлуатація/
управління, передача) передбачає, що концесіо-
нер фінансує, будує, володіє, експлуатує об’єкт 
концесії та передає його державі після певного 
часу. Головна відмінність між ВоТ і ВооТ є у 
самому об’єкті концесії, оскільки ВооТ схема 
може застосовуватися лише для тих об’єктів, що 
можуть генерувати прибуток.

BooT схема передбачає створення спеціальної 
компанії з управління об’єктом концесії. Типову 
структуру BooT проекту зображено на рис. 1.

концесійні схеми RoT (Rehabilitate, operate, 
Transfer – реконструкція, експлуатація/управлін-
ня, передача) та RooT (Rehabilitate, own, operate, 
Transfer – реконструкція, володіння, експлуатація/
управління, передача) подібні до ВоТ й ВооТ схем 
відповідно. однак, на відміну від ВоТ/ВооТ схем 
RoT/RooT передбачають не будівництво принци-
пово нового об’єкту, а реконструкцію уже існуючого.

існування великої кількості концесійних схем го-
ворить про значне їх використання. однак, в украї-
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ні концесії майже не використовуються. Лише зараз 
на державному рівні починаються активно декла-
руватися наміри використання концесій, зокрема у 
автомобільній автодорожній та морській сферах.

ДЕРЖАВА

КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТОМ 

КОНЦЕСІЇ

Акціонери

Кредитори

Користувачі

Компанія з 
експлуатації 
та утриманняЗабудовник

Концесійна
угода

Плата за 
надання 
послуг

Акціонерний 
договір

Кредитний 
договір

Договір на 
будівництво 
«під ключ»

Угода на 
управління та 

утримання

рис. 1. суб’єкти boot концесійної схеми

Досить цікавими є плани уряду щодо вико-
ристання концесії саме у морській галузі. Так, 
згідно з постановою кабінету міністрів україни 
від 15 жовтня 2012 року № 1055 «Деякі питан-
ня надання в концесію об’єктів державної влас-
ності» 18 морських портів україни можуть пе-
редаватися в концесію з можливістю реалізації 
декількох концесійних проектів у кожному пор-
ту. До цього переліку входить найбільші порти 
україни у тому числі:

• Державне підприємство «Одеський мор-
ський торговельний порт»

• Державне підприємство «Миколаївський 
морський торговельний порт»

• Державне підприємство «Іллічівський мор-
ський торговельний порт»

• Державне підприємство «Херсонський мор-
ський торговельний порт»

• Державне підприємство «Ізмаїльський мор-
ський торговельний порт»

Передача найбільших морських портів укра-
їни у концесію надасть можливість значно на-
ростити морський потенціал україни шляхом до-
ступу до значних інвестицій та нових технологій. 
Проте, варто також враховувати що передача 
портів у концесію має велику кількість ризиків, 
особливо враховуючи українські реалії: можли-
вість втрати чи послаблення контролю з боку 
державних органів за зростанням тарифів та 
якістю послуг; банкрутство підприємства-конце-
сіонера може мати негативні соціальні наслідки 
і призвести до втрати довіри населення до дер-
жавних органів влади; концесія в умовах непро-
зорості дозвільних процедур та недосконалості 
вітчизняного правового поля створює додаткові 
умови для корупційних дій, можливість втрати 

об’єкта концесії у випадку суперечки з органами 
влади та концесіонером тощо.

однак, варто зазначити що на даному етапі 
концесійне фінансування для даних портів ще не 
залучалось, оскільки в уряді активно працюють 
над новим законом про концесії і лише після його 
прийняття почнуться активні дії з передання 
портів у концесію.

Ситуація в автомобільній галузі є дещо ці-
кавішою, оскільки на відміну від інших сфер у 
цій галузі уже є досвід залучення концесійного 
фінансування. на жаль, дані концесійні проекти 
були так і не втілені на практиці та розірвані 
державою у зв’язку з невиконанням концесіоне-
рами взятих на себе зобов’язань: 

1) Розпорядження кму від 16 листопа-
да 2002 р. № 658-р Про надання ВаТ «Вироб-
ничо-наукова компанія «Розточчя СТ» концесії 
на будівництво та експлуатацію автомагістралі 
«Львів-Броди». 

2) указ Президента україни від 04.07.1998 
№ 739/98 «Про концесію на будівництво та екс-
плуатацію нової автомобільної дороги Львів-
краковець».

Розірвання даних концесійних угод свідчить 
про недосконалість чинного законодавства, осо-
бливо у частині проведення конкурсного від-
бору. Варто зазначити, що в нинішніх макро-
економічних умовах україні буде важко знайти 
концесіонерів, які виконуватимуть взяті на себе 
зобов’язання через негативний імідж на міжна-
родній арені та відсутність великих гравців на 
національному ринку, які можуть здійснювати 
багатомільйонні інвестиції.

висновки і пропозиції. Сьогодні у світі кон-
цесії відіграють роль механізму забезпечення 
доступу до капіталу і управління у сферах, які 
традиційно є державними монополіями: гро-
мадські послуги, утримання та розвиток інфра-
структури. на даному етапі розвитку, концесія 
протиставляється приватизації, оскільки надає 
можливість передавати великі концесійні об’єкти 
приватному сектору на довгостроковий, період з 
подальшим поверненням державі.

на жаль, наша країна майже не використовує 
концесії як інструмент залучення інвестицій у 
транспортно-логістичну інфраструктуру, а існу-
ючий досвід використання концесій є негативним, 
оскільки проекти так і не було реалізовоно. одні-
єю із причин відсутності активного використання 
концесій в україні є недосконалість законодав-
ства, зокрема в нашому законодавстві передба-
чено лише використання декількох концесійних 
схем: BoT (Build, operate, Transfer – будівни-
цтво, експлуатація/управління, передача), RoT 
(Rehabilitate, operate, Transfer – реконструк-
ція, експлуатація/управління, передача) та ВТо 
(Build, Transfer, operate – будівництво, переда-
ча, експлуатація/управління). 
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концессия как сПособ развития  
трансПортно-логистической инфраструктурЫ в украине

аннотация
В статье проанализировано многовековую историю концессий, выделено периоды их формирования 
и рассмотрено состояние развития концессий в украине. исследованы наиболее распространенные 
концессионные схемы привлечения средств. особое внимание уделено концессионной схеме типа стро-
ительство-эксплуатация/управление-передача. Рассмотрен опыт применения концессий в украине в 
транспортной отрасли.
ключевые слова: концессия, концессионная схема, ВоТ, ВоТ, концессионер.
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ConCessIon As A WAy to deVelop  
trAnsportAnd logIstICs InfrAstruCture In uKrAIne

summary
in the article the history of concessions is analyzed and structured and special attention is paid to its formation 
in Ukraine. The most common concession schemes to raise funds are researched. Build, own, operate, Transfer 
concession is studied in more depth. Ukraine experience of concession application was studied.
Keywords: concession, concession scheme, BoT, BooT, concessionaire.
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Постановка проблеми. Заохотити співробіт-
ника до плідної праці, максимально вико-

ристовуючи його потенціал, розкриваючи перед 
ним можливості професійного і кар’єрного зрос-
тання може цілеспрямовано створена корпоратив-
на культура, яка враховує особливості і потреби 
певного підприємства. Звідси постає питання опти-
мізації процесу формування корпоративної куль-
тури, вдосконалення його алгоритму і методології.

актуальність обраної теми обумовлена необ-
хідністю пошуку нових інструментів управління 
в умовах інтеграції країни в економічному світо-
вому просторі, динамічності постійно зростаючо-
го ринку та диверсифікації промисловості. Для 
сучасних підприємств все складніше стає успіш-
но конкурувати з іншими підприємствами в тра-
диційний спосіб. Якщо технічний рівень вироб-
ництва, організаційна структура, кваліфікація 
кадрів, рівень їх мотивації і оплати праці, стра-
тегія розвитку регламентується відповідною нор-
мативною базою, то людський фактор впливає на 
формування певних відносин, що виникають під 
впливом багатьох факторів, основними з яких 
можна назвати ментальність, історичний досвід, 
традиції і звичаї, смаки і духовні цінності. Це 
сприяє створенню особливого мікроклімату в ко-
лективі. корпоративна культура є інструментом 
управління та має ефективний вплив на складо-
ві організації. В сучасних умовах для подолан-
ня важких економічних ситуацій дуже важливо 
об’єднати персонал підприємства, зробити його 
лояльним до свого підприємства. Тому менедже-
рам підприємств потрібно враховувати не лише 
матеріальні та фінансові ресурси, але й корпора-
тивну культуру підприємства. адже саме опти-
мізація формування та розвиток корпоративної 
культури підприємства дає змогу побачити й 
усвідомити, якими цінностями, традиціями, нор-
мами та способами здійснюється діяльність пра-
цівників підприємства та досягаються цілі.

Постійні зміни зовнішнього середовища спо-
нукають до змін і внутрішнього середовища під-
приємства, що веде за собою зміни і в корпо-
ративній культурі підприємства. кожні зміни на 
підприємстві викликають опір з боку персоналу, 
втрату ними відчуття захищеності та стабіль-
ності. Зменшення цього опору можливе за раху-
нок оптимізації формування та розвитку силь-
ної корпоративної культури, орієнтацією якої є 
динамічні зміни на випередження конкурентів 

уДк 338.14.4:017

оПтимізація формування корПоративної культури

ястремська н.м.
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені михайла Туган-Барановського

Стаття присвячена оптимізації процесу формування корпоративної культури. уточнено методологічні 
засади використання лідерських якостей співробітників в процесі формування корпоративної культури. 
Запропоновано алгоритм створення корпоративної культури, що включає її позиціювання на декількох 
рівнях, а також забезпечення відповідних фінансових результатів. управління корпоративною культу-
рою розглядається як нематеріальний актив, що має вартість і створює умови для отримання доходу 
підприємства. окрім того, дає підприємству переваги за рахунок зменшення конфліктності, покращення 
ділових взаємовідносин, скорочення невиробничих витрат часу, росту економічної ефективності бізнесу.
ключові слова: співробітник, корпоративна культура, конфліктність, система цінностей, ефективність.

(постійний розвиток організації) та мінливого зо-
внішнього середовища.

аналіз останніх досліджень і публікацій. на-
разі розгляду питання формування корпоратив-
ної культури присвячена значна кількість робіт. 
Різноманітність публікацій, застосування в них 
різного понятійного апарату, методів досліджен-
ня свідчить про складність даного питання, яке 
розглядалося такими дослідниками як Безос Д., 
Веренков о., Грох н., Далтон м., іванов і., ко-
маров о., кук Р., Литвинова н., мейо Е., Полі-
щук о., Равазі Д., Сардак о., Трайс Х., уорнер у., 
Хенді ч., Фрітцше Д. 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. у більшості досліджень автора-
ми розглядається загальна тенденція формування 
корпоративної культури, проте вплив співробіт-
ників на оптимізацію формування корпоративної 
культури потребує додаткового дослідження.

мета статті. Полягає в обґрунтуванні ефек-
тивності підходів до формування корпоративної 
культури з врахуванням впливу співробітників 
на процес її формування.

виклад основного матеріалу. Ефективність 
діяльності підприємства визначається технічним 
рівнем виробництва, організаційною структурою, 
кваліфікацією кадрів, рівнем їх мотивації і оплати 
праці, наявністю продуманої стратегії розвитку на 
відповідній стадії життєвого циклу. Все це регла-
ментовано відповідною нормативною базою, про-
гресивність якої сприяє підвищенню конкуренто-
спроможності даного підприємства. але оскільки 
в діяльності підприємства чільне місце посідає 
людський фактор, виключити який на сучасному 
етапі розвитку економіки неможливо, а в певних 
галузях він стає визначальним, то в колективах 
підприємств з часом вибудовуються певні відно-
сини, які важко регламентувати. Вони виникають 
під впливом багатьох факторів, основними з яких 
можна назвати ментальність, історичний досвід, 
традиції і звичаї, смаки і духовні цінності. на 
практиці дані відносини можуть проявлятися у 
неформальному розподілі праці, неформальному 
лідерстві окремих співробітників, тобто у створен-
ні особливого мікроклімату в колективі.

корпоративна культура являє собою сукупність 
переконань, поглядів, моделей поведінки, правил, 
підходів до роботи, способів спілкування, які усві-
домлено чи неусвідомлено приймаються і викону-
ються більшістю співробітників підприємства.
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Виходячи з цього, корпоративну культуру 
визначаємо як систему норм поведінки і цін-
ностей, які забезпечують ефективне досягнення 
цілей підприємства, піднімаючи при цьому його 
імідж, збільшуючи його привабливість і для ін-
весторів, і для споживачів, і для самих співро-
бітників підприємства.

корпоративна культура передбачає перелік 
основних положень в роботі підприємства, в за-
лежності від стратегії розвитку і місії і склада-
ється з затвердженої системи лідерства, доско-
налої системи комунікацій, положення кожного 
співробітника, стилів вирішення конфліктних 
ситуацій, наявної символіки – табу, обмежень, 
ритуалів тощо. 

Вирішальним фактором у становленні кор-
поративної культури є філософія підприємства, 
тобто принципи, яким наслідує керівництво під-
приємства і які формуються в рекламних матері-
алах, промовах керівництва, інформаційних до-
кументах. Їх формування має на меті створити в 
очах своїх співробітників і зовнішнього середови-
ща певний імідж підприємства. основна турбота 
керівництва підприємства – це зовнішній вигляд, 
бо від цього залежить успіх діяльності підпри-
ємства в конкурентному середовищі. Цей вигляд 
формується у свідомості підприємств і фізичних 
осіб під впливом контактів з підприємством, як 
безпосередньо зі співробітниками підприємства, 
так і при ознайомленні з рекламою, відвідуванні 
виставок, презентацій.

Таким чином, хоча робота над іміджем важ-
ка і клопітка, охоплює багато процесів і багато 
людей, але вкрай необхідна, якщо підприємство 
прагне закріпитися на ринку і мати гарні пер-
спективи подальшого розвитку.

Формування корпоративної культури є засо-
бом управління, який підвищує продуктивність 
праці співробітників підприємства, допомагає 
створенню позитивного іміджу, гарної репута-
ції і поваги до нього. В наш час корпоративна 
культура є головним механізмом, що забезпечує 
практичне підвищення ефективності роботи під-
приємства. Вона впливає на мотивацію співро-
бітників, привабливість підприємства як робото-
давця, що відображається на плинності кадрів, 
моральності кожного співробітника, його діловій 
репутації, продуктивності і ефективності трудо-
вої діяльності, якості роботи співробітників, ха-
рактері особистісних і виробничих відносин на 
підприємстві, відношенні співробітників до робо-
ти, їх творчому потенціалі. В сучасних умовах 
керівництво підприємства прямо зацікавлене в 
тому, щоб гнучкість і новаторство були найваж-
ливішими і невід’ємними складовими корпора-
тивної культури.

корпоративна культура на своєму змістовно-
му рівні являє собою зафіксовану в документах 
нормативну базу діяльності підприємства. Зміст 
цих нормативів визначається в ході створення 
корпоративної культури співробітниками, які са-
мовизначаються по відношенню до середовища в 
тій чи іншій якості. 

однак існування корпоративної культури не 
має сенсу поза менталітету співробітників. Тому 
доцільно розглядати ментальний рівень корпо-
ративної культури, тобто її існування на рівні 
свідомості як область більш складних задач, ніж 

розробка стратегій, технологій тощо. адже для 
того, щоб перспективні стратегії, нові проекти, 
ефективний стиль управління могли дати свої 
позитивні результати, вони повинні трансфор-
муватися в переконання, прихильність і моти-
вацію співробітників. орієнтація на виживання і 
функціонування повинна змінитися орієнтацією 
на розвиток, прорив на нові рівні ефективності і 
нові можливості. 

Це дає поштовх практичній діяльності спів-
робітників, спрямованій на досягнення місії і 
стратегії, реалізацію концепції, філософії під-
приємства, корпоративних цінностей, традицій, 
проектів тощо. Співробітники діють у відповід-
ності зі своїми цілями і орієнтаціями на їх до-
сягнення, зі своїми уявленнями про зовнішню і 
внутрішню ситуацію. Який зміст і якість корпо-
ративної культури, яка ступінь її прийняття на 
ментальному рівні, такі будуть дії співробітників 
і ефективність цих дій.

корпоративна культура безпосередньо 
зв’язана з корпоративним духом, лояльністю 
співробітників по відношенню до підприємства. 
найголовнішим завданням виступає підтримка 
як у окремо взятого співробітника, так і в колек-
тиві духу корпоративності, об’єднання співробіт-
ників загальними для всіх інтересами і розумін-
ня загальних цілей діяльності підприємства.

корпоративна культура створюється ціле-
спрямовано зверху, але вона може формуватися 
також стихійно знизу, з різних елементів різних 
структур, привнесених відносин між підлеглими 
і керівниками, різними людьми, що стали спів-
робітниками підприємства. При розробці нової 
стратегії підприємства, внесенні змін у стра-
тегію, взагалі, при зміні системи управління, 
HR-спеціалісти повинні оцінювати ступінь мож-
ливості їх реалізації в межах існуючої корпора-
тивної культури і за необхідності йти на її зміну. 
Слід враховувати, що корпоративна культура по 
своїй природі більш інертна, ніж інші елементи 
системи управління. Тому дії з її зміни повинні 
випереджати всі інші перетворювання, оскільки 
результати будуть не відразу.

незалежно від життєвого циклу підприємства, 
управління корпоративною культурою може від-
буватися за наступними схемами. у першому 
випадку це стратегічне бачення керівника, який 
надихає і втілює фундаментальні цінності під-
приємства, що викликає трудовий ентузіазм у 
співробітників. очевидно, що це передбачає на-
явність щирих особистих зобов’язань керівника 
по відношенню до цінностей. 

міцною вважається система цінностей, в осно-
ву якої покладено лідерство. В ній поєднуються 
авторитетність, наочність, підтримка з боку ке-
рівництва. ключовим аспектом у формуванні по-
зитивної соціально-психологічної атмосфери стає 
роль лідера. Способами реалізації можуть бути 
публічні заяви, виступи, особистий приклад, які 
свідчать про послідовний інтерес до цінностей.

Цінності є основоположним елементом кор-
поративної культури. через конкретні дії ліде-
ра вони проявляються у всьому підприємстві і 
відображуються в його цілях і політиці. Це сві-
тоглядні установки і ідеї, прийняті на підприєм-
стві. Вони дають кожному співробітнику підтвер-
дження того, що справа, якою він займається, 



«Young Scientist» • № 12.1 (40) • december, 2016 

е
К
О
Н
О
М
іЧ
Н
і 
Н
А
У
К
И

1047
відповідає його власним інтересам і потребам, а 
також інтересам і потребам структурного підроз-
ділу, де він працює, всього колективу, всього під-
приємства і всього суспільства в цілому.

Другий випадок передбачає процес управ-
ління з низових ланок. Значна увага приділя-
ється деталям реального життя колективу. HR-
спеціалісти і менеджери повинні відслідковувати 
по всьому підприємству, що в ньому відбуваєть-
ся, намагаючись при цьому покроково керувати 
корпоративною культурою. Це потребує розумін-
ня значення корпоративної культури в повсяк-
денному житті підприємства. Дієвими засобами 
виступають маніпулювання символами і реча-
ми матеріального світу підприємства, розробка і 
впровадження зразків поведінки тощо. 

HR-спеціалісти і менеджери повинні брати до 
уваги, що співробітників підприємства слід чітко 
розмежувати за типами наступним чином: 

1. Тип підйому – співробітники, які працюють 
за девізом «будь тим, ким повинен бути». Вони 
здатні активно сприймати корпоративну культу-
ру, повністю адаптуючись до колективу.

2. Тип перегріву – співробітники, девіз яких 
«будь самим собою» свідчить про неповторну 
особистість, що повністю віддає себе своїй спра-
ві, нічого для себе не вимагаючи, а працюючи на 
ідеал. Це чудові неформальні лідери, яких в пер-
шу чергу повинні відшукувати і використовува-
ти HR-спеціалісти і менеджери підприємства.

3. Тип надлому (брейкдаун) – співробітники, 
девіз яких «будь таким, як ми, не виділяйся, не 
старайся бути вище других». Їхні інтереси об-
межуються кар’єрою чи заробітком. Тут можна 
виділити два типи, перший з яких представля-
ють добросовісні і грамотні співробітники, дру-
гий – безграмотні невігласи, що влаштувалися на 
підприємство по протекції. Така структура в ко-
лективі психологічно нестійка, вона не може дов-
го існувати, а отже HR-спеціалісти і менеджери 
підприємства повинні таких співробітників вияв-
ляти і вилучати з колективу.

Формування корпоративної культури на не-
формальних принципах зі зростанням підпри-
ємства призведе до її розмиття, оскільки неми-
нучим стає збільшення штату співробітників, а 
керівник особистим прикладом впливати на всіх 
не в змозі. Замість цього з’являються неписані 
правила, історії, традиції. Це час формалізації 
корпоративної культури.

Виникає необхідність структурування всіх кор-
поративних процесів, починаючи з управління 
персоналом. на поміч керівнику приходять топ-
менеджмент і HR-спеціалісти. Вони формують 
команду з натхненням на роботу, з постановкою 
стратегічних задач. на такому підприємстві, що 
розвивається, керівництво дистанціюється від під-
леглих. а такі зміни важко переживаються стари-
ми кадрами, в той час як нове поповнення швидко 
адаптується з дотриманням заданої дистанції.

Якщо корпоративна культура зростала на 
підприємстві досить багато часу, вона стає най-
більш стабільною його фундацією. але все рівно 
гнучкість і новаторство призведуть до того, що 
вона зазнає змін.

Еволюція корпоративної культури відбува-
ється природним шляхом під впливом змін, що 
відбуваються в зовнішньому середовищі. Водно-

час корпоративна культура може бути змінена 
керівництвом свідомо революційним шляхом. 

Звісно, стара, що вже склалася, культура 
руйнується. Виникають різні команди з різними 
культурами. керівник повинен вирішити, яку ко-
манду він очолить, яку звільнить, чи, може при-
йме заходи до їх об’єднання. Згуртувати ж може 
лише єдина мета. отже, необхідно створити дану 
мету і донести її до співробітників. 

Тут може бути прийнятним певний алгоритм 
дій. на початку основна проблема полягає у ви-
значенні і подоланні початкового спротиву і в 
умінні заставити співробітників сприйняти нову 
систему поглядів, необхідну для здійснення змін. 
В подальшому проблема буде складатися зі здій-
снення цих змін, що потребує ретельного пла-
нування. нарешті, слід уважно стежити за тим, 
щоб зміни, що відбулися, стали постійними. Саме 
в цей час на офіційному і неофіційному рівнях 
зміни повинні бути закріплені, співробітники по-
винні їх щиро прийняти, самі зміни повинні ста-
ти частиною корпоративної культури. В цей час 
новаторство піддається найбільшим ризикам. 
оцінити результати новаторства дуже складно, 
але якщо цілі ретельно вивірені, а способи їх до-
сягнення чітко визначені, то оцінка можлива.

Результатом виробничої діяльності підприєм-
ства є реалізація цілей і задач, що постали перед 
ним, а діяльність з управління виступає в якості 
засобу контролю і управління ефективністю ви-
конання стратегії підприємства через корпора-
тивну культуру.

Підвищенню ефективності управління корпо-
ративною культурою сприяє прискіплива увага 
до нематеріальних, зовнішньо не сприйманих ас-
пектів організаційного оточення. Глибоко укорі-
нені в співробітниках припущення і ціннісні орі-
єнтації потребують довгих у часі і важких змін 
в системі і структурі управління. Потребують 
уточнення і скептичного розгляду пропозиції, що 
закликають до швидкої трансформації наявної 
корпоративної культури. Від менеджменту се-
редньої ланки потрібне розуміння того, яких іде-
алів він повинен дотримуватися і яким діям слід 
передати ці ідеали вниз по рівням підприємства. 

особливу увагу слід приділити відповіднос-
ті стратегії підприємства існуючій корпоратив-
ній культурі. управління корпоративною культу-
рою найбільш доцільно здійснювати, розглядаючи 
об’єкт управління як нематеріальний актив, який 
має вартість, приносить підприємству дохід чи 
створює умови для його отримання, використову-
ється упродовж певного періоду часу, але не має 
фізичного змісту. оскільки способи оцінки активів і 
методи управління ними досить відомі, то їх можна 
використовувати в управлінському процесі.

Таким чином, корпоративна культура ство-
рює умови для отримання доходу підприємства. 
основна задача менеджменту в даному випад-
ку – управляти підприємством, в тому числі, як 
активом, яким є корпоративна культура.

Підприємство з більш сильною і ефектив-
ною корпоративною культурою має більш високі 
шанси виявити і використати ринкові можливос-
ті, володіє більш високим і стійким в довгостро-
ковому плані потенціалом.

у формуванні корпоративної культури повинні 
приймати участь всі співробітники підприємства, 
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в першу чергу – неформальні лідери. Саме на них 
орієнтується більшість колективу. При цьому ува-
гу слід звертати на те, що зміна корпоративної 
культури потребує комплексного підходу.

В той же час передетапом формування корпо-
ративної культури має бути визначення ключо-
вих параметрів шляхом формулювання бачення 
і місії підприємства, постановка цілей і випису-
вання стратегії.

Розвиток корпоративної культури надає під-
приємству переваги за рахунок зниження кон-
фліктності, покращення ділових взаємовідносин, 
зменшення непродуктивних витрат часу, зрос-
тання економічної ефективності бізнесу.

висновки і пропозиції. Таким чином, для 
успіху формування корпоративної культу-
ри підприємство повинно створити команду 
з натхненням на роботу, з постановкою стра-
тегічних задач. Це дасть поштовх практичній 
діяльності співробітників, спрямованій на до-
сягнення місії і стратегії, реалізацію концепції, 
філософії підприємства, корпоративних цін-
ностей. Подальше розгортання цього напряму 
передбачає як поглиблення досліджень в сфері 
співвідношення стратегії і оперативного реагу-
вання в розробці корпоративної культури, так 
і їх особливостей в контексті типів співробітни-
ків підприємства.
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оПтимизация формирования корПоративной культурЫ

аннотация
Статья посвящена оптимизации процесса формирования корпоративной культуры. уточнено мето-
дологические основы использования лидерских качеств работников в процессе формирования корпо-
ративной культуры. Предложено алгоритм создания корпоративной культуры, который включает ее 
позиционирование на нескольких уровнях, а также обеспечение соответствующих финансовых ре-
зультатов. управление корпоративной культурой рассматривается как нематериальный актив, кото-
рый имеет стоимость и создает условия для получения дохода предприятия. кроме этого, дает пред-
приятию преимущества за счет уменьшения конфликтности, улучшения деловых взаимоотношений, 
сокращения непроизводственных затрат времени, роста экономической эффективности бизнеса.
ключевые слова: сотрудник, корпоративная культура, конфликтность, система ценностей, эффективность.

Iastremska n.n.
Donetsk national University of Economics and Trade 
named after mykhayilo Tugan-Baranovsky

optIMIzAtIon of CorporAte Culture forMAtIon

summary
on the basis of the study refined methodological basis of leadership qualities of employees in the process 
of formation of corporate culture. The algorithm of creation of the corporate culture, which includes its 
positioning on several levels, as well as providing relevant financial results. The management of corporate 
culture is considered as an intangible asset which has value and creates the conditions for receiving the 
income of the enterprise. in addition, gives the company benefits by reducing conflict, improving business 
relationships, reducing non-productive time, the growth of economic efficiency of the business.
Keywords: employee, corporate culture, conflict, system of values, efficiency.
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